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встуП

Українська література має довгу і складну історію 
розвитку. Під впливом зовнішніх і внутрішніх фак-
торів її традиція дуже часто переривалася. Склад-

не політичне, соціальне та морально-психологічне становище 
українців в умовах багатолітньої бездержавності не могли не 
позначитися на процесі її розвитку. Українська література роз-
вивалася не завдяки, а всупереч обставинам, і тому її ідейний 
зміст набував протестного характеру проти будь-якого насилля. 
В основному  українська література – це література боротьби 
за соціальне визволення та національно-політичне самоусвідом-
лення. Найзаповітніші мрії, прагнення та надії, морально-етич-
ні ідеали та естетичні уподобання українці вкладали в художні 
твори, які ставали невичерпним джерелом духовності україн-
ської нації, визначаючи її перспективні орієнтири.

Незважаючи на утиски, заборони та переслідування в 
умовах окупації, перервану традицію, українська література 
змогла зберегти свою національно-культурну ідентичність у 
відвертій чи завуальованій формі. Навіть тоді, коли її розви-
ток, здавалося, ставав неможливим, вона накопичувала на-
ціональну енергетику і в слушний момент вибухала виявом 
національного духу, що виливалося в якийсь конкретний ху-
дожньо-мистецький акт. Таких випадків протягом багатоліт-
ньої історії української літератури було чимало. І в такому 
протестно напруженому стані українські митці знаходили 
відповідну форму для вираження мрій, надій та прагненнь 
українців. У зв’язку з цим виникла ідея скласти мозаїку з 
проаналізованих художніх творів, в яких виразно проявилася 
національно-культурна ідентичність української літератури. 

Запропонована мозаїка – не універсальна, вона має 
суб’єктивний характер. Таких мозаїк можна скласти чимало. 
Але ця створена за принципом відбору найвидатніших по-
лотен української культури, які не тільки прославили своїх 
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авторів, а й стали помітним культурним  явищем, бо глибо-
ко закорінені в національний ґрунт, відображають традиції, 
звичаї, ментальні нахили, морально-етичні ідеали та історичні 
особливості формування української нації. 

У навчально-методичному посібнику запропонована лі-
тературознавча концепція аналізу художніх текстів: «Наталка 
Полтавка» Івана Котляревського, «Цвітка дрібная» Маркіяна 
Шашкевича, «Назар Стодоля» Тараса Шевченка, «Украдене 
щастя» Івана Франка, «Бояриня» Лесі Українки, «Повнолітні 
діти» Ірини Вільде, «Мазепа» Богдана Лепкого, «Патетична со-
ната» Миколи Куліша, «Дійство про Юрія-переможця» Юрія 
Косача, поезія вояків УПА, «Фронт» Олександра Корнійчука, 
«Генерал» і «Сад Гетсиманський» Івана Багряного, «Ярослав 
Мудрий» Івана Кочерги, «Україна в огні» та «Зачарована Десна» 
Олександра Довженка, «Прапороносці» Олеся Гончара, «Жов-
тий князь» Василя Барки, «Чого не гоїть огонь» Уласа Самчука. 
І нічого дивного в цьому немає, що в даному переліку перева-
жають драматичні твори, бо саме драма найбільш наближена 
до реальної дійсності і має можливість порушити найактуаль-
ніші проблеми конкретної епохи. Тут важливо інше. Усі ці 
твори є знаменням української національної культури. Вони в 
основному відтворюють унікальний український світ, а деякі 
з них є свідченням того, як  з певною кон’юнктурною метою 
руйнувалися звичаї, традиції, фальсифікувалася історія, спо-
творювалося світоуявлення українців. Такий підхід дає мож-
ливість побачити об’єктивну картину складного та суперечли-
вого процесу розвитку української літератури.

У книзі зроблена спроба узагальнити принципи україн-
ської національної методології літературознавчого аналізу ху-
дожнього тексту з урахуванням його специфіки та особливос-
тей світосприйняття. Автор не має наміру виписувати якийсь 
універсальний рецепт, який може стати критерієм оцінки 
окремих творів чи української літератури взагалі, а пропо-
нує літературознавчу концепцію аналізу художніх текстів, що 
може прислужитися філологам, історикам, культурологам та 
спонукати їх до роздумів та дискусій.



утвердження  
Морально-етичних ідеалів 

українців у драМі  
«наталка Полтавка»  

івана котляревського

Іван Котляревський, як зачинатель нової української 
літератури, драмою «Наталка Полтавка» (1819) за-
свідчив новий етап розвитку української національ-

ної драматургії, який був зумовлений необхідністю «наблизи-
ти сценічне мистецтво до широкого глядача» і прагненням 
«передових діячів доби розвивати вітчизняну культуру, літе-
ратуру, мистецтво з усіма притаманними їм національни-
ми особливостями й специфікою» [Чорній 1980: 67]. Пись-
менник створив цікавий, самостійний та оригінальний твір, 
наповнивши його народним колоритом та гумористичною 
забарвленістю. За твердженням Євгена Кирилюка, І. Котля-
ревський першим «проорав глибоку борозну на цілині укра-
їнської національної культури» [Кирилюк 1969: 33]. Він під-
ніс на вищий рівень майстерність народної драми, заклавши 
в ній сентименталізм «як національну рису в українському 
характері», і витримав його в межах художнього тексту так, 
що він «не переходить в непереносну солодкавість» [Антоно-
вич 1925: 65], а стає активним елементом пожвавлення дії та 
відкриває можливості для непідробної щирості дійових осіб, 
які уособлюють реальних людей тогочасної дійсності. І. Кот-
ляревський прагнув до утвердження «реалістичного напряму 
в мистецтві» [Шабліовський 1976: 14].

У «Наталці Полтавці», яка з «погляду літературного 
й сценічного стала класичним твором нашого драматично-
го мистецтва» [Мірчук 1994: 341],  письменник колоритно 
відтворив життя, побут, естетичні уподобання та морально-
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етичні ідеали українців. П’єса, поставлена І. Котляревським 
у Полтавському театрі, стала тріумфом української мови, за 
допомогою якої драматург у всій красі задемонстрував україн-
ський світ. І в цьому полягала її найважливіша функція. Адже 
«український театр мусів виконувати за час свого існування 
дуже важливе національно-політичне завдання; український 
народ мав у ньому дуже сильну, часами єдину зброю в зма-
ганні за свої права на полі мови, звичаїв, взагалі своєї власної 
культури під час довголітньої тяжкої боротьби з сильними 
сусідами – москалями та поляками» [Мірчук 1994: 337].

Письменник знайшов своїх прототипів серед улюблених 
полтавців, але він показав їх як типових українців, вільних, не 
покріпачених, необмежених у своєму виборі спадкоємців ко-
зацького роду, які орієнтувалися на вироблений протягом ти-
сячолітньої історії свій морально-етичний кодекс. Спираючись 
на народнопоетичні джерела, драматург вперше створив уні-
кальні образи-характери українців та утвердив їхні морально-
етичні ідеали, окреслюючи параметри української нації. 

«Наталка Полтавка» засвідчила новий етап художнього 
мислення і не тільки відкрила  новий національний світ з 
його «неповторним комплексом історичної, соціальної і мо-
рально-етичної свідомості», а й утвердила в українській літе-
ратурі «нові принципи художнього освоєння дійсності, цілу 
ідейно-художню епоху» [Яценко 1982: 31] на засадах народ-
них критеріїв прекрасного.

Драматург порушив у творі вічно актуальну проблему – 
створення нової сім’ї. Сюжет твору надзвичайно простий: 
Наталка покохала годованця Петра, але її батько, дізнавшись 
про це, вигнав його з дому. Він пішов на заробітки і по-
вернувся в той момент, коли Наталка вже подала рушники 
возному Тетерваковському. Основна фабула твору – це пе-
рипетії, пов’язані з боротьбою за право на особисте щастя. 
Події розгортаються в розміреному сільському ритмі. У дра-
мі немає гострого конфлікту. Соціальні стосунки не мають 
антагоністичного характеру і виступають тільки відповідним 
тлом, на якому розгортається любовна історія. 
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Драма «Наталка Полтавка» наповнена піснями: на-
родними, авторськими та переробками на комічний лад. 
Дев’ятнадцять пісенних текстів органічно вплетені  в худож-
ню тканину твору і в кожному епізоді виконують свою ком-
позиційну функцію – емоційно підсилюють психологічний 
стан дійових осіб. І тому не випадково автор назвав свій твір  
«оперою малороссийскою в 2-х действиях».

Дія розпочинається біля річки Ворcкли, куди Наталка 
виходить брати воду,  піснею «Віють вітри, віють буйні». Мі-
норна тональність співу передає тужливий настрій головної 
дійової особи, яка не може дочекатися свого милого, чорно-
бривого Петра: «Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озо-
вися! Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися» [Котлярев-
ський 1976: 209]. Вже чотири роки  вона сохне без коханого 
і звертає свої помисли до нього: «Петре! Петре! Де ти тепер? 
Може, де скитаєшся в нужді і горі і проклинаєш свою долю; 
проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристанище; а може 
(плаче), забув, що я живу і на світі. Ти був бідним, любив 
мене – і за те потерпів і мусив мене оставити; я тебе любила 
і тепер люблю. Ми тепер рівня з тобою: і я стала така бідна, 
як і ти. Вернися до мого серця! Нехай глянуть очі мої на тебе 
іще раз і навіки закриються…» [Котляревський 1976: 210].

У цьому  монолозі, емоційному і сентиментальному, На-
талка розкриває стан душі, яка не може існувати без любові, 
великої, пристрасної і палкої. Без Петра вона не мислить 
свого майбутнього. Але життя висуває їй нові випробуван-
ня. До неї залицяється возний Тетерваковский, який вирішив 
одружитися з нею. Возний, який від юних літ не знав любові, 
спочатку в пісенній формі признається Наталці: «Безмірно, 
ах! люблю тя, дівицю, Как жадний волк младую ягницю», а 
потім канцелярською мовою освідчується їй: «Не в состоянії 
поставить на вид тобі сили любві моєй. Когда би я іміл – теє-
то як його – столько язиков, сколько артикулов в Статуті ілі 
сколько зап’ятих в Магдебурзьком праві, то і сих не довліло 
би на восхваленіє ліпоти твоєй. Єй-єй, люблю тебе до без-
конечності» [Котляревський 1976: 211].
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Освідчення возного Тетерваковського – це своєрідний 
бурлеск, бо  канцелярська мова чиновника абсолютно не 
надається для розкриття високих почуттів. Але оскільки, за 
твердженням Дмитра Антоновича, Котляревський писав твір 
як «комічну оперу» [Антонович 1925: 66], то таке освідчен-
ня драматург використав для комічного ефекту. Зворушений 
зустріччю з Наталкою, Возний розхвилювався, намагався го-
ворити високопарно, але сказане ним виглядало безглуздям: 
«Бачив я многих – і ліпообразних, і багатих, но серце моє 
не імієть – теє-то як його – к ним поползновенія. Ти одна 
заложила єму позов на вічнії роки, і душа моя єжечасно 
волаєть тебе і послі нишпорной даже години» [Котлярев-
ський 1976: 212]. Як чиновник, який звик вирішувати різ-
номанітні справи, він домагається від Наталки конкретної 
відповіді: «открой мні, хотя в терміні, партикулярно, резо-
люцію: могу лі – теє-то як його – без отстрочок, волоки-
ти, проторов і убитков получити во вічноє і потомственноє 
владініє тебе – движимоє і недвижимоє імініє для душі 
моєй – з правом владіти тобою спокойно, безпрекословно 
і по своєй волі – теє-то як його – розпоряджать? Скажи, 
говори, отвічай, отвітствуй, могу лі бить – теє-то як його – 
мужем пристойним і угодним душі твоєй і тілу?» [Котлярев-
ський 1976: 212]. Зверхній, вимогливий тон, сухі канцелярські 
слова, сказані в категоричній формі, не викликають довір’я 
в Наталки. Зарозумілість Возного проявляється в тому, що 
його не цікавить  думка дівчини, він навіть  не намагається 
порозумітися з нею, завоювати її серце, а по-чиновницьки 
наказує їй: «Рци одно слово: «Люблю вас, пане возний!» – 
і аз, вишеупом’янутий, виконаю присягу о вірнім і вічнім 
союзі з тобою» [Котляревський 1976: 211]. Крім того, Возний  
приземлює свої почуття в пісні: «Твой предвіщаєть зрак Мні 
жизнь дражайшу, для чувств сладчайшу, Как з медом мак» 
[Котляревський 1976: 211]. Хоча в розмові з Виборним він 
спокійно, без хвилювання і напруги цілком виразно та до-
хідливо висловлюється: «Нігде – теє-то як його – правди 
дівати, я люблю Наталку всею душею, всею мислію і всім 



9

серцем моїм, не можу без неї жити, так її образ – теє-то як 
його – за мною і слідить» [Котляревський 1976: 216]. Таким 
чином, показуючи Возного в різних психологічних станах, 
драматург досягнув переконливої індивідуалізації мовної пар-
титури чиновника, у якого в голові перемішалися циркулярні 
штампи з простими словами, призначеними для висловлення 
потаємних думок.

У «Наталці Полтавці» органічно переплетені дві сти-
хії – комічна і драматична, і носіями цих стихій з одного 
боку виступають представники влади Возний і Виборний, які, 
незважаючи на серйозність намірів, опинилися в комічних 
ситуаціях, а з другого – прості полтавці Наталка, Петро, 
Терпелиха і Микола, які відстоюють високі морально-етичні 
принципи співжиття українців. Тобто позитивними рисами 
драматург наділяє образи, що уособлюють вихідців з просто-
го народу, які у своїх помислах та вчинках твердо опираються 
на національний ґрунт.

Возний Тетерваковський – багатогранний, неоднознач-
ний, гіперболізований комедійний персонаж, побудований на 
контрасті і призначений для контрдії. Його діалог з Натал-
кою – вихідна позиція для конфлікту, і саме вони зав’язують 
драматичний вузол  для  розвитку дії.

Центральний персонаж – Наталка. Усі події пов’язані з 
нею. Від її подальших кроків залежить продовження сюжет-
ної лінії драми. Наталка, як культурна і вихована дівчина, 
дуже делікатно відмовляє Возному, який залицяється до неї: 
«Гріх вам над бідною дівкою глумитися; чи я вам рівня? Ви 
пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви возний, а я про-
стого роду; та й по всьому я вам не під пару» [Котлярев-
ський 1976: 211]. Репліки Наталки коректні та стримані, вона 
щиро признається, що шанує письменство і розум Возного, 
але виразно дає зрозуміти, що такий жених їй не підходить. 
Наталка вірно любить Петра, і більше її ніхто не цікавить. У 
діалозі з напасним залицяльником дівчина намагається від-
стояти свої позиції, зберігаючи власну гідність: «Так, добро-
дію, пане возний! Перестаньте жартовати надо мною, без-
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помощною сиротою. Моє все багатство єсть моє добре ім’я; 
через вас люди начнуть шептати про мене, а для дівки, коли 
об ній зашепчуть…» [Котляревський 1976: 243]. Наталка бо-
їться поголосу, недоброї слави, які можуть зашкодити її ре-
путації, тому й просить Возного залишити її в спокої. Але 
він не такий, щоб легко відступати від свого наміру, йому 
здається, що всякими хитрощами можна прихилити до себе 
дівчину. Маючи твердий намір одружитися з Наталкою, він 
задумав по-шахрайськи провернути цю справу, залучаючи до 
спілки Виборного:

«В о з н и й. Осмілься! Ти умієш увернутись – теє-то 
як його – хитро, мудро, недорогим коштом; коли ж що, то 
можна і брехнути для обману, приязні ради.

В и б о р н и й. Для обману? Спасибі за се! Брехати і 
обманьовать других – од Бога гріх, а од людей сором.

В о з н и й. О, простота, простота! Хто тепер – теє-то 
як його – не брешеть і хто не обманиваєть?» [Котлярев-
ський 1976: 218].

У цьому діалозі відображені різні світоглядні позиції ге-
роїв. Виборний є представником народу, його обрали люди, і 
він дотримується відповідного етикету, утвердженого в укра-
їнській громаді. Виборний вважає брехню гріхом перед Бо-
гом та соромом перед людьми і не хоче відступати від цих 
морально-етичних принципів. А Возний, ставши чиновником, 
відірвався від свого середовища, забув мову, звичаї та традиції 
і деградував як особистість – його цікавить тільки вигода, 
яку він готовий здобувати будь-яким способом: «Всяк, хто не 
маже, то дуже скрипить, Хто не лукавить, то ззаду сидить; 
Всякого рот дере ложка суха – Хто єсть на світі, щоб був без 
гріха?» [Котляревський 1976: 219]. Він жаліється Виборному 
на тяжке життя, бо настали часи, коли «малійшая проволочка 
ілі прижимочка просителю, як водилось перше, почитається 
за уголовноє преступленіє; а взяточок сиріч – винуждений 
подарочок, весьма-очень іскусно у істця ілі отвітчика треба 
виканючити» [Котляревський 1976: 214]. Возний потонув у 
дріб’язкових, приземлених речах, хоча його захоплення На-
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талкою свідчить про підсвідомий потяг до рідної стихії, від 
якої він відірвався. 

Виборний, сподіваючись на винагороду, намагається до-
годити Возному і прихвалює Наталку: «Золото – не дівка! 
Наградив Бог Терпилиху дочкою. Кромі того, що красива, 
розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре 
серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; 
яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі 
держить» [Котляревський 1976: 214]. 

Звичайно, Макогоненко ідеалізує Наталку відповідно до 
українського світосприйняття.  Він схвалює її тверезий під-
хід до сімейного життя, бо, як йому здається, вона цілком 
резонно відмовила претендентам на її руку: «Добре зробила, 
Тахтауловський дяк п’є горілки багато і уже спада з голо-
су; волосний писар і підканцелярист Скоробреха, як кажуть, 
жевжики обидва і голі, вашеці проше, як хлистики, а На-
талці треба не письменного, а хазяїна доброго, щоб умів хліб 
робити і щоб жінку свою з матір’ю годовав і зодігав» [Кот-
ляревський 1976: 215]. Виборний, як сільський житель, пере-
конаний, що Наталці потрібен господар, який би умів і в полі 
робити, і утримувати дім, і  убезпечувати сім’ю від негараздів. 
Добрий господар – це головна фігура українського села, який 
своїм авторитетом об’єднував навколо себе всіх членів роди-
ни. А там, де господар, там і господиня, і для кожного члена 
родини знаходиться належне місце. 

У возного Тетерваковського свій погляд на сімейний 
уклад. Він є представником панівної верхівки, займається 
інтелектуальною працею і здобуває добробут та визнання не 
фізичною працею, а власним розумом і вважає, що «пись-
менство не єсть преткновеніє ілі поміха ко вступленію в за-
конний брак. Я скажу за себе: правда, я – теє-то як його – 
письменний, но по благосні всевишнього єсмь чоловік, а по 
милості дворян – возний, і живу хоть не так, як люди, а 
хоть побіля людей; копійка волочиться і про чорний день 
іміється. Признаюсь тобі, як приятелю, буде чим і жінку – 
теє-то як його – і другого кого годувати і зодягати» [Кот-



12

ляревський 1976: 215]. Як людина міська, освічена,  возний 
Тетерваковський інакше уявляє собі сімейне життя і роль чо-
ловіка, який повинен дбати про жінку. Вихваляючись своїми 
досягненнями та здобутками, здатністю утримувати жінку, 
Возний не наважується говорити про роль і місце дружини та 
рівноправний шлюб, побудований за взаємною згодою. Хоча, 
як чоловік освічений, він ознайомлений з літописами, добре 
знає історію України, але дотримується проімперських по-
глядів щодо видатних постатей: гетьмана Івана Мазепу нази-
ває «ізвергом», а зрадника і донощика Василя Кочубея жерт-
вою його політики і вірним слугою «государя і отечества». 
Це свідчить про те, що під тиском московської імперії він 
втратив національні орієнтири, відірвався від рідного ґрунту 
та позбувся патріотичних почуттів.

Возний добрий знавець театру. Коли Петро ділиться 
своїми враження  про театральну виставу, яку він бачив у 
Харкові: «На комедії одні виходять – поговорять, погово-
рять та й підуть; другі вийдуть – те ж роблять; деколи під 
музику співають, сміються, плачуть, лаються, б’ються, стрі-
ляються, колються і умирають» [Котляревський 1976: 235], 
то Возний пояснює, що «они не убиваються і не умирають – 
теє-то як його – настояще, а тілько так удають іскусно і 
прикидаються мертвими» [Котляревський 1976: 235]. Тоб-
то, він добре розуміє специфіку театрального дійства та усві-
домлює його призначення.

І. Котляревський не випадково подає розповідь Петра 
про виставу «Казак-стихотворец» О. Шаховського, який спо-
творив життя українців і сфальсифікував історію. Хоча в 
драмі вона не називається, але за змістом полілогу між дійо-
вими особами цілком зрозуміло, що йдеться про неї. Пись-
менник вкладає в уста Виборного категоричний висновок 
щодо автора твору: «От то тілько нечепурно, що москаль 
взявся по нашому і про нас писати, не бачивши зроду ні 
краю і не знавши обичаїв і повір’я нашого» [Котляревський 
1976: 237]. Тут чітко проявляється позиція автора, який 
усвідомлював, що українське мистецтво має твердо опира-
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тися на національний ґрунт, відображати ментальні нахи-
ли народу, їхні світовідчуття та етнопсихологічну сутність, і 
творити його мають самі українці.

Письменник оповив своїх героїв щирою любов’ю. Він 
був захоплений рідними полтавцями, їхньою добротою, бла-
городством і прагненням зробити добру справу. Збагнувши 
щирість наміру Возного одружитися з Наталкою, Виборний 
згоджується допомогти йому, сподіваючись, що воно на до-
бре вийде, коли їхня доля щаслива. Він перебирає естафету 
вольової дії від нього з благородними намірами, хоча не без 
інтересу. Далекий родич Терпилихи Микола влучно характе-
ризує Виборного: «Чоловічок і добрий був би, так біда – хи-
трий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там 
і уродиться, і уже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка, 
зараз докаже» [Котляревський 1976: 232]. 

Свій хист хитруна Виборний використовує в домі Тер-
пилихи. Спочатку він розпитує про життя, про труднощі. 
З’ясувавши скрутне матеріальне становище, дізнавшись, що 
Наталка не квапиться виходити заміж, повчально звертаєть-
ся до неї: «Час би, Наталко, взятись за розум: ти уже дівка, 
не дитя. Кого ж ти дожидаєшся? Чи не із города ти таку 
примху принесла з собою? О! Там панночки дуже чваняться 
собою і вередують женихами: той не гарний, той не ба-
гатий, той не меткий; другий дуже смирний, інший дуже 
бистрий; той кирпатий, той носатий, та чом не воєнний, 
та коли воєнний, то чом не гусарин. А од такого перебору 
досидяться до того, що послі і на їх ніхто не гляне» [Котля-
ревський 1976: 223].

Виборний по-філософськи осмислює житейські ситу-
ації, пов’язані з вередливими характерами панночок, по-
батьківськи намагається спрямувати Наталку в потрібне 
йому русло, не відкриваючи таємниці своєї появи в домі Тер-
пилихи. Водночас він дуже поважно провадить розмову про 
утворення сім’ї:

«В и б о р н и й. Правда, замуж вийти – не дощову 
годину пересидіти; але мені здається, якби чоловік належний 



14

трапився, то б не треба ні для себе, ні для матері йому од-
казовать; ви люди не багаті.

Т е р п и л и х а. Не багаті! Та така бідність, таке убо-
жество, що я не знаю, як дальше і на світі жити!

Н а т а л к а. Мамо! Бог нас не оставить: єсть і бідніші 
від нас, а живуть же.

Т е р п и л и х а. Запевно, що живуть, але яка жизнь їх!
Н а т а л к а. Хто живе чесно і годується трудами свої-

ми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкої булки, 
неправдою нажитої» [Котляревський 1976: 224].

Такими серйозними підходами, як і випадає представ-
нику влади, Виборний викликає довір’я до себе. Діалоги 
між дійовими особами побудовані так, що в них закладені 
головні принципи існування українського суспільства. Чес-
на праця, повага до батьків, турбота про дітей, їхнє май-
бутнє, злагода та мир у родині стали мимоволі предметом 
обговорення. 

Виборний, як хитрий лис, розсипається перед Наталкою 
компліментами: «Об розумі і добрім серці Наталки нічого го-
ворити; всі матері приміром ставлять її своїм дочкам. Тілько 
ніде правди діти, трудненько тепер убогій дівці замуж вийти; 
без приданого, хоть будь вона мудріша од царя Соломона, а 
краща од прекрасного Йосифа, то може умерти сідою пан-
ною» [Котляревський 1976: 224].

«Хитро, мудро, недорогим коштом» Виборний підводить 
Наталку і її матір до думки, що тільки вдалим заміжжям 
можна полегшити їхнє скрутне становище, і коли вони зго-
джуються з ним, тоді він заводить мову про возного Тетерва-
ковського: «Возний Наталку полюбив і хоче на ній женитись» 
[Котляревський 1976: 225]. Але Наталка зразу зрозуміла, 
звідки вітер віє, і не приймає такої пропозиції. Вона пробує 
боронитися від чергової напасті:

«Н а т а л к а. Бога бійтесь, пане виборний! Мені страш-
но і подумати, щоб такий пан – письменний, розумний і по-
важний – хотів на мені женитись. Скажіте мені перше, для 
чого люди женяться?
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В и б о р н и й. Для чого? Для того… а ти буцім не 
знаєш?

Н а т а л к а. Мені здається, для того, щоб завести ха-
зяйство і сімейство; жити люб’язно і дружно; бути вірними 
до смерті і помагати одно одному. А пан, котрий жениться 
на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде їй щирим 
другом до смерті? Йому в голові і буде все роїтися, що він 
її виручив із бідності, вивів в люди і що вона йому не рівня; 
буде на неї дивитися з презирством і обходитися з неповагою, 
і у пана така жінка буде гірше наймички… буде крепачкою» 
[Котляревський 1976: 225].

У цьому діалозі викладені основні принципи побудо-
ви української сім’ї з урахуванням майнових, соціальних, 
морально-етичних, релігійних принципів, культурно-націо-
нальних традицій та культових особливостей. Взаємна любов, 
вірність, відданість, взаєморозуміння та взаємовиручка – 
основні складові побудови сімейного затишку. А також рів-
ноправність, яка повинна убезпечити приниження, зневагу 
та знущання. І наголошуючи на цьому,  Наталка сподівалася 
в такий спосіб спекатися Возного, який не мав уявлення про 
сімейне життя в традиційному українському вимірі. 

Відчувши слабину позиції в цьому плані, Виборний ви-
рішив зайти з іншого боку. Він намагається  переконати На-
талку, що не варто побиватися за Петром, який чотири роки 
не дає про себе чути: «А ради кого? Ради пройдисвіта, ланця, 
що, може, де в острозі сидить, може, умер або в москалі за-
вербувався!..» [Котляревський 1976: 225]. Драматург закцен-
товує увагу на тому, як у залежності від обставин Виборний 
легко змінює своє ставлення до людини. Перед тим, у роз-
мові з Возним, він розхвалював Петра, як славного, гарного, 
доброго, проворного і роботящого хлопця, на якому тримався 
дім Терпила, а тепер ганить його, на чім світ стоїть. У пісні 
Виборний приспівує: «Забудь Петра-ланця, Пройдоху-роган-
ця, – Покорися!» [Котляревський 1976: 226]. На цьому ли-
цемірстві, яке проявляється як характерна вада українців, 
відповідно до зміни конфліктної ситуації, особливо наголо-
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шує драматург, бо Терпилиха, яка добре знає Петра, теж 
безпідставно вдається до негативних оцінок свого годованця. 

Під тиском матері та Виборного  Наталка згоджується 
вийти заміж за Возного. Любов і пошана до матері змушує 
її поступитися своїми почуттями. Це свідчить про її чутливе 
серце, про здатність іти на поступки рідній людині зара-
ди її спокою. Але дівчина розуміє, що таке рішення згубне 
для неї. Наодинці вона роздумує: «Боже милосердний! Що зо 
мною буде! Страшно і подумать, як з немилим чоловіком весь 
вік жити, як нелюба миловати, як осоружного любити. Куда 
мені діватись? Де помощі шукати? Кого просити? Горе мені. 
Добрі люди, помогіте мені, пожалійте мене! А я од всього 
серця жалію об дівках, які в такій біді, як я тепер. ( Стає 
на коліна і, піднімаючи руки вверх, говорить). Боже! Коли 
уже воля твоя есть, щоб я була за возним, то вижени любов 
до Петра із мого серця і наверни душу мою до возного, а без 
сього чуда я пропаду навіки» [Котляревський 1976: 227]. 

Цей монолог І. Котляревський використовує для роз-
криття внутрішнього світу героїні. Драматург акцентує увагу 
на тому, що чесність і порядність Наталки виявляється на-
віть у ставленні до нелюбої людини. Згодившись під тиском 
матері вийти заміж за Возного, Наталка розуміє, що так вона 
занапастить не тільки свою долю, а зробить нещасним сво-
го чоловіка, якого не зможе полюбити. Тому вона виливає 
свої жалі в пісні: «Спіши, милий, спаси мене од лютой на-
пасті! За нелюбом коли буду, о мушу пропасти» [Котлярев-
ський 1976: 227].

Возний Тетерваковський заслав старостів до Натал-
ки – вона пов’язала його рушником на знак згоди вийти за 
нього заміж. На радостях він «через край смикнув окаянної 
варенухи», Терпилиха переживає, щоб хтось не побачив, 
що її майбутній зять «під мухою». І це не просто її примха. 
Ставлення до пияків було виразно негативним явищем, яке 
осуджувалося в українському суспільстві. Наслідки пияцтва 
передає драматург через трагедію Терпила, про яку розпо-
відає Виборний: «Терпило і Терпилиха любили годованця 
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свого, як рідного сина, та було й за що! Наталка любилась 
з Петром, як брат з сестрою. Но Терпило, понадіявшись на 
своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, 
заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купця-
ми і цехмистрами – пив, гуляв і шахрував гроші; покинув 
свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився, 
зачав гримати за Наталку на доброго Петра і вигнав його 
із свого дому; послі, як не стало і посліднього робітника, 
Терпило зовсім ізвівся; в бідності умер і без куска хліба 
оставив жінку і дочку» [Котляревський 1976: 217]. Ця 
вставна новела про трагічну долю Терпила має повчальний 
характер – переконливо показує, до чого може призвести 
зазнайство та пияцтво.

Нова конфліктна ситуація виникає з появою Петра, 
який повернувся із заробітків і дізнався від бурлаки Миколи, 
що його кохана Наталка подала рушники Возному. Ситуація 
для Петра катастрофічна: «Горько мені слухати, що Терпи-
лиху зоветь другий, а не я, тещею. Так Наталка не моя? На-
талка, котору я любив більше всього на світі; для которої 
одважовав жизнь свою на всі біди, для которої скитався на 
чужині і заробленую копійку збивав докупи, щоб розбагатіть 
і назвать Наталку своєю вічно! І коли сам Бог благословив мої 
труди, Наталка тоді достанеться другому! О злая моя доле! 
Чом ти не такая, як других?» [Котляревський 1976: 237]. 

Такий поворот сирітської долі Петро сприйняв як на-
лежне, але з таким станом речей не хоче миритися Наталка. 
Вона бере ініціативу у свої руки та активізує дію. Порозумів-
шись з Петром, який не розлюбив її, вона вирішила боротися 
за своє щастя: «Мати моя хотіла, щоб я за возного вийшла  
замуж затим, що тебе не було. А коли ти прийшов, то воз-
ний мусить одступитися… Дай же мені свою руку! (Взявши 
руки). Будь же бодрим і мені вірним, а я навік твоя» [Кот-
ляревський 1976: 239-241]. Такою рішучістю Наталки захо-
плюється Микола: «Ай Наталка! Ай Полтавка! От дівка, що і 
на краю пропасті не тілько не здригнулась, но і другого під-
держує» [Котляревський 1976: 241].



18

За пасивності, безпорадності та розгубленості Петра 
своє право на щастя намагається відстояти Возний. Він пере-
бирає ініціативу вольової дії у свої руки та вимагає від На-
талки пояснень:

«В о з н и й. Однако ж, ваше ці проше, ви рушники 
подавали, сиріч – теє-то як його – ти одружилася зо мною.

Н а т а л к а. Далеко іще до  того, щоб я з вами одружи-
лася! Рушники нічого не значать» [Котляревський 1976: 242].

Тональність Наталчиних реплік різко змінюється. З по-
кірної, податливої дівчини вона вмить перетворюється в рі-
шучу та відважну захисницю свого права на щастя. Вона 
не має наміру віддавати свою долю в чужі руки, сама хоче 
нею розпоряджатися. Отримавши відсіч від Наталки, Воз-
ний намагається вплинути на Терпилиху: «Не прогнівайся, 
стара. Дочка твоя – теє-то як його – нарушаєть узаконе-
ний порядок. А понесе рушники і шовковая хустка суть до-
казательства добровольного і непринужденного єя согласія 
бить моєю сожительницею, то в таковом припадкі станете 
пред судом, заплатите пеню і посидите на вежі» [Котлярев-
ський 1976: 243].

Возний намагається вирішити справу не полюбовно, а в 
законний спосіб, і пригрожує судом не Наталці, а її матері. 
Але лякаючи судом, пенею та тюрмою, заскорузлий чинуша 
не усвідомлює, що Наталка порушила не закон, а звичаєве 
право, яке не дає підстав для судової тяганини. Та вже сам 
факт, що возний Тетерваковський пригрожує санкціями лю-
дям, з якими він мав намір поріднитися, свідчить про його 
хижу натуру, яка не обмежена жодними морально-етични-
ми застереженнями. Та й те, що він називає Наталку своєю 
майбутньою «сожительницею», а до її матері зневажливо 
звертається «стара», свідчить про його неналежний рівень 
елементарної культури. Але, не зважаючи на цю зневагу, 
Терпилиха переходить на бік Возного. У таких діях проявля-
ється парадоксальність її суперечливої натури. Вона подиво-
вана поведінкою Наталки: «Дочка моя до сього часу не була 
такою упрямою і смілою; а як прийшов сей (показує на Пе-
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тра) шибеник, пройдисвіт, то і Наталка обезуміла і зроби-
лась такою, як бачите. Коли ви не випровадите відсіль сього 
голодранця, то я не ручаюсь, щоб вона і мене послухала» 
[Котляревський 1976: 243]. Терпелиха виявляє відверте ли-
цемірство, бо вона під впливом Возного кардинально змінює 
свою думку про Петра, налаштовується проти рідної доньки, 
що свідчить про її примхливість, податливість та пристосу-
ванство. «Що хочете, робіте з Петром, а Наталку, про мене, 
зв’яжіте і до вінця ведіте» [Котляревський 1976: 243], – 
відверто пропонує вона. 

Отримавши підтримку Терпилихи, Возний і Виборний 
вирішили позбутися Петра. «Вон, розбишако, із нашого села 
зараз… І щоб твій і дух не пах! А коли волею не підеш, то 
туда заправторимо, де козам роги правлять», – промовляють 
в один голос Возний та Виборний [Котляревський 1976: 243]. 
Але Петро не вступає в суперечку зі своїми супротивниками, 
які рішуче діють проти нього. Він не готовий  протистояти 
представникам влади та ігнорувати узвичаєні норми сватан-
ня: «Утихомиртесь на час і вислухайте мене: що ми любились 
з Наталкою, про те і Богу, і людям ізвісно; но щоб я На-
талку одговорьовав іти замуж за пана возного, научав дочку 
не слухати матері і поселяв несогласіє в сім’ї – нехай мене 
Бог накаже! Наталко, покорися своїй долі, послухай матері, 
полюби пана возного і забудь мене навіки! … Що я нажив – 
все твоє: на, возьми! (Виймає із-за пазухи загорнуті в луб-
ки гроші). Щоб пан возний ніколи не попрікнув тебе, що 
взяв бідну і на тебе іздержався. Прощай! Шануй матір нашу, 
люби свого судженого, а за мене одправ панахиду» [Котля-
ревський 1976: 243-244].

Звичайно, образ Петра аж занадто ідеалізований, але 
психологічно не вмотивований. У стані розпачу він виглядає 
занадто поміркованим і нерішучим – зважає на відповідний 
сан чиновників, бере до уваги виниклі обставини і не хоче 
переступати через узвичаєні традиції сватання, добровільно 
відмовляється від свого щастя. Для святого спокою він го-
товий віддати коханій зароблені для неї гроші, лиш би вона 
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була щаслива. До цього спонукає благородство його душі. Але 
Наталка не приймає такої жертви: «Петре! Нещастя моє не 
таке, щоб грішми можна од його одкупитися: воно тут! (По-
казує на серце). Не треба мені грошей твоїх. Вони мені не 
поможуть. Но бідою нашою не потішаться вороги наші… 
І моїй жизні конець недалеко…» [Котляревський 1976: 276]. 
Бунтівна вдача Наталки не дозволяє їй змиритися з обстави-
нами, вона робить величезні зусилля, щоб змінити їх на свою 
користь. Емоційна вібрація її реплік досягає високої напру-
ги. У  скрутній конфліктній ситуації Наталка використовує 
останній аргумент – ціну власного життя і стає на захист 
свого коханого: «Петро нічого не виноват, а я сама не хочу 
за пана возного: до сього силою ніхто мене не принудить. І 
коли на те іде, так знайте, що я вічно одрікаюсь од Петра і 
за возним ніколи не буду» [Котляревський 1976: 243]. Любов 
до Петра і вільнолюбний дух козачки дав про себе знати. 
Наталка стає рішучою та непоступливою. Вона вступила у 
вирішальний двобій одна-однісінька і взяла верх над своїм 
супротивником. 

Драма – це завжди переосмислення усталених ціннос-
тей. Драматична «провина» Наталки в тому, що вона  від-
мовилася від даної обіцянки під тиском матері і Виборного 
вийти заміж за нелюба Возного, коли повернувся її коханий 
Петро. Кохання дівчини явно переважило формальні обме-
ження, визначені ритуалом сватання, і вона не відступилася 
від свого наміру поєднати свою долю з Петром. Тим більше, 
Наталка усвідомлювала, щоб без взаємної любові неможли-
во створити сім’ю. А драматична «провина» возного Тетер-
ваковського полягала в тому, що він хотів змусити дівчину, 
яка його не любила, вийти за нього заміж. Але чим більше 
Возний виявляв вольові дії, тим більше бунтувалася душа На-
талки, яка не могла терпіти жодного насильства над собою. 
Тверезо оцінивши ситуацію, він зрозумів, що Наталка, яка 
вірно любить Петра, ніколи його не полюбить. Тому возний 
Тетерваковський вирішив зійти з дороги і не стояти на пере-
шкоді двох люблячих сердець. Згідно з цим рішенням змі-
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нився і тон його реплік: «Размишлял я предовольно, і нашел, 
что великодушний поступок всякії страсті в нас пересилива-
єть. Я – возний і признаюсь, что от рожденія мого распо-
ложен к добрим ділам; но, за недосужностію по должності і 
за другими клопотами, доселі ні одного не зділал. Поступок 
Петра, толіко усердний і без примусу ухищренія, подвигаєть 
мене на нижеслідующеє… Добрий Петре і бойкая Наталко! 
Приступіте до мене! (Бере їх за руки, підводить до матері 
і говорить). Благослови дітей своїх щастям і здоров’ям. Я 
одказуюсь од Наталки і уступаю Петру во вічноє і потом-
ственноє владініє з тим, щоб зробив її благополучною» [Кот-
ляревський 1976: 244].

Цей крок возного Тетерваковського психологічно вмоти-
вований. Йому подобалася Наталка, і він хотів з нею одружи-
тися, але коли повернувся Петро, то зрозумів, кому належить 
серце дівчини. Спочатку Возний гарячково протестував, на-
віть намагався залякати Терпилиху, бо Наталка, одержима 
своєю любов’ю до Петра, нічого не боялася, але після розду-
мів дійшов висновку: «Где два б’ються – третій не мішайсь!» 
і твердо пам’ятовать, що насильно милим не будеш» [Котля-
ревський 1976: 245]. У даному випадку Возний вчинив по-
житейськи мудро. Він з честю вийшов зі скрутної ситуації. 
Таким чином драматург відкрив шлях заскорузлому чинуші 
від егоцентризму до благородства душі.

Фінал драми має щасливе завершення. Драматург на-
городив героїв за вірну любов, терпіння та страждання, за 
вміння відстоювати своє право на щастя. Справедливість і 
добро восторжествували. Терпилиха знову прихилилася до 
Петра і поблагословила молодих. Петро звернувся до На-
талки: «Наталко! Тепер ми ніколи не розлучимося. Бог нам 
поміг перенести біди і напасті, він поможе нам вірною лю-
бовію і порядочною жизнію буть приміром для других і 
заслужить прозвище добрих полтавців. Заспівай же, коли 
не забула, свою пісню, що я найбільше люблю» [Котлярев-
ський 1976: 245]. Драматург не приховує, що, показавши 
вірну любов Петра та Наталки, він  розраховував на те, що 
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це стане прекрасним прикладом для майбутніх поколінь, і 
в цьому він не помилився.  Наталка співає пісню про любов 
до Петра: «Я з Петром моїм щаслива, І весела, і жартлива. 
Я Петра люблю душею, Він один владієть нею» [Котлярев-
ський 1976: 245]. Фінальні слова хорового співу завершують 
драму: «Коли хочеш будь щасливим, То на Бога полагайся; 
Перенось все терпеливо І на бідних оглядайся» [Котлярев-
ський 1976: 246].

Створивши драму «Наталка Полтавка», І. Котляревський 
у дусі просвітительства засобами мистецтва зреалізував твор-
чу енергію  української нації, окреслив морально-етичні орі-
єнтири українців, спонукав їх до самоусвідомлення як вели-
кої національної потуги. Оптимістичний фінал драми вселяв 
віру в українців, які прагнули жити за взаємною любов’ю, з 
пошаною та повагою одне до одного, без принижень і зне-
ваги, досягати свого добробуту чесною працею, і за будь-яких 
обставин не втрачати свого індивідуального обличчя та самим 
розпоряджатися своєю долею. 
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Контрольні запитання:

1. Яке місце займає І. Котляревський в історії української 
літератури?

2. Про що засвідчила поява драми «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського?

3. В який спосіб драматург використав сентименталізм?
4. Який літературний напрям утверджував І. Котлярев-

ський?
5. В який спосіб драматург задемонстрував український 

світ?
6. Яке національно-політичне завдання виконував україн-

ський театр?
7. Де письменник шукав прототипів для своєї п’єси?
8. На яких засадах І. Котляревський утверджував нові прин-

ципи художнього освоєння дійсності?
9. Яку головну проблему порушив драматург у п’єсі?
10. Яка основна фабула твору?
11. В який спосіб письменник залучає фольклорні джерела?
12. Чому Наталка відмовляється виходити заміж?
13. Як освідчується Наталці возний Тетерваковский?
14. Чому Наталка спочатку відмовила Возному, а потім по-

дала йому рушники?
15. Які стихії переплітаються в драмі «Наталка Полтавка» 

І. Котляревського?
16. Хто зав’язує драматичний вузол для розвитку дії?
17. Хто є головною дійовою особою п’єси?
18. Як уявляє собі сімейне життя возний Тетерваковский?
19. Які світоглядні орієнтири Возного?
20. З якою метою вплетена в художню тканину твору поле-

міка про виставу «Козак-стихотворец» О. Шаховського?
21. Як проявляється авторська позиція в п’єсі?
22. Як уявляє собі сімейне життя Наталка?
23. Яку роль у розвитку дії відіграє виборний Макогоненко?
24. Як змальовує драматург образ-характер Петра?
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25. Як проявляє свій характер Наталка в скрутній ситуації?
26. Як поводиться Терпелиха?
27. У чому драматична «провина» Наталки?
28. У чому драматична «провина» Возного?
29. Як завершується драма «Наталка Полтавка» І. Котля-

ревського?



драМатургія веснівки  
«цвітка дрібная»  

Маркіяна ШаШкевича

У веснівці «Цвітка дрібная» (1935), яка була надру-
кована в збірнику «Русалка Дністровая» (1937), 
Маркіян Шашкевич порушив  актуальні пробле-

ми української нації, щиро відгукнувся на насущні питан-
ня, які хвилювали багатьох українців. В алегоричних обра-
зах Цвітки, Весни, Нені, Сонця, Зорі, Вихора, Морозу, Бурі, 
Личка, Головоньки, які органічно вписувалися в ментальні 
уявлення українського народу, письменник відтворив націо-
нально-політичну атмосферу українців в умовах Австро-Угор-
ської імперії. За твердженням Михайла Возняка, він «дав 
в алегоричній формі яскравий малюнок тяжкого гніту всев-
ладного тоді австрійського абсолютизму» [Возняк 1953: 111], 
який мав безпосередній вплив на розвиток української літе-
ратури в напівколоніальній Галичині, бо «польська шляхта, 
на розшматування якій віддав Галичину австрійський уряд, 
переслідувала все українське і насамперед українську мову» 
[Возняк 1953: 112]. Тому сам факт появи поетичних творів, і, 
зокрема веснівки «Цвітка дрібная», українською мовою вже 
став резонансовою подією.

«Цвітка дрібная» зразу ж стала надзвичайно популяр-
ною, і запорукою цього була не тільки її проблематика та 
чітко означена українськість,  а й виразно проявлена творча 
індивідуальність автора. Опираючись на фольклорну основу, 
М. Шашкевич надав поезії суб’єктивного колориту. Як за-
значав І. Франко, «нового супроти давнішого галицько-русь-
кого письменства у Шашкевича є не тільки мова, гарна і 
чиста… Новий був дух Шашкевичевої поезії – свіжий і ори-
гінальний; новий був той її індивідуальний, суб’єктивний 
характер, що дає можливість із-за кожного стиха бачити 
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особистість поета, його симпатичну вдачу і щире серце» 
[Франко 1981: т. 29, 249-250].

І цей «новий дух» Шашкевичевої поезії, виражений про-
стою, живою українською мовою, знайшов чимало прихиль-
ників. Бо кожен українець розумів, що мова – це не тільки 
засіб спілкування (у Галичині з цим ніколи не  було про-
блеми, бо тут споконвіків говорили українською мовою), а й 
спосіб світовідчуття, будівничий матеріал української культу-
ри, складова духовного збагачення, компонент національного 
самоусвідомлення і, зрештою, запорука побудови власної дер-
жави та її утвердження.

Маркіян Шашкевич став будителем української нації, 
провісником нового дня. У статті «Панщина та її скасуван-
ня в 1948 році в Галичині» Франко писав, що Шашкевич 
«мав відвагу й дар висловити досить виразно, а бодай для 
тогочасних прибитих русинів досить зрозуміло все те, що їх 
боліло, чого вони бажали і чого надіялися. Він знав ту тугу, ту 
зневіру, яка тоді мусила нападати кожного русина і чорною 
хмарою застелювати перед ним небо, і він проклинав її (…). 
Та він не гнувся під вагою тої долі. Він чув гордим, гарячим 
серцем те, що писав у листі до свого друга М. Козаневича:

Відкинь той камінь, що ти серце тисне!
Дозволь, в той сумний тин
Най свободоньки сонечко заблисне –  
Ти не неволі син!..» 

[Франко 1986: т.47, 112-113].

Поет відчував тягар неволі свого народу та усвідомлю-
вав, що треба пробудити поневолених і зневірених україн-
ців. Саме він освітив яскравим світлом своїх сучасників, бо 
«єго осіяв промінь Божого Духа, бо його чоло поцілував геній 
Руси» [Устиянович 2011: 60]. У його поезії «тодішні русини 
віднаходили свою надію, свою силу, свою людську та народну 
гідність, і для того він був такий милий для них» [Фран-
ко 1986: т. 47, 115]. Маркіян Шашкевич пробудив, «воодуше-
вив» і повів за собою Івана Вагилевича, Якова Головацького, 
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Миколу Устияновича, Михайла Левицького, Івана Могиль-
ницького, Зоріана Доленги-Ходаковського, Івана Лаврівського, 
Йосифа Лозинського, Михайла Лучкая, Йосифа Левицького, 
Кирила Блонського, Степана Петрушевича, Михайла Гнідков-
ського, Луку Данькевича та багатьох інших відомих і невідо-
мих поборників української справи [Кирчів 2012]. 

Волелюбство йшло від самого Маркіяна Шашкевича, 
який став провісником весняного пробудження українців у 
Західній Україні. Йому випала доля стати духовним предте-
чею і натхненником національного пробудження. Він разом з 
Іваном Вагилевичем і Яковом Головацьким формував літера-
турне відродження на ґрунті романтизму, відстоював право 
українців бути господарями на своїй землю, вільно розмов-
ляти українською мовою, дбати про розвиток своєї культури. 
Змаганнями «Руської трійці», на думку І. Франка, відкрива-
ється дорога письменникам, що «значно розширили осно-
ви творчості поетичної, закинули вузькі рамки схоластичної 
естетики, котра давніше в’язала їх, і, не допускаючи вільно-
го руху фантазії, робила поезію всіх країв і народів моно-
тонною, одномастною» [Франко 1981: т. 31, 502]. Маркіян 
Шашкевич був «свого роду новатором, вніс у галицько-руську 
літературу нові елементи, котрих в ній досі не було і котрі 
він черпав почасти з творів українських, з пісень народних, 
від польських романтиків, із слов’янського відродження, з су-
часних літератур європейських» [Франко 1981: т. 29, 249].

За стильовою манерою Маркіян Шашкевич – роман-
тик. А романтизм на перше місце висував індивідуальність 
художника, його  суб’єктивний підхід до зображення дійснос-
ті, концентрував увагу на внутрішньому світі героя, утвер-
джував торжество добра над злом. «Романтизм, таким чином, 
виступав не тільки як літературний напрям, але і як широ-
кий суспільний феномен. Він охоплював різноманітні сфери 
духовного життя, ставав системою нових  філософських, мо-
ральних, естетичних відносин, новою методологією пізнання 
світу. Романтизм як естетичний поступ ознаменував собою 
кульмінаційний момент в розвитку європейського ідеалізму» 
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[Горинь 1996: 35]. Тобто, романтизм відкрив Шашкевичеві 
нові можливості для возвеличення дійсності та наповнення її 
живим національним струменем. 

Своєрідність поетичної форми «Цвітки дрібної» в тому, 
що вона побудована за принципами драматичного твору і, 
водночас, наповнена щирим ліризмом, характерним для ро-
мантичної поезії ХІХ століття. І завдяки цій міжродовій ди-
фузії явно підсилюється емоційний ефект сприйняття твору. 
«Головне враження, яке вона робить на нас, се якесь неясне, 
а сильне чуття, ніжне і інстинктове, як чуття дитини, котра 
рветься на волю силою вродженого потягу, не аргументуючи, 
не роздумуючи, не понимаючи навіть докладно, як виглядає 
та воля. Се ніжне чуття, мов запах лугів напровесні, охвачує 
кожного читателя «Русалки», в нім лежить її найбільша вар-
тість» [Франко 1980: т. 26, 92]. 

«Цвітка дрібная» – це маленька драма, це мікрома-
кет суспільства, в якому, як у краплі води, відтворений стан 
української нації, її морально-етичні ідеали, естетичні упо-
добання та національно-політичні орієнтири, які визначають 
окремий спосіб думання, світовідчуття та відповідну поведін-
ку. Якщо зважити на те, що структура особистості формуєть-
ся до п’яти років у стосунках з батьками, братами і сестрами, 
то для українців, які витворили культ родини, – це має ви-
рішальне значення. «Національний характер випливає прямо 
із способу і роду виховання, яке отримує людина з перших 
своїх років… Не йдеться лише про ясно накреслені виховні 
цілі у свідомості батьків, ані про конкретні вказівки й поради 
дітям, але про цілість трактування дітей дорослими, зокре-
ма батьками. Вони є носіями певних норм, традицій певної 
культури. Людська істота родиться з певними інстинктовни-
ми тенденціями і потребами. …З «інтоєктованими» батьками 
входить у душу дитини культура суспільності як своєрідний 
стиль життя чи підсвідома система вартостей, яку персоні-
фікують батьки для дитини» [Цимбалістий 1992: 80-81], – 
зазначав Богдан Цимбалістий. При творенні образів веснівки 
М. Шашкевич зважав на  особливості національної психіки, 
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які зумовлені структурою родинного життя, що беззастереж-
но впливає на світовідчуття.

У ментальності українців особливе місце займає ро-
дина, в якій визначальну роль відіграє жінка-мати, образне 
сприйняття якої дуже близьке до Богоматері. «Отож норми 
поведінки, характер моралі, ідеал людини, настанова до жит-
тя в українця є підпорядковані нормам і гієрархії вартос-
тей – типовим для жінки, для жіночої свідомості. …Звідси 
висока оцінка таких рис характеру, як доброта, добродуш-
ність, лагідність, ніжність, м’якість, сердешність як «ідеаль-
них рис», тобто як прикмет ідеальної людини» [Цимбаліс-
тий 1992: 87]. І по-особливому складаються стосунки матері 
з донькою. Вони, в ідеалі, теплі, зворушливі та довірливі.  І 
саме ці архетипні образи вдало використав Маркіян Шаш-
кевич у веснівці «Цвітка дрібная». Вірш починається драма-
тургічною ремаркою: «Цвітка дрібная молила неньку – Весну 
раненьку» [Шашкевич 1982: 38]. У цій своєрідній віршова-
ній ремарці чітко означені дві дійові особи: вихована Доня 
і турботлива Неня, які ведуть між собою діалог у весняну 
пору. У «ремарці» автор відтворив родинні стосунки – те-
плоту, щирість, повагу дочки до матері. Образ Нені набуває 
тут ширшого, узагальненого характеру, так само як Цвітки 
дрібної – простої, непоказної, ще не розквітлої, але значу-
щої, ціннісної, як кожне живе створіння. «Весна раненька» 
має тут ще й додаткове ідейно-емоційне навантаження, бо 
рання весна – це пора пробудження, пора надій, сподівань, 
переповнених почуттів. І ці почуття автор передає у формі 
діалогу, бо тільки щира і відверта розмова дійових осіб здат-
на розкрити колізію, яка виникла між ними. Драматична 
форма відтворення дійсності дає можливість показати дію 
«вже і тут» та «оживити» її, активізувати сприйняття. Хоча 
у веснівці немає реальної дії, вона – уявна, але розвивається 
досить динамічно; конфліктна ситуація змінюється швидко-
плинно – автор вводить нові образи за принципом градації.

Цвітка дрібная молить, тобто уклінно просить: «Нене 
рідная! Вволи ми волю». Вислів, побудований з однокореневих 
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слів «Вволи ми волю», запозичений з народного лексикону, 
на зразок «мислями змислити», «думкою здумати», «згадкою 
згадати», наповнений експресією. Вона просить, але водночас 
вимагає задовольнити її прохання – вволити волю. І сло-
во «воля» має тут особливе ідейно-естетичне навантаження, 
оскільки тут йдеться не про якусь забаганку, а про прагнення 
бути вільною, розкутою, необмеженою в діях та думках. Слово 
«воля» викликає й інші асоціації про волелюбність українців, 
про постійне прагнення волі, про боротьбу за незалежність 
рідного краю. І це волелюбство йшло від автора – Маркіяна 
Шашкевича, творчість якого пройнята волелюбними настро-
ями, бо саме він, як факел запалав на горизонті національно-
го відродження і як яскрава зірка згорів у густій атмосфері 
напівколоніального суспільства. Михайло Шалата підкреслю-
вав, що в образі «Цвітки дрібної» втілені «молоді прогресивні 
поривання до вільного життя» [Шалата 1969: 173]. Це поміт-
но і в інших поезіях. У наказовій формі звучать слова у вірші 
«Слово до чтителей руського язика»:

«Дайте руки, юні други,
Серце к серцю най припаде,
Най щезають тяжкі туги,
Ум охота най засяде.

Разом, разом, хто сил має,
Гоніть з Русі мряки тьмаві;
Зависть най нас не спиняє, – 
Разом к світлу, други жваві!» 

І хоч тут немає слова «воля», але з контексту зрозуміло, 
що мова йде про єднання в ім’я особистої та національної сво-
боди. Ідеєю визволення рідного краю пройняті вірші «О На-
ливайку», «Болеслав Кривоусий під Галичем. 1139» та інші.

У другій частині прохання «Дай мені долю» автор поєд-
нує «волю» з «долею». Поєднання цих слів дуже легко вкла-
дається в етноментальне уявлення про український світ. Поет 
культивує символічні образи й обряди, які «живуть у його під-
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свідомості, промовляють самі за себе» [Ткачук 2009: 206], – 
зазначили Микола Ткачук та Олександр Ткачук. Українці за-
вжди прагнули волі і хотіли жити у своїй державі. Свою долю 
вони пов’язували з визвольною боротьбою, героїчним чином, 
здобуттям незалежності. І тому прагнення Цвітки знайти 
свою долю сприймається як природне, органічне бажання. А 
поняття «доля» надзвичайно містке і об’ємне, бо включає в 
себе не тільки щасливе особисте життя, а й долю свою краю, 
його свободу, незалежність та процвітання. Ця проблема гли-
боко хвилювала Маркіяна Шашкевича, і це помітно в інших 
творах. У вірші «Місяченько круглоколий, закрився хмарою» 
він зізнається:

«Ой як тяжко, побратиме, тверд камінь глодати,
Ой ще тяжче бездольному в світі пробувати!» 

А у вірші «Лиха доля» поет нарікає на свою долю:

«Ой ти, доле, моя доле, гадино їдлива,
Переїла-сь моє щастя, гіренька годино!
Запустила-сь в мою душу журбу і розпуку,
Учинила-сь мому серцю з гараздом розлуку»

На думку автора, «Таку долю най-то громи тріснуть!»
У цих віршах явно відчутний автобіографічний елемент. 

Нелегка була доля Маркіяна Шашкевича, який уособлював 
типового галичанина в умовах Австро-Угорської імперії, в 
якій українці не могли зреалізувати свій потенціал, мали об-
меження в правах та можливостях. Але надія ніколи не по-
кидала поета. У вірші «Думка» він писав:

«Мому серцю най радощі,
Най надія грає,
Най ми доля веселенька
Птичкою співає».

У цих поезіях виразно проявився індивідуалізм Маркі-
яна Шашкевича, який спирався на українську національну 
ментальність і був зумовлений традиціями усної народної 
творчості. Романтики вважали народну пісню душею наро-
ду, яка здатна зберігати національну пам’ять і передавати 
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її з покоління в покоління. Дмитро Чижевський висловив 
думку, що в «народній поезії захований глибокий ідейний 
зміст, що в ній сконцентроване єство народного духу» [Чи-
жевський 1994: 456]. І саме романтики, спираючись на на-
родну творчість, привнесли в поезію патріотичний пафос, 
утверджуючи віру в національне відродження. У прагненні 
Цвітки дрібної М. Шашкевич висловив бажання українців, 
які випливають із їхнього етноментального світовідчуття  про 
гармонію, красу та взаєморозуміння:

«Щоб я зацвіла,
Весь луг скрасила,
Щоби я була,
Як сонце, ясна,
Як зоря, красна»

Використавши народну символіку: «луг», «сонце», «зоря» 
та епітети «ясна», «красна», поет наповнює веснівку світлом 
та оптимізмом. Саме такої настроєвості потребувала при-
гнічена Галичина, і це інтуїтивно відчув М. Шашкевич, душа 
якого вболівала за долю рідного краю.

Характер Цвітки дрібної органічно випливає з україн-
ської національної природи, в основі якої закладено прагнен-
ня постійно робити добро. І тому так природно дійова особа 
висловлює своє бажання прислужитися людям:

«Щоби-м згорнула
Весь світ до себе!»

Амбівалентність характеру Цвітки дрібної абсолютно не 
свідчить про її роздвоєність – особисте прагнення розцвісти 
органічно поєднане з бажання зробити добро для інших, лю-
бовно пригорнути до себе весь світ. Індивідуалізм Маркіяна 
Шашкевича, який виразно проявився у веснівці, зумовлений 
традиціями української духовної культури, «спрямований не 
на нехтування світом і оточенням, не на прагматичні здо-
бутки, а на «улучення Царства Божого» шляхом служіння 
людям … трансформувати індивідуалізм у самопожертву» 
[Пікулик 1996: 46].



33

У мольбу-благання Цвітки дрібної М. Шашкевич вклав 
усю щирість своє душі, тепло, благородство, бажання обі-
йняти весь світ і зробити його кращим, вільним і щасливим. 
Омелян Огоновський вважав, що «той син, що пробудив свою 
матір із тяжкого сну, – се Маркіян Шашкевич, а та цвітка 
про котру він співав, – се символ руської народності» [Ого-
новський 2011: 49]. Але для того, щоб перетворити світ, одно-
го бажання замало – на шляху до цього завжди постають 
перепони, які треба долати. І в репліку матері поет владає 
трагічні ноти, вдало використовуючи антитезу як невід’ємний 
елемент драматичного твору, протиставляючи романтичні 
мрії жорстоким реаліям дійсності. Мудра, досвідчена, любля-
ча мати застерігає свою доню від необачних  вчинків:

«Доню, голубко!
Жаль мені тебе,
Гарная любко». 

Теплота, щирість, любов Нені переплітаються з три-
вогою. Спочатку вона довірливо говорить: «Доню», а потім 
називає її «голубкою», «гарною любкою». Оця емоційно-сти-
льова градація слів наповнює фразу експресією, робить її зво-
рушливою і чаруючою, що допомагає розкрити внутрішній 
стан розтривоженої матері, яка добре розуміє, що весняні 
пориви душі її доні можуть наразитися на перешкоди, і тому 
застерігає її від небезпеки, яка підстерігає на кожному кроці:

«Бо вихор свисне,
Мороз потисне,
Буря загуде».

Вихор, Мороз, Буря, з яких поет вибудовує певний гра-
даційний ряд, – це традиційні архетипні образи, які по-
різному потрактовані як в усній народній творчості, так і 
художніх текстах. У веснівці поет показав їх у динаміці, у 
дії: кожен персонаж перебуває в процесі – «Вихор свисне», 
«Мороз потисне», «Буря загуде». Водночас, кожне підібране 
дієслово розкриває характер уособлених явищ природи. У да-
ному випадку вони символізують сили, які можуть стати на 
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заваді  до здійснення бажань Цвітці дрібній, і вона може за-
знати прикрощів:

«Краса змарніє,
Личко зчорніє,
Головоньку склониш,
Листочки зрониш, – 
Жаль серцю буде».

Звичайно, досвідчена мати має рацію. Вона розуміє, що 
в душі її доні забуяли почуття, які не підвладні розумові, а 
сама вона, спираючись на власний досвід, намагається перед-
бачити ті небезпеки, які підстерігають її донечку на кожному 
кроці. Хоча її почуття теж продиктовані щирою любов’ю. 
Пестливі слова «личко», «головонька», листочки» виражають  
кордоцентричність її натури. І це дало підстави Надії Пікулик 
стверджувати, що «шашкевичівська філософія життя – се є 
філософія серця, а проблема сенсу людського життя постає в 
Маркіяна Шашкевича як проблема розгортання парадигми 
любові. І се є всеохоплююча любов від замилування «цвіткою 
дрібною» до вартостей родинного життя, любові до коханої, 
любові до народу, нації, людей і, врешті – любові Бога. На-
ціональна ідея становила свою органічну ланку ланця любові 
у всіх його виявах – від любові-милування до любові-жертви 
й самопосвяти» [Пікулик 1996: 48].

Весна пробудила в серці Цвітки дрібної бажання цвісти 
та розвиватися. І незважаючи на Вихор, Мороз, Бурю, вона 
буде линути назустріч своєму щастю, і ніщо її не зможе зупи-
нити, бо це природний процес. Цього в тексті немає, але таке 
продовження випливає з логіки зображеного. Це своєрідний 
художній прийом нон-фініто, який теоретично обґрунтували 
вже в середині ХХ століття П. Міхеліс та Й. Гантнер, суть 
якого зводилася до того, що «митець далеко не завжди до-
водить свій твір до повної «логічної» завершеності <…>. Цим 
актуалізується психіка реципієнта, збуджується його фанта-
зія, підвищується рівень його співпраці в акті естетичного 
сприйняття» [Лексикон нон класики 2003: 321]. 
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Тобто, фінал маленької драми «усічений» і відкритий, 
але цілком зрозуміле його розв’язання: ніщо не зможе за-
шкодити природному розвитку подій – Цвітка дрібная роз-
цвіте, прикрасить луг, а чи підстереже її Мороз та зірве 
пелюстки  Вихор, невідомо. Автор залишив Цвітці дрібній 
надію на щасливу долю. Такий фінал свідчить про глибо-
кий оптимізм М. Шашкевича, який вірив у перспективне 
майбуття свого народу, його пробудження, відродження та 
процвітання.

М. Шашкевич у веснівці «Цвітка дрібная», спираючись 
на фольклорну основу, порушив надзвичайно актуальні про-
блеми волі та долі українців, і, використавши драматургічну 
форму діалогу між Донею і Ненею, наповнив твір щирістю та 
теплотою, в алегоричних образах передав атмосферу часу, дух 
епохи, відтворив романтику сподівань та трагізм реального 
життя в Галичині в першій половині ХІХ століття.
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18. Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори / 
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Контрольні запитання:

1. Які жанрові особливості веснівки «Цвітка дрібная» 
Маркіяна Шашкевича?

2. Які алегоричні образи використав автор у творі?
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3. Які проблеми він порушив?
4. У чому секрет популярності веснівки?
5. Яку роль відіграв Маркіян Шашкевич у культурному 

житті України?
6. Хто став послідовником Маркіяна Шашкевича?
7. Яких світоглядних орієнтирів дотримувався письмен-

ник?
8. Яка стильова манера характерна для його творчості?
9. За яким принципом побудована веснівка «Цвітка дріб-

ная»?
10. Якими настроями пройнята поезія Маркіяна Шашке-

вича?



 драМа «назар стодоля»  
тараса Шевченка –  

феноМенальне явище  
української культури

З драматичних творів Тараса Шевченка відомі ури-
вок з п’єси «Микита Гайдай» та «Пісня караульно-
го біля тюрми» – фрагмент із драми «Наречена», 

драми «Сліпа красуня» та «Данило Рева», які не збереглися. 
Знаковим твором для української культури стала драма «На-
зар Стодоля», яка впродовж століть не сходить зі сцен багатьох 
театрів. Цей твір Дмитро Антонович ставив на перше місце 
між п’єсами першої половини ХІХ століття поряд з «Натал-
кою Полтавкою» Івана Котляревського та «Сватання на Гон-
чарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка [Антонович 2001: 63]. 
У ній драматург відтворив епоху запорізького козацтва, втілив 
один із найважливіших ідеалів – «козацьку волю», вивів на 
сцену представників різних верств, показав їхні національні 
характери, зумовлені об’єктивними обставинами, соціальним 
статусом, морально-етичними орієнтирами та ментальними 
навиками. «В сукупності ідей, образів Шевченко змалював ху-
дожній образ епохи, у якому розкрив, з одного боку, зажерли-
вий і бездушний світ визискувачів, а з другого – силу вільної 
людської мислі й гарячого людського почуття, пристрасті, по-
ривання народу до свободи» [Шубравський 1957: 76].

Автор не створив сцен бойових баталій, не показав ге-
роїчних подвигів – про них він тільки принагідно згадує, а 
відтворив внутрішній світ персонажів через перипетії, які 
виникли навколо сватання Галі – дочки козацького сотни-
ка Хоми Кичатого. Хоча твір наскрізь пройнятий духом За-
порожжя, оскільки саме там виховувалися міцні, українські 
характери. Письменник «добре розумів дух Запорожжя і дух 
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Руїни, і він так тепло передав голос і зойк степу, стогони мо-
гил, тугу за волею і славою» [Лепкий 2005: 35], тому і вніс у 
літературу культ минувшини, заклавши основи українського 
світовідчуття. 

Драма в порівнянні з іншим родами літератури най-
більш наближена до реальної дійсності. Тому вона дозволяє 
ретельніше збагнути концепцію художньої світобудови авто-
ра. Шевченко був багатогранно обдарованою особистістю. 
«Генія трудно убгати в стисло окреслені рами. Геній прямує 
до найповнішого розкриття своєї особистости, до створення 
власного «космосу» – непереможно і всебічно. Тому часто 
живе відразу в кількох добах і йде в кількох напрямах» [Ма-
ланюк 1959: 346], – зазначав Євген Маланюк. Національна 
універсальність Шевченкового генія проявилася в тому, що 
в драмі він створив мікромакет суспільства козацької епо-
хи і порушив найважливіші проблеми того часу, відбиваючи 
національну істотність свого народу. І в такий спосіб про-
явився світогляд «національного генія і творця нашого са-
мостійницького національно-державницького мислення» [Бі-
лецький 1949: 4]. 

У відтворенні історичного побуту і психологічних при-
кмет «козацької нації» виразно проявився національний еле-
мент. Розкриваючи історичне минуле українського козацтва, 
Шевченко був переконаний, що «свобода й неволя – дві про-
тилежні добровільні ситуації народу, що залежать тільки від 
Божої волі, народного історичного призначення і внутрішньої 
морально-духовної сили народу» [Білецький 1949: 12]. І саме 
на «внутрішній морально-духовній силі» українців зосеред-
жує увагу Тарас Шевченко в драмі «Назар Стодоля», в якій 
він «вражає нас подивогідною  кристальною чистотою народ-
ного образу» [Бойко 1956: 9].

Дія драми відбувається в ХVІІ столітті біля Чигирина, в 
козацькій садибі вночі перед Різдвом. Стеха – молода ключ-
ниця в сотника Кичатого – оглядає стіл і все, що на ньому 
викладено: «Риба, м’ясо, баранина, свинина, ковбаса, ви-
шнівка, слив’янка, мед, венгерське – усе, усе. Тут і їстівне, і 
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випити» [Шевченко 1978: 5]. Звичайно, Тарас Шевченко, як 
глибоко віруючий, як знавець звичаєвого права, душа якого 
активно всмоктувала прояви української народної культури, 
не міг не знати, що на Святвечір не споживають м’ясо, ба-
ранину, свинину, ковбасу, а випивки тим більше уникають. 
Вечеря має бути пісною, оскільки ще продовжується піст, 
але в такий спосіб драматург хотів наголосити, що в шано-
ваній козацькій родині заради високого гостя – чигирин-
ського полковника Молочая – готові порушити українські 
традиції та відступити від усталених християнських канонів. 
Тим більше, у Святий вечір, коли перша зірка сповіщає про 
народження спасителя людства Ісуса Христа, сотник Хима 
Кичатий зі своєю ключницею Стехою задумали підступну 
аферу – засватати доньку Галю за старого полковника без 
її згоди. «І надоумило ж сідоусого у таке свято, коли добрі 
люди тільки колядують, сподіваться гостей, та й ще яких гос-
тей! Старостів од такого ж старого дурня, як і сам» [Шев-
ченко 1978: 5-6], – дивується Стеха, але, незважаючи на 
внутрішній спротив, вона допомагає своєму господареві, бо 
має в цьому свій інтерес – сподівається стати його дружи-
ною. Тарас Шевченко в даному випадку загострює увагу на 
тому, що матеріальний інтерес дійових осіб превалює над 
елементарною порядністю, які заради особистої вигоди го-
тові на все. 

У діалозі з Галею Стеха намагається вивідати її ставлен-
ня до старого полковника Молочая, ніби ненароком назива-
ючи його прізвище,  але згадка про нього зразу ж викликає  
емоційну реакцію дівчини: «Цур йому, який нехороший! Як 
приїде до нас, то я зараз із хати втікаю. Мені навдивовижу, 
як ще його козаки слухають. Тільки у його, паскудного, і 
мови, що про наливку та про вареники.

С т е х а. А хіба ж се й не добре?
Г а л я. Звісно! Козаку, та ще й полковнику! Ось мій 

Назар, мій чорнобривий, усе про війну та про походи, про 
Наливайка, Остряницю та про синє море, про татар та про 
турецьку землю. Страшно-страшно, а хороше, так що слуха-
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ла б не наслухалась його та все дивилась би в його карі очі. 
Мало дня, мало ночі» [Шевченко 1978: 7].

Звичайно, Шевченко романтик. І його романтизм не аб-
страктний, не канонічний, а завжди «проектується на реальну 
Україну, він має сталий контакт із дійсністю, з пейзажем, з 
історією, з долею народу» [Маланюк 1995: 34], – відзначав  
Євген Маланюк. Використовуючи антитезу, драматург устами 
Галі влучно характеризує двох претендентів на її руку. Про-
тиставляючи старого, «нехорошого», «паскудного» полковника 
Молочая молодому хорунжому Назареві, вона чітко розставляє 
акценти на домінантах їхніх характерів. Молочай приземле-
ний – його цікавлять тільки наливка та вареники, а чорно-
бривий Назар з карими очима – романтично піднесений, він 
захоплений походами, морськими подорожами, Наливайком 
та Остряницею. «В п’єсі органічно переплітаються світлі, бла-
городні ідеали позитивних героїв – Назара, Галі, Гната Карого, 
просвітительсько-побутовий характер художнього конфлікту і 
сюжетної дії із соціально-сатиричним, подекуди гротескним 
зображенням окремих персонажів, зокрема Хоми Кичатого» 
[Івашків 1990: 68]. До Хоми можна долучити позасценічний 
образ чигиринського полковника Молочая. Тобто драматург 
органічно поєднав романтизм з реалізмом. І саме в призем-
ленні козацької старшини, в прагненні до накопичення ма-
теріальних цінностей, що призвело до розшарування різних 
верств населення за майновим статусом, вбачав Тарас Шев-
ченко загрозу для Козацької Республіки, яка трималася на 
могутній духовності та високих морально-етичних ідеалах.

Назар Стодоля – це ідеалізований образ козака. Тво-
рення його характеру драматург вибудовує на основі усної на-
родної творчості, в якій оспівані лицарі козацької слави, па-
тріоти, захисники рідної землі, відважні воїни та пристрасні 
коханці, які не зраджували своїм коханим, де б вони не були. 
Вірне кохання надавало їм сили та відваги, спонукало до ге-
роїчних вчинків.

Звичайно, Тарас Шевченко взяв до уваги психологічний 
стан молодої дівчини, якій щиру любов молодого козака не 
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може замінити ні багатство, ні високий соціальний статус. 
Вона щиро кохає Назара і хоче поєднатися тільки з ним: 
«До самої смерті, поки вмру, все дивилась би та слухала його. 
Скажи мені, Стехо, чи ти любила коли, чи обнімала коли 
козацький стан високий, що… дрижать руки, мліє серце? 
А коли цілуєш… що тоді? Як се, мабуть, любо! Як се весе-
ло!» [Шевченко 1978: 7]. Оце романтизоване кохання, коли 
в дівчини «мліє серце», «дрижать руки», коли вона обнімає 
«козацький стан високий» стало провідним мотивом драми 
«Назар Стодоля», який письменник почерпнув з української 
народної пісні.

Для Галі на першому плані любов – світла, чиста і від-
дана. Вона виросла в заможній родині козацького сотника, 
але матеріальні вартості не заслонили їй справжніх людських 
цінностей, не здеформували її душі. Вона не приховує свого 
глибокого почуття до Назара. «Гой, гоя, гоя! Що зо мною, що 
я? Полюбила козака – не маю покоя» [Шевченко 1978: 8], – 
весело співає вона. Галя навіть готова пожертвувати своїм 
приданим заради своєї любові, відмовитися від нього і сама 
заробляти на себе.

Щирій, відвертій, безкорисливій Галі драматург проти-
ставляє її батька. Сотник Кичатий – хитрий, підступний та 
лицемірний. Жадібність до багатства спотворила його душу, 
він втратив морально-етичні орієнтири і збився з правед-
ної дороги – для самоствердження він вирішив використати 
власну дочку і віддати її заміж за чигиринського полковника 
Молочая. «Думай собі, голубко, та гадай, що… а воно зовсім 
не так буде. Закинь тільки удочку, сама рибка піде. Шутки – 
тесть полковника!.. А що далі – се наше діло. Аби б через 
поріг, то ми й за поріг глянем. У яких-небудь Черкасах, а 
може, у самому Чигирині гуляй собі з полковничою булавою. 
І слава, і почет, і червінці до себе гарбай – все твоє. А пуще 
всього червінці. Їх люди по духу чують; хоч не показуй, все 
кланятимуться… ха-ха-ха! От тобі й сотник! Ще в Братськім 
серце моє чуло, що з мене буде великий пан. Було, говорю 
одно, а роблю друге; за се називали мене двуличним. Дурні, 
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дурні! Хіба ж як говорим про огонь, так і лізти в огонь? Або 
як про чорнобриву сироту, так і жениться на їй? Брехня! Від 
огня подальш. Женись не на чорних бровах, не на карих очах, 
а на хуторах і млинах, так і будеш чоловіком, а не дурнем» 
[Шевченко 1978: 10-11], – величається Хома Кичатий.

У цьому монолозі Тарас Шевченко розкриває внутрішнє 
єство сотника і зосереджує увагу на його моральній деграда-
ції. Бажання  віддати свою дочку заміж за старого полков-
ника свідчить про те, що він дбає не про власну дитину, а 
про свою вигоду, якої сподівається досягти, породичавшись з 
вельможним паном. Жадібність настільки заполонила його, 
що він втратив відчуття реальності, а особистий інтерес за-
слоняє йому справжні національні ідеали – чесність, поряд-
ність, вірність своєму слову, щира любов до своїх дітей та 
турбота про їхнє щастя. У даному випадку Кичатий діє всу-
переч українській ментальності. В Україні дівчина сама вирі-
шувала свою долю. Вона прислухалася до батьківських порад, 
але вибір робила самостійно. І коли служниця Стеха запитує 
сотника, чи він говорив з донькою, то батько обурюється: «А 
що вона? Її діло таке: що звелять, те й роби. Воно ще молоде, 
дурне; а твоє діло навчить її, врозумить, що любов і все таке 
прочеє… дурниця, нікчемне» [Шевченко 1978: 9].

Жадоба до грошей спустошила душу Хоми Кичатого. Він 
став черствим і деспотичним. Його дволикість проявляється 
на кожному кроці. Обіцяючи одружитися зі Стехою, він не 
має наміру дотримуватися даного слова: «Злигався я з дия-
волом… Що ж? Не можна без цього. У такому ділі, як не 
верти, треба або чорта, або жінки. …Чого доброго! Ще, може, 
й мене обдурить, тоді і остався на віки вічні  в дурнях. Та 
ні, лиха матері! Аби б тільки ти мені  своїми хитрощами 
помогла породнитися з полковником, а там уже що буде – 
побачимо. Іш ти, мужичка! Куди кирпу гне! Стривай!» [Шев-
ченко 1978: 10].

Тарас Шевченко розкриває внутрішній світ героя. Для 
цього він використовує монолог Хоми, в якому той розкриває 
свої підступні наміри: «Здається, діло добре йде. Вона дума-
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тиме, що Назар свата, здуру і согласиться; старости не про-
мовляться; весілля можна одкинути аж геть до того тижня; 
а через таку годину і нашого брата, мужика, угомониш, щоб 
не брикався, не то що дівку» [Шевченко 1978: 13]. Шевчен-
ко показує, що Кичатий настільки деградував, що здійснення 
злого, підступного наміру – відвертий обман рідної доньки 
та свідоме крутійство – вважає добре провернутим ділом. 
Але не все так просто. Не так воно швидко діється, як га-
дається. Хома розуміє, що загроза може прийти з іншого 
боку – від Назара Стодолі: «Коли б тільки якийсь гаспид не 
приніс того горобця безперого! Тоді пиши пропало. Наробить 
бешкету!» [Шевченко 1978: 13]. 

Ця загроза набуває символічного значення. Саме моло-
ді, безкомпромісні козаки, їхні принципові позиції перешко-
джали свавільним діям козацької старшини, апетити якої не-
помірно зростали. Зазнайство та зневага до нижчих за чином 
проявляються в ставленні сотника до молодого хорунжого. 
Щоб розкрити нікчемну сутність сотника, драматург  вико-
ристав монолог Кичатого: «А подумаєш і те: яке йому діло до 
Галі? Се ж моя дитина, моє добро, слідовательно, моя власть, 
моя і сила над нею. Я отець, я цар її» [Шевченко 1978: 13], – 
самовпевнено розмірковує він. 

Хома Кичатий добре підготувався до здійснення сво-
го задуму – випросив в отця Данила дозвіл відступити від 
християнських канонів і  приймати старостів на Святвечір. 
Він також наказав гнати в потилицю колядників, щоб вони 
не перешкоджали йому звершити чорну справу. Не зовсім 
впевнений у Стесі, сам переконує Галю: «Поміркуй лишень 
гарненько, так і побачиш, що батькова правда, а не твоя. Ну 
що молодий? Хіба те, що чорні уси? Та й тільки ж. Не вік 
тобі ним любоваться: прийде пора – треба подумати об чім і 
другім. Може, коли захочеться почоту, поваження, поклонів. 
Кому ж це звичайніше? Полковниці… се я так, приміром, 
говорю… а не якій-небудь жінці хорунжого; бо у його тільки 
й худоби, тільки добра, що чорний ус. Повір мені, дочко, на 
тебе ніхто і дивиться не захоче.
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Г а л я. Та я й не хочу, щоб на мене другі дивились.
Х о м а. Не знать що верзеш ти! Хіба ти думаєш, що не 

обридне цілісінький вік дивитися на тебе одну? Хіба ти одна 
на Божім світі? Є й кращі тебе. Того і гляди, що розлюбить.

Г а л я. Назар? Мене? О ні! Ні, ніколи на світі!» [Шев-
ченко 1978: 12].

Намагаючись переконати Галю, що старий полковник 
вигідніший жених, Хома Кичатий заперечує ментальне уяв-
лення української дівчини про одного-однісінького, з яким 
вона прагне поєднати свою долю навік. Порозуміння між 
батьком і донькою немає, бо вони підходять до вирішення 
проблеми особистого щастя з абсолютно різними мірками: 
Хома з матеріальними, а Галя – з духовними. Батько діє хи-
тро та підступно, а донька, не посвячена в батькові наміри, – 
щиро та відверто.

Відбулося заплановане сватання. Т. Шевченко детально 
відтворює процес весільної обрядовості, зосереджуючи увагу 
«як на важливих етнографічних атрибутах, так і на найбільш 
поетичних моментах обряду (рушники, вишивана хустка, об-
рядовий хліб)» [Шубравська 1883: 49]. Хома важно сів за 
стіл, у двері три рази постукали, увійшли два свати з хлібом і, 
низько поклонившись господареві, поклали хліб на стіл і тра-
диційно привіталися: «Дай, Боже, вечір добрий, вельможний 
пане!»  і він відповів: «Добривечір, люди добрі! Просимо сі-
дати; будьте гостями. А звідки се вас Бог несе? Чи здалека, чи 
зблизька? Може, ви охотники які? Може, рибалки або, може, 
вольнії козаки?» [Шевченко 1978: 13]. І свати розповіли, що 
вони і рибалки, і вольнії козаки, люди німецькії, а ідуть з 
землі турецької та шукають для князя куницю – красну ді-
вицю. Довго шукали і на слід напали: «Певно, що звір наш 
пішов у двір ваш, а з двору в хату та й сів у кімнату; тут 
і мусимо піймати; тут застряла наша куниця, в вашій хаті 
красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте ділу 
вінець. Пробі, оддайте нашому князю куницю, вашу крас-
ну дівицю. Кажіть же ділом, чи оддасте, чи нехай підросте» 
[Шевченко 1978: 14].
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Важливо підкреслити, що в українському сватанні голо-
вну роль відіграє «куниця – красна дівиця». Коли батько спо-
чатку, підіграючи сватам, відповідає їм: «Що за напасть така! 
Відкіля се ви біду таку накликаєте!» [Шевченко 1978: 14], то 
згодом звертається до доньки: «Галю! Чи чуєш? Галю, порай 
же, будь ласкава, що мені робити з оцими ловцями-молодця-
ми» [Шевченко 1978: 14]. І донька мала приймати рішення, 
чи погоджуватися на пропозицію сватів, чи  давати їм гар-
буза. На знак згоди Галя вийшла на середину, сором’язливо 
опустила очі, перебираючи руками фартух, і це означало, що 
вона приймає святий хліб. І  тільки тоді батько продовжував: 
«Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємося, а за 
те, щоб ви нас не лякали, буцім ми передержуємо куницю, 
або красну дівицю, вас пов’яжемо… Чуєш-бо, Галю? А може, 
рушників нема? Може, нічого не придбала? Не вміла пряс-
ти, не вміла шити – в’яжи ж, чим знаєш, – хоч мотузком, 
коли ще й він є» [Шевченко 1978: 14-15]. Ці слова свідчать 
про те, що українська дівчина мала сама готуватися до свого 
заміжжя, і вона повинна була вміти шити, прясти та багато 
інших робіт виконувати. І Галя винесла на срібному підносі 
два вишиті рушники, поклала їх на хліб, який принесли сва-
ти, підійшла до батька і поцілувала його в руку,  взяла піднос 
з рушниками і підійшла  до сватів, дала одному, а потім – 
другому. Сват подякував: «Спасибі ж батькові, що свою ди-
тину рано будив і усякому добру учив. Спасибі й тобі, дівко, 
що рано вставала, тонку пряжу пряла, придане придбала» 
[Шевченко 1978: 15]. Після цього Галя перев’язує вишитими 
рушниками старостів, солом’язливо відходить і оглядається 
на двері, сподіваючись побачити князя, а він не появляється. 
Хома відкладає зустріч з князем на завтра, припрошує гос-
тей: «Просимо сідати. Що там є, поїмо; що дадуть, поп’ємо 
та побалакаємо дещо. А тим часом ти, Галю, не гуляй, в корці 
меду наливай та гостям піднеси хліба-солі, проси з привітом 
і ласкою» [Шевченко 1978: 15]. За українським звичаєм Галя 
сама пригублює чарку, потім дає сватам, які завершують сва-
тання такими словами: «Тепера так! Пошли ж, Боже, нашим 
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молодим щастя, і багатства, і доброго здоров’я, щоб і внуків 
женити, і правнуків дождати…» [Шевченко 1978: 15]. Ці сло-
ва перериває козацький хор колядників під вікнами, які не-
суть радісну звістку про народження Ісуса Христа. Заходить 
Назар з побажанням «Дай, Боже, вечір добрий! Помагай-бі 
вам  на все добре!» [Шевченко 1978: 16], але, оглянувшись, 
зрозумів, що тут затівається щось недобре. На запрошення 
Хоми сідати, Назар відповідає: «Сядемо, сядемо, аби було де; 
ми гості непрохані, може помішали; дак ми і підемо, відкіля 
прийшли. …Та бач, через що полковник послав мене з грамо-
тами в Гуляйполе! …Весело, весело! Наливай швидше горілки, 
і я вип’ю за твоє здоров’я! Не лякайся, не лякайся, наливай» 
[Шевченко 1978: 16].

За українським звичаєм, коли сватам відмовляли, то 
пропонували їм по чарці горілки, і на цьому церемонія за-
вершувалася. Коли Назар попросив налити йому чарку, то 
Галя зрозуміла, що старости не від нього. Галя жахнулася і 
випустила піднос з флягою. Хома, який вже зробив свою чор-
ну справу, намагається показати, хто в хаті господар:

«Х о м а. Хто сміє знущатися над моєю дочкою?
Н а з а р. Я, Назар Стодоля! Той самий, якого ти знав 

ще з тієї пори, як він тебе вирвав із-під ножа гайдамаки! 
Згадай іще, що я той самий, хто й самому гетьману не дасть 
себе на посміх! Пізнав?» [Шевченко 1978: 16].

У репліках дійових осіб закладений протилежній зміст, 
бо саме Хома Кичатий знущається над рідною донькою, а 
Назар Стодоля прийшов захищати її від батьківської сваволі.

Напруга в драмі досягає апогею. Ритм дії прискорюєть-
ся. Кожна наступна репліка розкриває грані образів-характе-
рів і водночас підносить сюжетний розвиток драми на вищий 
щабель. Конфлікт загострюється не тільки в побутовому, со-
ціальному, а й морально-етичному плані. «Люди добрі, коли 
ви не оглухли, так послухайте. Він мене називав своїм сином, 
а я його батьком, і він се чув тоді, а сьогодні оглух, Де ж його 
правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, га?» [Шевчен-
ко 1978: 17] – запитує Назар у присутніх. Відповідь Назару 
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дає його побратим Гнат Карий: «Він не чоловік. Кинь його: 
таке ледащо не стоїть путнього слова!» [Шевченко 1978: 17].

Репліка Гната Карого «Він не чоловік» влучно характе-
ризує Кичатого за козацькими мірками. Але Хома не сприй-
має цього і вважає, що має право віддати свою дочку, за 
кого хоче. У даному епізоді він виявляє себе руйнівником 
українського світу, бо діє всупереч національним, морально-
етичним, християнським принципам. На противагу йому мо-
лодий хорунжий Назар Стодоля прийшов на Святий вечір у 
хату сотника Хоми Кичатого, щоб захищати святі цінності і 
відстоювати право на своє щастя та своєї коханої, яку зне-
важають у рідному домі, ігнорують її волю, нахабно обма-
нюють. Назар обурений наміром сотника насильно віддати 
заміж рідну дочку за старого полковника. Адже такий підхід 
цілком суперечив засадничим принципам українського де-
мократичного суспільства: «Чи можна ж кого заставить уто-
питься або повіситься? Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса тво-
рить? Хіба ти диявол, коли ти не маєш жалю до рідної своєї 
дитини? Ти бачиш, у неї є серце, і ти замість його кладеш 
каменюку. Слухай: і ти колись був молодим, і ти ж мав коли-
небудь радість і горе. Скажи, що чуло, що казало твоє серце, 
коли тобою кепкували?» [Шевченко 1978: 18]. І коли Хома не 
почув Назара, то він хотів його задушити, але Галя його зу-
пинила. Тоді Назар принижується перед сотником Кичатим, 
бо не уявляє свого життя без Галі: «Прости мене, я згарячу 
забувся. Ти добрий чоловік. Прости або заріж мене, тільки не 
кажи, що вона не моя, не кажи! Дивись: я гетьману ніколи 
не кланявсь. …Для спасення своєї душі, коли у тебе у серці 
є Бог, для угоди всіх святих, коли ти віруєш у кого, для спа-
сення твоєї дитини, коли вона тобі мила, зглянься на мене! 
Нехай старости з своїм хлібом йдуть додому. Христом Богом 
молю не занапасти її бідної! Кращої її нема; за що ти хочеш 
її убити? На голову мою! Візьми її, розбий обухом – не треба 
мені її; тільки дай дочці своїй ще пожити на світі, не заїдай 
її віку, вона не винувата!» [Шевченко 1978: 18-19]. Просить 
батька і Галя, обнімаючи його за ноги: «Ви покійній матері, 
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як вона умирала, біля домовини обіщали мене видать за На-
зара. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? За що  мене 
хочете убить? Хіба ж я не дочка ваша?» [Шевченко 1978: 19]. 
Та Хома Кичатий незворушний – він не захотів відмовлятися 
від свого наміру. 

Як зазначав Р. Задніпрянський, «Шевченко був безпере-
чно доброю людиною, людиною, котрій «людяність» властива 
була у найбільшій мірі, і котра вміла помітити й змалювати 
найшляхетніші порухи душі» [Задніпрянський, 1947: 113 ]. І 
тому драматург, возвеличуючи Назара Стодолю в його благо-
родстві, водночас гіперболізує Хому Кичатого в його ницості.

Незважаючи на те, що відбулося сватання Галі за пол-
ковника Молочая, Назар не думає відмовлятися від Галі. «В 
тебе нема батька, в тебе кат єсть, а не батько! Бідненька, сер-
денько моє, пташечка безприютна! …А я ще бідніший тебе, 
у мене й ката нема, нікому і зарізати! …Прощай, моє серце, 
моя голубочко! Я знаю, що мені робить. Я знайду правду. 
Прощай! Вернусь, сподівайся» [Шевченко 1978: 19], – звер-
тається він до Галі, а Хомі рішуче заявляє: «Камінь! Залізо! Ти 
огню хочеш! Буде огонь, буде! Для тебе все пекло визову… ти 
жди мене» [Шевченко 1978: 19]. Галя падає на руки Назара. 
Він цілує її, Хома намагається перешкодити цьому, але На-
зар відштовхує його і знову цілує Галю, а тоді звертається до 
сватів: «Розкажіть полковнику, що бачили, що чули. Скажіть, 
що його молода при ваших очах цілувалася зо мною». Галя 
обіймає свого коханого, цілує його і непритомніє. Назар з 
козаками покидає хату сотника Кичатого.

Ця завершальна сцена першого акту надзвичайно ди-
намічна та емоційно насичена. Загострюючи конфлікт між 
Хомою Кичатим і Назарем Стодолою в першому акті, у двох 
наступних драматург шукає шляхи його розв’язання. 

У другому акті дія відбувається в хаті, де має зібратися 
молодь на вечорниці. Господиня порається біля печі і при-
говорює: «Господи, господи! Як подумаєш, коли ми ще ді-
вували, зачуєш де-небудь вечерниці, так аж тини  тріщать; а 
тепер… От скоро і треті півні заспівають, а вечерниці ще й 
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не зачинались. Нехай воно хоч і свято, звісно – колядують, 
а все-таки час би. Ні, що не кажи, а світ перемінився. Хоть 
і запорожці… Ну які вони запорожці? Тьфу на їх хисть, та й 
годі! Чи такі були попереду? Як налетять, було, з своєї Січі, 
так що твої орли-соколи! Було, як схопить тебе котрий, так і 
до землі не допустить, так і носить… Ой-ой-ой! Куди все ді-
валось?..» [Шевченко 1978: 20]. 

Хата, в якій відбувалися вечорниці, була центром жит-
тєдіяльності села, куди приходили козаки і дівчата, музики, 
а також кобзар, який був живим символом козацької епохи. 
Туди не тільки сходилася молодь, щоб веселитися, співати та 
танцювати, а й почерпнути інформацію про навколишні по-
дії. Тому господиня хати завжди не тільки все про всіх знала, 
але й відповідно оцінювала кожного: «А вже мені ся наві-
жена Стеха! Пішла за дівками та десь і застряла з козаками. 
І звела ж їх нечиста мати докупи! Нехай би сей Кичатий був 
парубком, а то ж уже старий чоловік… Не взяв би він собі в 
ключниці не молоду, а розумну, вірну, дотепну до всякого діла 
та стареньку! А то… як та дзиґа, так і снує. Як то він дочку 
свою ще пристроїть? Бач, у полковниці лізе! Чи довго ж то 
вона буде любуватися його лисиною замість ясного місяця? 
Ох, ох! Старі, старі! Сидіть би вам  тілько на печі та жувать 
калачі; так ні, давай їм жінку, та ще молоду. Як же бак, чи не 
так!.. От Стодоля молодець! Я його знаю, він протопче стежку 
через полковничий садок. Та й дурний би був, коли б не про-
топтав» [Шевченко 1978: 21]. У своєрідний спосіб господиня 
оцінює обстановку в селі і виносить свій морально-етичний 
присуд дійовим особам. Тому не випадково сюди приходять 
Назар і Гнат, щоб тишком побалакать. Між ними виникає 
дискусія про ставлення козака до дівчини. Гнат Карий нама-
гається розрадити свого побратима: «А я думав – ти козак, 
а ти, бачу, баба. Ну, скажи мені, чого ти дурієш? Де твій ро-
зум? Чи стоїть же жінка, хоч би вона була дочка німецького 
цезаря, чи стоїть вона такого дорогого добра, як чоловічий 
розум?» [Шевченко 1978: 23]. Але пригніченому Назару не 
до жартів. Втрата коханої дівчини – для нього справжня 
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трагедія. В образі-характері Назара Стодолі Шевченко від-
творив типового українця, для якого любов до дівчини мала 
вирішальне значення, бо саме на взаємній любові та довірі 
будувалася українська сім’я. Тому його дивує позиція Гната 
Карого, і він відверто про це говорить: «Бідний ти, сердеш-
ний чоловік! Я думав, що в тебе хоч крихта є добра, а в тебе 
нема й того, що має скотина. О, якби ти зміг заглянути сюди 
(показує на серце), куди сам Бог не загляда! Та ні! Може, ти 
тільки морочиш мене; може, ти тільки так кажеш. Друг ти 
мій добрий, вірний мій, ти ж таки плакав коли-небудь: плач 
зо мною тепер; хоч прикинься, та плач, не муч мене; в мене 
від горя серце рветься! Нехай вже ті сміються, що живуть у 
пеклі: їм любо, а ти ж чоловік» [Шевченко 1978: 23].

Назар і Гнат – це різні національні типи, хоча їх 
об’єднує козацька звитяга. Та й ситуації у них різні. Назар 
втратив кохану дівчину, почуття образи та розпачу перепо-
внюють його душу, а Гнат має можливість дивитися на це 
збоку і тверезо оцінювати обстановку. Хоча колись і він пере-
жив любовну драму: «...І я, дурний, колись любив і к гадинам 
жінкам ласкався, ридав гарячими сльозами, рад був і жизнь 
оддають за них. І що із того?» [Шевченко 1978: 23-24].

Драматург показує, що козаки не тільки вправні воїни, 
а й освічені люди, які знають історію, по-філософськи оціню-
ють житейські проблеми. Попри розбіжності в поглядах на 
стосунки з жінками, вони вирішили діяти спільно – через 
Стеху за червінці виманити Галю до старої корчми, а тоді по-
датися на Запорожжя.

Третій акт драми відбувається в старій корчмі. Назар  
зустрівся тут з Галею, розстелює на снігу кирею, вона сідає  
на неї, а він вкладає її ноги в шапку, цілує і приговорює: 
«Отак тепліш, моє серденько». 

Драматург не випадково використовує атрибути козаць-
кого одягу. Вони набували символічного значення. «Шапка 
в житті українського народу грає ролю не тільки покриття 
голови від холоду й спеки, а й певну символічну ролю: її 
надягають при виконанні певних родинних чи громадських 
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доручень, обов’язків. Так напр., при заручинах тільки єдино 
молодий з усіх мужчин, що беруть участь в заручинах, цілий 
вечір не скидає шапки» [Вовк 1927: 232]. І саме цей важли-
вий атрибут – шапку – Назар знімає з голови і вкладає в неї 
Галині ніженьки, виявляючи в такий спосіб свої щирі почуття 
до неї. І Галя відповідає йому взаємністю:

«Г а л я. О мій голубчику, мій сокіл ясний! Як мені 
тепло, як мені весело!.. Тільки я боюсь: батюшка мій такий 
сердитий.

Н а з а р. Не бійсь, моя пташечко, нічого, поки я з 
тобою. Не бійсь, тільки люби мене. …Молись за кого хочеш, 
тільки не розлюби мене, моя галочко… Я вмру тоді» [Шев-
ченко 1978: 35].

У цьому діалозі закоханих помітна не тільки народно-
пісенна лексика, а самі репліки мають пісенну мелодику. І 
слова «я вмру тоді» свідчать про те, яку важливу роль віді-
гравала любов при створенні родинного гнізда. «Українська 
родина рішуче моногамна, при чому до збереження моно-
гамії спричиняється не тільки внутрішня конечність, але й 
століттями витворені норми та звичаї, як теж незвичайно 
чутлива опінія» [Янів 1962: 179]. Акцентуючи увагу на лю-
бовних стосунках  дійових осіб, автор намагався розкрити 
глибину їхніх почуттів. Зворушений  Назар готовий завезти  
свою кохану в рай, хоча не знає, де він знаходиться. Тут 
помітне захоплення письменника соціальною утопією: «Не 
питай мене тепер; я нічого не знаю. Ми поїдемо туди, де 
нема і не буде ні полковника, ні батька твого, де тільки одна 
воля, одна воля та щастя. О, як ми будемо гарно жити! Збу-
дую тобі хату світлу, світлу та високу, розмалюю її усякими 
красками – і чорними, і блакитними, і зеленими, всякими, 
усякими, наряджу тебе у шовк та в золото, посаджу тебе на 
золотім кріслі, мов кралю, і довго, довго поки вмру, все лю-
буватимусь тобою. Та чи вмру ж я коли-небудь? Ні, я ніколи 
не вмру! Коли ти будеш зо мною, то смерть не посміє і в 
хату нашу заглянуть» [Шевченко 1978: 36], – розмірковує 
наречений. 
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У цих словах виражається мрія козака, яка випливає з 
українського уявлення про світ. Покинувши військову службу, 
козак одружувався, будував власну хату, займався господар-
ством, виховував дітей, майбутніх козаків. Так він поєднував 
дві сторони козацької душі: героїчну та хліборобську. Тому 
Шевченко показує Назара готовим до самостійного життя, 
який хоче мати власну хату, в якій вони будуть удвох поряд-
кувати: «Знаєш, як приїдемо ми у Кодак… Се запорозький 
город… От як приїдемо, мерщій у церкву, повінчаємось; тоді 
і сам гетьман нас не розлучить, і будемо довго, довго там весе-
ло жити» [Шевченко 1978: 36]. Запорозький город Кодак стає 
символом вільного, демократичного, впорядкованого краю, в 
якому молодята сподіваються знайти своє щастя. Намагаю-
чись заглянути в майбутнє героїв, драматург використовує 
усну народну творчість. Назар говорить Галі: «Ти будеш пісні 
співати і танцювати, а я буду грать на бандурі і розказувать 
тобі про славні діла козацькі, про Саву Чалого, про Свіргов-
ського, про всіх, про всіх жвавих козаків наших» [Шевчен-
ко 1978: 36]. Але для українця важливо не тільки побудувати 
хату, обсадити його садочком, обзавестись господарством, а й 
виконати свою місію продовження славного роду. Тому На-
зар мріє, що дружина вигодує йому «сина, молодця чорно-
брового», і він пошле його в Січ, поставить перед козацькою 
громадою і скаже: «Любуйтеся, дивітеся: се мій син. Мені 
його вигодувала, викохала моя Галя, такого молодця!» [Шев-
ченко 1978: 36].

Слухаючи солодкі слова про майбутнє сімейне життя з 
Назарем, Галя повертається думками до рідної хати, до якої 
вона міцно прив’язана і розірвати вмить цей зв’язок їй дуже 
важко. Попри всі завдані їй прикрощі, вона сподівається, 
що батько її любить і зможе зрозуміти та простити. Галя 
просить Назара піти до нього, стати перед ним на коліна і 
попросити в нього благословення за українським звичаєм. 
Але Хома Кичатий сам прийшов до старої корчми. Його 
привела підступна Стеха. І наміри його були зовсім не ми-
ролюбними:
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«Х о м а (скаженіє). Цілуйтеся, цілуйтеся, голуб’ята! 
(До челяді). Киями його, собаку! Чого ж стали? Беріть, рвіть 
його!» [Шевченко 1978: 39].

Від таких слів, з якими Хома звернувся до колишнього 
свого рятівника, навіть челядь торопіє. Коли Хома починає 
битися на шаблях з Назарем, Галя падає між ними на коліна: 
«Тату, тату! Убий, убий мене! Винна я; я прогнівила тебе… 
Убий же мене, таточку, та не бери з собою!

Х о м а. Цить, кошеня крадене!
Н а з а р (Хомі). Цить, сатано люта!
Х о м а. Дочку оддай!
Г а л я. Не оддавай, не оддавай! Я утоплюся!
Х о м а. Топись, гадино, поки не розтоптав я тебе!
Г а л я. Топчи, души мене: я твоя дитина!» [Шевчен-

ко 1978: 39].
У цій сцені Тарас Шевченко показує оскаженілого Хому 

Кичатого. З одного боку, його можна зрозуміти, бо він обуре-
ний, що його донька пішла проти його волі, зруйнувала його 
план добитися високого соціального статусу за її рахунок, а 
з другого, його жорстоке і немилосердне ставлення до рідної 
дочки, яка залишилася без матері, не вписується в сімейно-
моральний кодекс українців. Його дії належно не вмотивова-
ні. Тут драматург перебрав міру. В українській сім’ї не тільки 
культивувалася повага до батька та матері, а й турботлива 
опіка про дітей, які мають далі нести естафету відповідаль-
ності за свій рід. А Хома Кичатий у пориві гніву називає свою 
дочку «кошеням краденим», «гадиною», яку готовий розтоп-
тати. Звичайно, тут можна багато чого домислювати, але явно 
помітно, що драматург не доопрацював третій акт, не вмоти-
вував вчинки дійових осіб, не відшліфував репліки, які іноді 
суперечать одна одній. Хоча тут проглядається ідея драма-
турга показати, до якої межі деградації може дійти людина, 
коли відривається від рідного ґрунту, забуває звичаї та тради-
ції, відступає від віри. Сповнений ненавистю до Назара, Хома 
спочатку наказав його вбити, а потім зв’язати і залишити вов-
кам на снідання. «Визнавши суб’єктивну (особисту) основу 
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людського поступування, що є актом свободи, Шевченко тим 
самим визнав схильність людини однаково до добра і до зла. 
Оскільки зродження Духа є царина історії, то мета історії є 
в перемозі й перетворенні злого світу за допомогою любови в 
панування царства Божого … себто повна духова гармонія й 
перемога добра і правди» [Білецький 1949: 19].

Конфлікт між Хомою та Назаром можна вважати кон-
фліктом поколінь, які по-різному сприймають навколишню 
дійсність. І тут важливо, що добро, правду та справедливість 
відстоює представник молодого покоління в боротьбі про-
ти бажання розпоряджатися долею людей, диктувати їм свої 
умови, виходячи з власних інтересів. Але в демократичному 
суспільстві такі речі недопустимі. Тому цілком закономірно 
у фінальній сцені появляється Гнат Карий, який готовий по-
жертвувати собою в ім’я щастя свого побратима. Останнім і 
переконливим аргументом у боротьбі за щастя молодих стає 
шабля. Гнат хапає за груди Хому, спонукаючи його змінити 
своє рішення:

«Г н а т. Останній раз говорю: оддаси Галю за Назара 
чи ні?

Х о м а. Ні!
Г н а т. Здихай же, собако скажена! (Заміривсь ша-

блею).
Х о м а. Стривай. Ти знаєш наш закон козацький, то…
Г н а т. Що мене живого поховають з твоїм падлом? 

Знаю. (До челяді).
…Копайте яму! (до Хоми прицілившись). Лукавий чолові-

че, за що без сповіді ти себе губиш і мене з собою? Прощайсь 
з білим світом, молись Богу. (До Назара). Назаре, брате мій, 
друже мій! Поховай мене. Прощай!» [Шевченко 1978: 41].

Тільки тепер, коли йому загрожує смерть, сотник Ки-
чатий згадав про закон козацький, який забороняв козакові 
вбивати козака. Оцей намір Гната вбити його теж набуває 
символічного значення. Друг і побратим Гнат Карий в осо-
бі деградованого козацького сотника прагне знищити зло, 
яке стало на перешкоді до щастя молодих, і при цьому він 
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навіть готовий пожертвувати собою. До речі, у первісному, 
російськомовному, варіанті 1843 року п’єса закінчувалася 
вбивством Хоми Кичатого. Але, очевидно, такий фінал не 
влаштовував письменника-гуманіста, він інтуїтивно відчув, 
що таке завершення твору явно суперечить українській на-
ціональній природі. І тому в перекладі українською мовою 
п’єса має щасливий кінець. Твір «кінчається перемогою мо-
лодої пари, загальним примиренням і тріумфом національ-
них ідей» [Лінчевський 1962: 81]. Назар усвідомлював, що не 
можна побудувати щастя доньки на смерті її батька. «Пусти 
його, не варт він того. Не напасти душі своєї. (До Хоми). 
Іди, лукавий чоловіче, іди куди знаєш. Не поміг тобі Бог зана-
пастить мене, а я чужої крові не бажаю. Іди собі!» [Шевчен-
ко 1978: 41], – говорить Назар. У такий спосіб він проявив 
благородство душі. І тільки після цього Хома Кичатий падає 
перед ним на коліна: «Назаре! сину! батьку рідний! Заріж 
мене, замуч мене, на конях розірви, та не прощай! (Падає до 
ніг і плаче). О, я лукавий, лукавий! О, я грішний, проклятий!.. 
Дочко, доле моя! Серце моє! Проси його, нехай уб’є, нехай 
я світа не паскуджу! (Знову плаче). Боже мій, Боже мій!» 
[Шевченко 1978: 41]. Тільки тепер, коли шабля зависла над 
його головою, сотник збагнув ганебність свого вчинку.  Все 
це подібно на комедію «дволичного» Хоми Кичатого, який не 
може змиритися з поразкою, що його злі  наміри не здійсни-
лися. У фіналі восторжествували любов, добро і справедли-
вість. Назар піднімає Хому з такими словами: «Устань, моли-
ся Богу, грішний. Коли прощають люди, то Бог милостивий 
за нас» [Шевченко 1978: 41].

Драматург не розставляє чітких акцентів щодо пове-
дінки Хоми Кичатого, і тому складно сказати, чи він справ-
ді усвідомив ганебність свого вчинку, чи збагнув, що зламав 
слово, хотів хитрощами, обманом та силою віддати свою 
рідну дочку за старого нелюбого полковника заради власних 
інтересів. Бажання досягнути успіху засліпило його. Йому 
здавалося, що він найхитріший та наймудріший і зможе лег-
ко обвести всіх навкруг пальця. Але сотник переоцінив свої 
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можливості, бо він діяв не тільки проти Назара та Галі, він 
хотів перевернути український світ, в якому усталені писані 
та неписані закони, морально-етичні принципи та естетичні 
уподобання, і молоді люди сходилися по любові та будували 
сім’ю на взаємній згоді та взаєморозумінні, спільно вибудо-
вували мікросвіт, в якому їм мало бути добре та затишно. І 
право на цей світ довелося відстоювати з шаблею в руках.

Козацький світ опирався на гуманні християнські прин-
ципи. І саме Назар виступає уособленням християнського 
підходу до оцінки ситуації. І коли Гнат Карий готовий по-
жертвувати собою заради побратима і піти на смерть за 
вбивство сотника, який своїми вчинками заслужив на це, 
зганьбивши честь козака, він не приймає такої жертви. Гума-
нізм торжествує. Хома встає, утирає сльози: «О сльози, сльози! 
Чом ви перше не лилися? Назаре, я чернець… спокутую в 
рясі мої беззаконня! Бери моє добро, бери мою Галю, бери 
все моє! Галю! Назаре! Обніміться, поцілуйтеся, діточки мої. 
Я хоч грішний, а все-таки батько.

Назар і Галя обнімаються.
Боже вас благослови!» [Шевченко 1978: 42]. 
Таке розв’язання конфлікту не зовсім логічне, драматург 

видав бажане за дійсне, але, як великий гуманіст, Тарас Шев-
ченко не хотів залишати молодих без батьківського благосло-
вення, не хотів вносити розбрат у сім’ю, яку він вважав осно-
вою української нації. Виходячи з українського менталітету, 
драматург утверджував культ родини, повагу до старших, на-
лежну шану до батьків. Торжествуючим, справедливим, гу-
маністичним фіналом твору він сповнював українців вірою 
та оптимізмом. І тут Шевченко виходив з того , що головна 
ідея його життя і творчості – це «відродження самостійної, 
суверенної української держави, це остаточне перетворення 
українського народу в українську націю, це розвиток україн-
ської культури» [Доманицький, 1961: 95].

Тарас Шевченко поставив своє мистецтво на службу на-
ції. «Своїм життям, своєю наскрізь українською вдачею Шев-
ченко дав нам приклад доброго, ідейного українського патрі-
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ота, непохитного борця за волю, апостола правди, миру та 
братання. Він зробив наше слово струною, що грає, і мечем, 
що рубає, універсальним інструментом наших думок і по-
чувань, а визволивши його з рабських оков блазня-веселуна і 
наймита-послугача, поставив на сторожі спочатку національ-
ної окремішності, а далі й державної незалежності» [Леп-
кий 2005: 126]. Як підкреслював Іван Дзюба, у духовному 
житті «функцію життєзабезпечення для українського суспіль-
ства чинить насамперед Тарас Шевченко… Він – один із на-
ріжних каменів нашої національної будови» [Дзюба 2005: 9].

У драмі «Назар Стодоля» Тарас Шевченко, опираючись 
на національний ґрунт, традиції, звичаї, історичні реалії, усну 
народну творчість, відобразив козацьку епоху, показав її ве-
лич, суперечності та протиріччя, створив типові характери, 
які представляють різноманітний та багатогранний україн-
ський світ, в якому кожен відповідно до своїх національних, 
морально-етичних, загальнолюдських ідеалів знаходив своє 
місце,  зберігаючи своє національне обличчя та прищеплюю-
чи пошану до тих вартостей, які їм притаманні. 
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Контрольні запитання:

1. Які драматичні твори написав Тарас Шевченко?
2. Яке місце займає драма «Назар Стодоля»?
3. Які проблеми порушив автор у творі?
4. Яким духом пройнята драма?
5. Які перипетії закладені в основу твору?
6. Які характерні особливості концепції художньої світо-

будови автора?
7. В який спосіб проявляється національний елемент у 

творі?
8. Чому Хома Кичатий вирішив віддати Галю за старого 

полковника Молочая?
9. Чому Стеха погодилася допомагати Хомі Кичатому?
10. Як Галя оцінює перспективу вийти заміж за старого та 

багатого?
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11. У чому специфіка романтизму Тараса Шевченка?
12. Як змальовує драматург образ-характер Назара Стодолі?
13. В який спосіб драматург відтворює стан закоханості Галі 

в Назара?
14. Як змальований образ-характер сотника Хоми Кичато-

го?
15. На яких характерних особливостях українського сприй-

няття наголошує письменник?
16. Яку функцію відіграє в драмі «Назар Стодоля» образ-

характер Гната Карого?
17. Як позначається на образах-характерах народнопісенна 

лексика?
18. У чому полягає суть конфлікту між Назарем Стодолею 

та Хомою Кичатим?
19. За яким принципами побудований український козаць-

кий світ?
20. Чи є логіка в оптимістичному фіналі драми «Назар Сто-

доля» Тараса Шевченка?



Михайло возняк  
Про П’єсу «украдене щастя» 

івана франка 

Михайло Возняк виявляв великий інтерес до 
української драматургії. Він починав дослі-
дження від шкільної драми, підкреслюючи, 

що із Західної Європи в Україну прийшли готові початки 
українського театру, в основі якого були церковно-обрядові 
та народно-побутові елементи. Отримавши готові європей-
ські форми, українці намагалися наповнити їх своїм змістом. 
Український елемент драматичного мистецтва проявився ще 
в передхристиянські часи: «Чи пісня при коловому танку, та-
нок, чи обряд ушанування тієї або іншої пори року, чи, наре-
шті, весільний обряд – усе те приймало драматичну форму, 
бо скрізь тут поставав поділ ролей, більше або менше жвавий 
діалог між поодинокими особами, солістами й хором, і ви-
ділялася з загального тла пісні осередкова, жива та жвава 
акція, яка зосереджувала в собі всі сили хорової маси. До 
деяких пісенних обрядів примішувалися ще в додатку пе-
ребирання поодиноких осіб у шкури звірів, важливе з того 
погляду, що заступало театральні костюми й закінчувало їх 
драматичний характер» [Возняк 1994: 148]. 

За спостереженням М. Возняка, свята Купала, Коляди, 
обряди сватання, заручин, весілля вже були своєрідними ре-
лігійно-побутовими драмами, які стали сприятливим ґрунтом 
для розвитку української драматургії. Зародком народної ко-
медії вчений вважав інтермедію, бо «під напором народно-
го елементу містерія поволі втрачала свій чисто церковний 
характер і щораз більше піддавалася світським інтересам» 
[Возняк 1994: 156].

Зважаючи на великий інтерес до національної драми, 
М. Возняк зацікавився драматургією Івана Франка, зокрема, 
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п’єсою «Украдене щастя», в якій український елемент вираз-
но проглядається. Адже І.Франко назвав «Украдене щастя» 
(1891) драмою із сільського життя. І слово «драма» для ньо-
го не мало визначальної жанрової ознаки. Він творив п’єсу, 
сюжет якої почерпнув з мотиву «Пісні про шандаря». Дія 
«Украденого щастя» відбувається близько 1870 року в підгір-
ському селі Незваничі й завершується смертю головного ге-
роя. Тобто, І.Франко, проникнувши в глибини національного 
життя, відтворив його в різноманітних складнощах та супер-
ечностях. В «Украденому щасті» драматург не тільки порушив 
важливі соціальні, моральні та духовні проблеми свого часу, 
а й відтворив «життя людей, розвиток та прагнення всього 
українського народу, його почуття та естетичні поняття, його 
здібності і культурні надбання» [Франко, 1980: т. 29, 97]. Для 
І. Франка українське село було «окремим світом, багатим на 
конфлікти справді драматичні, могутні, в суспільному відно-
шенні надзвичайно важливі і для загалу громадянства дуже 
повчальні» [Франко 1980: т. 29, 100]. 

М. Возняк натрапив на цікавий документ про наслід-
ки конкурсу, який оголосив Виконавчий орган львівського 
сейму, крайовий відділ, у часописах 18 березня 1891 року 
на представлення оригінальних українських сценічних тво-
рів – драми, комедії й народної п’єси. У статті «До історії 
тексту п’єси Франка «Украдене щастя», надрукованій у книзі 
«М. С. Возняк. З життя і творчості Франка» в Києві 1955 
року, академік М. Возняк наводить висновок Омеляна Ого-
новського, який визнав, що представлені на конкурс п’єси 
неналежного рівня. Драму «Катерина Чайківна» він вважав 
слабою штукою, драму «Беата і Гальшка» – парафразою істо-
ричного оповідання Ісидора Шараневича  «Гальшка Острозь-
ка», комедію «Шукав щастя» – твором без органічної суціль-
ності, історичну драму «Тимош і Локсандра» – нетиповою, 
афективною і задовгою, «Залюблені філософи в прекрасній 
мудрій красавиці», «Сватаннє», «Секретний комітет» – ні-
сенітницями. На думку О. Огоновського, «споміж цих вось-
ми драматичних писань навіть «Украдене щастє» і «Тимош 
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і Локсандра» не можуть увінчатись нагородою конкурсною» 
[Возняк 1955: 202]. Хоча професор О. Огоновський добачав в 
автора «Украденого щастя» драматичний талант, але він вва-
жав, що в «характеристиці головних дійових осіб, Анни Задо-
рожної і жандарма Михайла Гурмана, проявляється тенден-
ція радикальна. Такі особи з неморальними прикметами годі 
виставляти на сцені» [Возняк 1955: 201]. Принципова оцінка 
О. Огоновського дала підстави М.Вознякові звинуватити його 
в тому, що він відіграв негативну роль у долі «Украденого 
щастя» Івана Франка. Його поведінка «яскраво характери-
зує світогляд Омеляна Огоновського, професора української 
літератури у Львівському університеті» [Возняк 1955: 201]. 
Який саме світогляд мав на увазі М. Возняк, він з делікат-
ності не уточнив, але з контексту можна зрозуміти, що це 
був несумісний світогляд із радянською ідеологією, отже, – 
«буржуазний, націоналістичний». І М. Возняк тут не поми-
лявся – О. Огоновський був націоналістом у позитивному 
значенні цього слова, бо націоналіст – це патріот свого наро-
ду, який дбає про морально-етичні ідеали своєї нації. За твер-
дженням І. Франка, професор О. Огоновський мав «щире 
серце, гаряче чуття, правий характер і чесні та народолюбні 
думки» [Франко 1986: т. 43, 362], був людиною «цивільної 
відваги і смілості, коли ходило о справи загальні» [Фран-
ко 1986: т. 43, 362], постійно дбав «про самостійність, роз-
вій і самопоміч народу руського» [Франко 1986: т. 43, 364], 
признавав чистоту, «відрубність і самостійність русько-укра-
їнської мови і літератури» [Франко 1986: т. 43, 359], для 
нього не існували речі писані по-російськи, по-польськи, по-
німецьки, по-французьки і т. д, він не раз «доторкався наці-
оналістично-патріотичної струни» [Франко 1986: т. 43, 379], 
його «Історія літератури є ділом патріотичним і національно-
українським» [Франко 1986: т.43, 379]. Оцінюючи авторів та 
їхні твори, О. Огоновський завжди прикладав патріотично-
націоналістичну мірку. Він поділяв українських письменни-
ків на дві категорії – на «тих, що зберігають народні свято-
щі, і на тих, що не зберігають їх» [Франко 1986: т. 43, 380]. 



64

На його думку, «націоналіст по чину і по серцю» завжди 
зберігатиме народні святощі, а «твір його буде цінним здо-
бутком літератури, навіть хоча б се був особистий памфлет» 
[Франко 1986: т. 43, 380]. Тобто, професор О. Огоновський 
вважав, що в кожному творінні повинна проглядатися палка 
любов митця до своєї нації.

Чи мав підстави О. Огоновський твердити, що «такі 
особи з неморальними прикметами годі виставляти на сце-
ні»? [Возняк 1955: 201]. Можемо однозначно сказати, що, 
виходячи з його світоглядних позицій, сформованих на осно-
ві високих морально-етичних принципів українців, мав. Для 
перконливості наведемо фінал «Украденого щастя», пред-
ставленого на конкурс, який подає в статті М. Возняк. П’єса 
завершувалася по-модерному експресивною сценою: Анна, 
вагітна від Михайла, вирішила взяти провину за вбивство 
на себе, сподіваючись, що Микола виховає її дитину. Вона 
вимазала себе кров’ю Михайла і залізла під стіл. Коли прий-
шов війт із односельчанами, Анна вдавала з себе божевільну 
і намагалася вмотивувати свій вчинок: «Любилася, любилася! 
Ви лиш те одно знаєте, що на очі бачили. Певно, що люби-
лася, бо він варт був того. Не вам пара, таким флейтухам. 
І нічого межи нами не зайшло – так мало бути. ... Чи ви 
думаєте, що така дуже солодка була його любов? Що я так 
по добрій охоті за ним бігала? Що у мене нема ані чуття, 
ані стиду, ані сумління? О, так, я знаю, як ви мене судили. 
Ну, та най вам пан-біг того не пам’ятає. А що я намучилася, 
наплакала, як я свої руки гризла, головою о стіну билася і 
просила його, щоби не втоптував мене в болото, не видавав 
на ганьбу та на поруганіє, – цього ніхто з вас не бачив, на-
віть от найближча сусідка (показує на Настю), що все бачить 
і все чує, що де в кого в коморі за дверима робиться. Ой, 
намучив він мене, знівечив моє життя, затроїв вік мойому 
чоловікові – і цього вам мало? Не було за що йому від-
платити?» [Возняк 1955: 213]. За цим многослів’ям не було 
психологічної вмотивованості. Такі вчинки суперечили при-
роді українського національного характеру. І справа навіть 
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не в тому, що Анна своєю брехнею хотіла прикрити злочин 
чоловіка, сподіваючись, що судді змилуються над нею, взявши 
до уваги вагітність, – вона сподівалася зустрітися з коханим 
після смерті: «Прощай, мій Михайлику! До звидання! Неза-
довго ми побачимось! Коли б тільки мені з тим розв’язатися, 
а там – усьому кінець буде. Не діждуть вони мене судити. 
А вже правду я потраплю запутати так, що вони й до суду 
віку до неї не доберуться» [Возняк 1955: 214]. Тут не було 
ні життєвої, ні художньої правди. Розвиток подій суперечив 
елементарній логіці образу-характеру. Такий фінал руйнував 
морально-етичні та естетичні ідеали українців. І проти цього 
запротестував професор О. Огоновський.

Крайовий відділ взяв до уваги висновок О. Огоновського 
і продовжив конкурс до 30 вересня 1892 р. Після його за-
вершення конкурсна комісія 14 січня 1893 р. постановила 
більшістю голосів присудити першу премію в сумі 300 гульде-
нів драмі «Катря Чайківна» Надії Матіївни Кибальчич, другу 
в сумі 250 гульденів – драмі «Мужичка» Костянтина Ілліча 
Писанецького (псевдонім «Ванченко»), а третю в сумі 200 
гульденів – драмі «Украдене щастя» Івана Франка. 

Євген Олесницький, який подав звіт за результатами 
конкурсу в №2 і 3 «Зорі» за 1893 р. писав про п’єсу «Украде-
не щастя»: «Щодо переведення речі завважити належить, що 
драма повна живої акції, найкращі частини її – це процеси 
психологічні дійових осіб, які переведені природно і з глибо-
ким знанням людської душі. Відноситься це головно до сцен, 
в яких молода жінка, пригноблена арештуванням чоловіка, 
бореться з впливом жандарма, котрий в тій ситуації ломить 
її волю, вироджуючи почасти у неї якийсь страх перед со-
бою, а почасти розбуджуючи давню любов. По-майстерськи 
представлений характер чоловіка, особливо в хвилинах, де 
страх перед викриттям нових доказів витворює у нього стан 
психічного примусу, а дальше доводить його до повної апатії. 
Під сценічним оглядом не можна цій драмі нічого закинути. 
Вона написана з знанням сцени і безперечно буде будити 
ефект в представленню» [Возняк 1955: 203]. Крайовий відділ, 
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згідно з умовами конкурсу, давав дозвіл  Франкові виставляти 
«Украдене щастя» на сцені клубу «Руської бесіди» і рекомен-
дував йому переробити п’єсу, зокрема, замінити жандарма.

Іван Франко був втішений присудженням третьої пре-
мії – гроші йому були дуже потрібні, щоб покрити друкарські 
й книгарські борги, а головне, – відкривалися можливості 
для сценічного втілення «Украденого щастя». Він  прислухав-
ся до побажань – дозволив жандарма вбрати в одяг листоно-
ші. Зауваження професора О. Огновського наштовхнули його 
на творчі роздуми, і  він переробив драму між 14 і 28 січня 
1893 р. Особливо старанно І. Франко працював над фіналом, 
а його переробка призвела до зміни жанрової природи твору. 
У новому варіанті, що був надрукований у «Зорі» 1894 р. і 
виданий окремою книжкою коштом автора, драма перерос-
ла в трагедію, в  якій змінилася тональність та психологічна 
вмотивованість дійових осіб, поглибилася їхня етноментальна 
сутність, бо важливим елементом трагедійного твору є чітко 
виражені національні характери. «Герой трагедії – це інди-
відуальність, єдина в своєму роді» [Бергсон 1992: 102], – за-
значав Анрі Бергсон.

У трагедії драматург повинен відтворити вольові харак-
тери, здатні на самопожертву в ім’я свого народу або пока-
зати неподолані суперечності душі, зумовлені ментальністю. 
Прикладом цього у світовій культурі можуть бути Гамлет, 
Король Лір чи Отелло з однойменних творів В. Шекспіра. 
Звичайно, Микола Задорожний не Отелло, але, як і цей герой, 
відстоює свою честь і гідність, та й не через непорозуміння, а 
з усвідомлення необхідності захищати свій рідний дім. Моти-
ви й умови його діянь зачіпають звичаї, традиції та сімейний 
уклад українців, їхній національний темперамент. І. Франко 
при творенні образів-характерів виходив з українського мен-
талітету, який визначає українця як певний генотип, сфор-
мований у складних умовах багатовікової історії під впливом 
різноманітних факторів. Але водночас він не обмежив своїх 
героїв галицькими обріями, а утверджував у трагедії загаль-
нолюдські ідеали і на їхньому тлі висвітлював багатогранну 
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гаму української душі при вирішенні найскладнішої пробле-
ми – людського щастя. Адже майнові суперечки Анни з бра-
тами автор залишив поза сценою, а сконцентрував увагу на 
внутрішньому стані дійових осіб, які чахнуть без справжньої 
любові і яскраво спалахують, коли появляється промінчик 
надії на повернення втраченого щастя. «Людські пристрасті, 
як любов, заздрість і ненависть не мусять виникати внаслідок 
матеріялістичних основ, як це наглядно видно з драматичних 
творів найбільших драматургів світу, починаючи від грець-
ких трагіків аж до великого Шекспіра та інших драматичних 
письменників» [Луців 1967: 381], – відзначав Лука Луців.

На трагедії виразно позначився вплив народної «Піс-
ні про шандаря», в якій відтворено неподолані суперечнос-
ті української душі, що не завжди може зреалізувати своє 
прагнення до гармонії, затишку, сімейної впорядкованості, 
любові та взаєморозуміння. Маючи переконання, «що  й під 
солом’яною сільською стріхою людські серця б’ються з такою 
самою силою, людські пристрасті киплять і нуртують з та-
кою самою бурхливістю, почуття обов’язку змагається з пори-
вом серця з таким же завзяттям, як де-небудь інде» [Фран-
ко 1980: т. 27, 341], І. Франко, як і багато інших митців другої 
половини ХІХ століття, особливу роль відводив коханню, яке, 
за його розумінням, має настільки велику силу, що може під-
нести людину на висоту геройського чину або призвести до 
згуби. І трагедія героїв «Украденого щастя» не в загублених 
матеріальних цінностях, а у вкраденій любові, без якої їхнє 
життя втратило принадну привабливість. Тому герої, незва-
жаючи на перешкоди, намагаються знайти своє щастя.

Для трагедійного твору характерна висока емоційна 
напруга і глибокі переживання, які передаються переваж-
но через відчуття небезпеки та великі потрясіння. Стильова 
манера І. Франка полягає в тому, що він відтворює події 
в повільному, розміреному ритмі, притаманному сільським 
мешканцям. Спочатку він подає картину впорядкованого 
сільського життя, але вже в першій дії заплітає інтригу, ха-
рактерну для трагедії. При доопрацюванні драматург значно 



68

підсилив емоційну напругу твору. Анна ділиться своїми недо-
брими передчуттями з Настею: «Не знаю, але мені так чогось 
лячно, так чогось сумно, як коли б якесь велике нещастя надо 
мною зависло» [Франко 1979: т. 24, 9]. І передчуття її справ-
дилися. Вона дізнається, що колишній її коханий Михайло 
Гурман живий, що не загинув у Боснії, як повідомляли рідні 
брати, намагаючись якнайшвидше випхати з хати і віддати 
заміж без посагу за бідного наймита. Ця звістка застає її в 
той момент, коли вона вже стала господинею Миколиного 
дому, де, здавалося, панував «святий супокій, та згода, та лад, 
та любов» [Франко 1979: т. 24, 8]. І Анна, в якої почали за-
живати сердечні рани, тільки тепер згадала про свою клятву 
Михайлові радше піти в могилу, ніж з ким іншим до шлюбу 
стати. І образа пече її серце: «А він жиє, жиє, жиє! Одурили 
мене, отуманили, загукали, обдерли з усього, з усього! Ні, не 
хочу про се думати. В мене є чоловік, шлюбний. Я йому при-
сягала і йому додержу віри» [Франко1979: т. 24, 14]. 

Відтворюючи пристрасне кохання Анни, драматург за-
чіпає найтонші струни її душі. Прагнучи до більш широкого 
зображення національних особливостей українців, І. Франко 
використав класичний конфлікт між почуттям та обов’язком 
перед сім’єю. А оскільки сім’я – це основа української нації, 
то тут ми маємо важливу національну проблему, так необ-
хідну для трагедійного твору. Щоб розкрити цю суперечність 
української душі, І. Франко використав внутрішній конфлікт, 
для вирішення якого митець змушений був відшліфувати ре-
пліки, наповнити їх своєрідним пафосом, надати відповідної 
патетики. Деякі монологи він замінив на діалоги.

Ще один важливий елемент для трагедії «Украдене щас-
тя» – це обігравання в різних варіаціях смерті головного 
героя. Переляканому Миколі Задорожному Михайло Гурман 
жартома говорить: «Я вмерлий! Я з гробу приходжу» [Фран-
ко 1979: т. 24, 19]. Ці слова мають символічний зміст, бо 
свідчать про духовну смерть дійової особи, але разом з тим 
налаштовують реципієнта на серйозні роздуми про життя 
і смерть, любов та зраду. У такий спосіб І. Франко досягає 
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певного емоційного настрою, якого потребує трагічна кон-
фліктна ситуація. Це спрямовує думки персонажів у відпо-
відне русло. Та й карабін, принесений до хати жандармом 
Михайлом, за законами жанру неминуче мусить вистрілити.

Доопрацьовуючи твір, І. Франко вибудовує внутрішню 
логіку образу-характеру Анни, виходячи з українського мента-
літету – робить її гідною, достойною, величною. Зустрівшись 
з Михайлом після довгих літ розлуки, вона не кидається йому 
в обійми, бо статус заміжньої жінки не дозволяє їй цього 
зробити. Більше того, вона не пристає на його бік, коли він 
починає запідозрювати Миколу в злочині. Інстинкт дружи-
ни, берегині спрацьовує блискавично. Немов та чайка, б’ється 
вона, намагаючись захистити своє родинне гніздо, чесне ім’я 
та авторитет чоловіка. Сама вона з порядного й славного роду. 
Батько її був відомим чоловіком і «перший багач був на весь 
повіт, і ліпотент громадський» [Франко 1979: т. 24, 36]. І 
ця риса – беззастережно ставати на захист правди та спра-
ведливості – передалася їй. Хоча вона і тяжко скривджена 
братами, та, як справжня християнка, не хоче чинити зла й 
застерігає від таких вчинків Михайла, боячись Божої кари. 
Тобто, І.Франко зосереджує увагу на тому, що українська 
жінка, незважаючи на природну потребу кохати, намагається 
узгоджувати свої вчинки з принципами християнської етики. 
Релігійність – це основна складова українського національно-
го характеру. І тому в скрутний момент свого життя Анна по-
кладається на Бога, інстинктивно відчуваючи небезпеку з по-
явою Михайла. Добре знаючи його вдачу, вона розуміє, що він 
може принести нещастя в її дім. Драматург підсилює напругу 
в трагедії за допомогою снів, які віщують наближення біди:

«А н н а ...Яка мені нині погань снилася, то нехай Бог 
боронить! Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім 
селі, та такі грубі та червоні...

М и к о л а (немов сам до себе). Коралі – то сльози.
А н н а. А далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси 

гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають, та такі люті 
та розжерті...
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М и к о л а. Люті пси – то напасть.
А н н а. А далі десь ніби мене до шлюбу вбирають а в 

саме біле: білі черевики, білу спідницю, білу перемітку.
М и к о л а. Свят, свят, свят! Що тобі, жінко? Най 

Бог відвертає від нас усе лихе! Що ти говориш?» [Фран-
ко 1979: т. 24, 25-26]. 

Саме Анні І.Франко відводить роль рушія внутрішньої 
дії трагедії і провісника неминучого нещастя. Вона постійно 
підсилює емоційну напругу твору: «Моторошно, мов перед 
пожаром. Усе мені здається, що ось-ось якесь нещастя...» 
[Франко 1979: т. 24, 27]. І нещастя справді приходить у дім 
Анни. Колишній коханий Анни Михайло арештує її чоловіка, 
підозрюючи у вбивстві жидівської родини. Подряпане лице 
Миколи, закривавлений одяг та чоботи, закривавлена сокира 
свідчать проти нього і водночас стають символічними ознака-
ми трагедійного твору. Тобто, для підтримання відповідного 
тонусу в трагедійному творі І. Франко вміло використовував 
художні деталі, які стали важливими атрибутами в компози-
ційній структурі п’єси.

Образ-характер Анни зазнав уже різних трактувань в 
українському літературознавстві. «Поведінка Анни, – під-
креслював Яків Білоштан, – в двох перших діях є зразком 
вірності і відданості дружини своєму чоловікові, зразком по-
рядності, властивої простій трудящій жінці. Оскільки це за-
лежало від неї, від її розуму і волі, вона твердо додержувала 
свого слова, даного при шлюбі чоловікові. Не вина її, а біда, 
що жандарм-насильник зламав її опір, підкорив своїй силі й 
волі, розворушивши давні, припорошені забуттям, почуття» 
[Білоштан 1955: 129]. Так це виглядало в драмі, поданій на 
конкурс, але в трагедії Анна отримує концептуально інше 
трактування. Справді, Анна стала жертвою, але не Михай-
лової сваволі, а власного пристрасного почуття, яке значно 
поглибив І. Франко при доопрацюванні твору. Адже героїня, 
незважаючи на суворі морально-етичні норми, які традицій-
но склалися в українському суспільстві, пішла за покликом 
свого серця, наражаючись на осуд селян. Тут варто зверну-
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ти увагу на внутрішню логіку розвитку трагічного характеру, 
який повинен бути цілісним, послідовним і самостійним, бо 
інакше він втратить свою трагічну велич. Протест проти Ми-
хайлових намірів – це перша реакція Анни. А далі в її сер-
це закрадається тривога, а згодом повертається стара любов.  
Спогади про минуле не дають їй спокою. «Чи дуже любила 
сього Михайла? – роздумує вона. – Здається, що дуже, коли 
й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. 
Здається, що таки дуже. А може, більше боялася його, ніж 
любила. У, сила у нього! Вола за роги хопить та й на землю 
кине. Господи, таких, як мій, то йому ніщо двох у одну жме-
ню. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов 
розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер! Боюсь, як 
найтяжчого ворога! І певно, що як він на нас завзявся, то зі-
тре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік 
зможе з ним боротися?» [Франко 1979: т. 24, 27].

Анні все важче й важче відстоювати статус порядної 
жінки, бо в суперечках з Михайлом оживає стара рана, по-
чуття превалюють над обов’язками. Обставини стають силь-
нішими від героїв. Відчуття втрати підсилюють емоції Ми-
хайла: «Я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я 
цілими днями бігав мов одурілий по полю і кляв тебе, про-
сив на тебе у Бога найтяжчої кари, найстрашнішого лиха» 
[Франко 1979: т. 24, 22].

Для трагедії характерний високий стиль, який дає змогу 
авторові відтворити палку пристрасть дійових осіб. Але тут 
варто звернути увагу ще й на те, як І. Франко, використову-
ючи відповідну патетику, вміє в короткому діалозі поєдна-
ти різноманітні національні проблеми: єдність українського 
роду, високі морально-етичні принципи, схильність україн-
ців до глибокого почуття, вірність присязі, відповідальність за 
свої діла та вчинки. У такий спосіб драматург зробив траге-
дію багатоаспектною та емоційно насиченою.

Трагічну тональність додав І. Франко і до образу-харак-
теру Михайла, який, втративши любов, а з нею й сенс життя, 
озлобився на світ – став черствим, жорстоким та немило-
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сердним. Він не хоче зважати на те, що Анна, як заміжня 
жінка, має свої виміри поведінки. Розбурхані почуття Ми-
хайла домінують над тверезим глуздом. «На злість тим, що 
нас розлучили. Наперекір тим, що вкрали наше щастя. Ми 
його відокрадімо, наше щастя!» [Франко 1979: т. 24, 32] – 
говорить він Анні. Вражене самолюбство підштовхує його 
на необдумані вчинки. Він відкрито ночує в Анни, ходить з  
нею до церкви, тягне до шинку, веде на танці, викликаючи 
спротив сільської молоді. 

Трагедія через великі потрясіння утверджує високі мо-
рально-етичні принципи. Жоден герой в «Украденому щас-
ті» не дотягує до естетичного ідеалу. Але тут І. Франко цю 
морально-етичну проблему вирішує в інший спосіб – віддає 
право виносити присуд героям простим селянам, які свято 
бережуть традиції та звичаї, пов’язані зі сімейним укладом. 
Заміжня жінка не мала права появлятися в людних місцях з 
чужим чоловіком, навіть коли вона його палко кохала, а тим 
більше – жити з полюбовником. І після того, як Миколу за-
брали до криміналу, а жандарм почав два рази на тиждень 
ночувати в Анни, село збурилося і запротестувало. Своє обу-
рення висловлює сусідка Настя: «Адже й нині в церкві. Бій-
теся Бога! Таж такого ще світ не бачив. З чужим парубком аж 
до самої церкви прийшла, а потому як сама стала, то щоби 
вам до образів, до вівтаря святого лицем обернулася! Де там! 
До нього обернулася, до нього, окаянна, молитви шепче. Жін-
ки довкола неї повідступалися, таке вам колесо зробили, мов 
від зараженої тиснуться, а вона нічого, мов і не бачить. Так 
усю хвалу Божу й вистояла. Та не всю, бо скоро «Достойно» 
проспівали, мій шандар із церкви, моргнув на неї, та й вона 
за ним вийшла» [Франко 1979: т. 24, 55].

Українська жінка відкрито не висловлює свої почуття, 
але стан закоханості виразно виявляється в її вчинках. І для 
того, щоб розкрити глибину почуттів Анни, драматург вико-
ристовує репліку селянки Насті, сповнену обурення й осуду. 
У такий спосіб автор показує, що любов Анни до Михайла 
настільки заполонила її душу, що навіть у церкві вона бачить 
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тільки його, і разом з тим він загострює увагу на тому, що 
високі морально-етичні принципи, які культивувала церква, 
вже не можуть бути для неї перепоною. Сільські жінки об-
зивають Анну «огидницею», «поганим зіллям». «Без серця 
вона! І відразу се було видно. Адже як його брали, то аби вам 
слово сказала, аби одну сльозу проронила, як чесній жінці 
годиться! Де там!» [Франко 1979: т. 24, 38] – розповідає На-
стя сільським жінкам.

За звичаєвим сільським правом, Анна переступила мо-
ральні закони і заплямувала свою честь, втратила гідність та 
авторитет порядної жінки. Сільська молодь вважає нижче 
своєї гідності забавлятися на танцях з такою жінкою. «Сус-
пільство встає на захист прав «шлюбного чоловіка» і засу-
джує Анну за її любов до Михайла, розглядаючи її поведінку 
як розпусту, гріх» [Франко 1979: т. 24, 79].

Звичайно, Анна хоче бути щасливою, бути з коханим і 
насолоджуватися людським щастям. Але вона заміжня жінка 
і хоча не любить свого чоловіка, їй не личить відкрито виявля-
ти любов до Михайла. Правда, під тиском вона згоджується 
на все, лиш би не втратити його. Анна переборює страх і 
сором. Її бажання цілком природні і не суперечать розвитку 
жіночого характеру. Та хотіти, прагнути – це одне, а здій-
снювати задумане – це зовсім інше.

В уяві українця кохання ніколи не мислилося як само 
по собі. Воно завжди було пов’язане з майбутнім утворен-
ням сім’ї, освяченої Божим благословенням, вихованням ді-
тей і строгим дотримуванням принципів сімейного укладу. 
Поза сім’єю українець не мислив собі кохання, бо для нього 
воно було чимось більшим, ніж розвага та насолода. І тому 
селяни дають зрозуміти Михайлові, що поведінка Анни не 
вкладається в елементарні рамки порядності. «Танцювати з 
такою жінкою. ...Чоловіка вішати мають, а вона тут буде 
танцювати. То так порядна господиня робить?» [Фран-
ко 1979: т. 24, 42 - 44] – обурюється сільський парубок. 
Цю конфліктну ситуацію І. Франко використовує для того, 
щоб показати, наскільки твердо дотримувалися в україн-
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ській громаді морально-етичних принципів. Але водночас, 
глибоко проникаючи у внутрішній стан героїні, він пока-
зує, що Анна вже не володіє собою. Стара любов ожила і 
думки її набирають зовсім іншого характеру. Вона думає 
тільки про Михайла: «Який страшний! Який грізний! А що 
за сила! Здається, якби хотів, то так би і роздавив мене і 
того... мойого... халяпу. Поглядом одним прошиб би. І чим 
страшніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, 
я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону 
в нім... ані сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байду-
же, все готова віддати йому, кинути в болото, коли він того 
схоче! Ах! ...Та й чи ж не віддала я йому все, все, що може 
віддати жінка любому чоловікові? Навіть душу свою, честь 
жіночу, свою добру славу. Присягу для нього зламала. Сама 
себе на людський посміх віддала. Ну, і що ж! Мені байдуже! 
Він для мене все: і світ, і люди, і честь, і присяга...» [Фран-
ко 1979: т. 24, 46 - 47].

Усвідомлюючи ганебність свого вчинку, Анна нічого не 
може зробити зі собою – палка пристрасть заполонила її 
душу. Для розкриття психічного стану героїні І.Франко  ви-
користовує внутрішній конфлікт. Глибока сердечна чутли-
вість української жінки і суворі правила сімейного життя 
часто спричиняли до внутрішнього конфлікту, коли любов 
була адресована не шлюбному чоловікові, а комусь іншому. 
І коли в українській етноментальній основі сім’я стояла зна-
чно вище палкої і пристрасної любові, розв’язати цей гордіїв 
вузол було неможливо. Як зазначав Ол. Борщаговський, «образ 
Анни безперечно належить до найбільш викінчених трагіч-
них образів жінок, створених українською, та й не тільки 
українською, класичною драматургією. Правдивість і вираз-
ність психологічного розвитку образу, вивершеність малюнка, 
скупість у виборі художніх засобів, рідкісне вміння мовчати 
про маловажливе і виділити найпотрібніше й найбільш ви-
разне, справжня поетичність, жіночість – роблять цей образ 
видатним витвором драматургічного таланту Франка» [Бор-
щаговський 1946: 44-45].
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У трагедії «Украдене щастя» І. Франко створює кон-
фліктну ситуацію, яка дає йому змогу передати внутрішній 
стан заміжньої жінки, коли вона повинна зважитися на рі-
шучий крок – зігнорувати думку односельчан. Коли Михайло 
тягне Анну за руку до танцю біля корчми, вона впирається. 
Звичайно, Анна вже не крилася зі своїм коханням до Михай-
ла, вона не могла цього робити. Тут І. Франко показує супе-
речливу природу української жінки, яка ніколи не прагнула  
виносити свої інтимні почуття на люди. Кохання завжди було 
великою таємницею, тим більше, коли це стосувалося шлюб-
ної жінки. Михайло вже втратив сором, і йому байдуже, що 
про нього подумають прості сільські жінки, від яких зовсім 
не залежить його соціальний статус. Та Анна, яка вже втра-
тила голову через Михайла, не хотіла втрачати лиця. Інтимні 
почуття в Анни проявляються глибинно, внутрішньо, вони 
переповнюють її душу, а в Михайла вони виходять на поверх-
ню. Зухвалими вчинками він намагається довести, що має 
право кохати Анну і тому силою змушує її танцювати з ним.

І. Франко писав трагедію, опираючись на мотив «Піс-
ні про шандаря». Звідти він узяв  народну оцінку стосунків 
заміжньої жінки з коханим позашлюбним чоловіком. Ана-
лізуючи пісню, він  намагався оцінити вчинок Анни з по-
зицій високої моральності: «Я не знаю, як кому видасться 
така женщина, – мені вона видається засліпленою, може, в 
любові, але все-таки гарячо і щиро люблячою. А у кого лю-
бов, така гаряча, невмираюча любов єсть головним двигачем 
цілого життя і поступування, – чи ж можна того назва-
ти зіпсованим і неморальним?» [Франко 1980: т. 26, 250]. І 
таке становище Анни Михайло дуже добре усвідомлює. Він 
не знаходить виходу, не бачить перспективи. Михайло розуміє 
й Анну, яка його запитує: «Михайле, Михайле! Що буде з 
нами? До чого воно дійде? Чим воно скінчиться?» [Фран-
ко 1979: т. 24, 53], тому й грубо їй відповідає: «Дурна! Ось 
вона чим турбується! Нібито хтось у світі знає, чим що скін-
читься і до чого дійде? Жий та дихай, доки жиєш! Зле тобі? 
А коли не зле, то дякуй Богу. Як буде зле, тоді час буде дума-
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ти про те зле! Чим скінчиться! Нічим не скінчиться. Будемо 
жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо 
людям в пику сміятися, доки можна, доки вони нас під ноги 
не візьмуть. А потому? Потому один кінець: всі помремо і 
чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш 
знати. (Обіймає її)» [Франко 1979: т. 24, 53]. 

Ображений на весь світ, Михайло хоче довести, що має 
право на любов з колишньою своєю коханою. Але справа в 
тому, що тут не треба нікому нічого доводити – все давно 
доведено і розставлено на місцях. У народній пісні І. Франко 
побачив образ шандаря, потрактованого негативно. «Шандар 
показується нам чоловіком справді зіпсованим і ледачим. Він 
попросту хвалиться своєю добичею, хвалиться тою безгра-
ничною любов’ю Николайкової жінки, котрої він не варт... 
Звичайний, простий парубок, хоч і який, не зробив би чогось 
подібного. На то треба зовсім виломатися з тих традицій, 
відчужитися від тої атмосфери старих звичаїв і саморідної 
моральності, серед яких живе і виростає кожна дитина на 
селі» [Франко 1980: т. 26, 251-252].

Тобто бачимо, як глибинно зачіпає І. Франко специфіку 
національного життя українського народу, доопрацьовуючи 
образ-характер Михайла після зауважень Омеляна Огонов-
ського. І саме з позицій національних ідеалів він характери-
зує шандаря: «Значиться, вина шандаря не в його незаконній 
любові, але в його власній безсердечності і зіпсованості, – 
ними він позбавив себе життя і нашої симпатії. Любов, хоч 
законна, хоч і не законна, все викликає відзив в складачах 
пісень народних. Се впрочім і не диво: адже ж складачі ті – 
переважно женщини, у котрих любов – найбільші святощі, 
єдина прикраса бідного, а так часто і безсердечно потоптано-
го та ламаного життя» [Франко 1980: т. 26, 252-253].

Використавши мотив пісні про шандаря, І. Франко 
значно поглибив трагічний образ-характер Михайла в п’єсі 
«Украдене щастя». Від пісенного персонажа до «образу Ми-
хайла Гурмана лежить великий творчий шлях створення 
оригінального, типового й індивідуального характеру специ-
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фічними засобами драми» [Борщаговський 1946: 26]. Палка 
пристрасть, образа за себе, за Анну, яку обдурили, безвихід-
ність, моральна спустошеність без любові, вражене самолюб-
ство перемішалися в цьому складному образові. Все бурлить, 
нуртує в ньому. Він бачить, що гине, бо душа його вже вмер-
ла. Він ухопився за Анну, як за соломину, навіть не задумую-
чись над тим, що він тягне її до погибелі, бо вже нездатний 
на співчуття та милосердя. Без Анни він не може жити, але 
повернути її таку, яку він залишив, коли йшов до війська, 
йому не під силу.

Створюючи образ-характер Михайла, І. Франко вико-
ристав народну оцінку, яка випливала з українського мен-
талітету, але додав йому виразних колоритних рис. Яким би 
зухвалим і самовпевненим не був жандарм Михайло Гур-
ман, але як чоловік, вихований на українському уявленні про 
сім’ю, добре розумів, що повернути вкрадене щастя немож-
ливо. За жодних обставин він не зможе подолати ту висо-
ку планку, яку встановили українці щодо сімейного укладу. 
І виходячи із жанрових канонів, І. Франко в «Украденому 
щасті» не передбачав іншої розв’язки як трагічної. У цьому 
і полягала трагічна провина Михайла, який свідомо йшов до 
своєї погибелі. 

Під впливом Михайла Анна зовсім втратила інтерес до 
Миколи. «Обрид він мені. Лучче б був гнив собі в криміна-
лі» [Франко 1979: т. 24, 47], – відверто зізнається вона і 
перестає звертати увагу на людський осуд: «...Та що се мене 
обходить? Я тепер спокійна, нічого не боюся, ні про що не 
думаю, нічого не знаю, тільки тебе одного. (Приближається 
до нього, боязко.) Михайле, можна тебе обняти?

Жандарм обнімає її.

А н н а. І поцілувати?

Цілуються.

Знаєш, давніше я, здається, була б умерла зі стиду, якби 
була подумала навіть, що яко шлюбна жінка можу так цілу-
вати другого. А тепер! (Цілує його без пам’яті.) Любий мій! 
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Тепер у мене ані крихіточки ніякого неспокою, ніякого со-
рому нема!

Микола відчиняє двері, але, побачивши, що Михайло з 
Анною цілуються, цофається назад і запирає злегка двері» 
[Франко 1979: т. 24, 47].

Дія досягає кульмінації як у зовнішньому, так і вну-
трішньому конфлікті: Анна зрікається чоловіка і відкрито ви-
являє свою любов до Михайла. Микола на власні очі побачив 
зраду Анни, і це трагедія для нього. Його трагічна прови-
на в тому, що він щирим серцем полюбив свою дружину, 
працював заради неї, не покладаючи рук, зі звичайного най-
мита переродився в справжнього авторитетного господаря, 
а тепер отримав у віддяку ганьбу та сором. Психологічний 
стан скривдженого І. Франко передає в монолозі Миколи: 
«Господи, пощо ти вивів мене з криміналу? Чому не дав мені 
там зігнити? Я думав, що нема гіршої муки над неволю. А як 
прийшли пани і сказали мені: «Миколо, ти вільний, бачимо 
твою невинність». – Господи, то мені троха серце не трісло 
з великої утіхи. Я крил у Бога просив, щоб додому якнай-
скорше залетіти, а тут застав таке... таке, що й язик не по-
вертається сказати! Таке, що неволя в криміналі против того 
видається мені раєм! (Ридає). І за яку се провину мене Гос-
подь так тяжко карає? Чим я його образив, чим прогнівав» 
[Франко 1979: т. 24, 49]. 

Значних метаморфоз при доопрацюванні твору зазнав 
Микола Задорожний, який у драмі був безвольним, апатич-
ним чоловіком, що згоджувався на те, щоб вагітна дружина 
відбувала покарання за його злочин – вбивство Михайла. У 
трагедії І. Франко відродив колишнього наймита, перетворив-
ши його в гідного захисника рідного дому. Наділивши героя 
безпосередньою, щирою вдачею, драматург через його відвер-
те зізнання передає трагедію українського господаря, в якого 
через зраду жінки поруйнувалася вся господарка. Драматург 
тут використовує різкі перепади від радості до розпуки, на-
магаючись якнайглибше проникнути в закутки української 
душі зрадженого чоловіка. Зрада жінки для українця – це 



79

катастрофа, це крах його найкращих сподівань, це  мораль-
ний злам, після якого він втрачає сенс життя. Тому Микола 
в будь-який спосіб намагається зберегти свою сім’ю. Він при-
нижується перед Анною, просить не ганьбити його перед 
людьми: «... Не показуйся прилюдно... з ним. Не топчи в бо-
лото моєї бідної голови. А ні, то вбий мене, щоб я не дивився 
на те!» [Франко 1979: т. 24, 49].

Збагнувши, що Анну вже неможливо повернути, Мико-
ла втрачає інтерес до господарства. Він розпродує свій має-
ток і пропиває гроші. Тепер матеріальні цінності для нього 
не мають жодної вартості. Життя втратило для нього сенс. 
Якщо зважити на те, наскільки українець міцно прив’язаний 
до свого господарства, то можна збагнути глибину трагедії 
Миколи. «Коли вже таке на мою голову впало, то що діяти! 
Не береться мене ніяка робота, відійшла охота до життя, до 
господарства. Тьфу, нащо воно мені! Взяв я продав коненята, 
гроші сховав та й пропиваю потроха. Най ідуть! Не стане 
тих, знов щось продам» [Франко 1979: т. 24, 56-57], – зізна-
ється він. Але драматург, який дуже високо ставив україн-
ську сім’ю як основу суспільності, не дозволяє «впасти» йому. 
Співчуваючи Миколі, сусід Бабич підбадьорює Миколу: «Ти б 
узявся до своєї жінки троха остріше. Похрупостів би на неї, 
погрозив би, а то й ударив раз, другий. Знаєш, жінка так, як 
коняка, любить батіг, а без нього зовсім ледащіє. ...Ну, і до 
сього Гурмана ти постався. Що то він завоював тебе, чи що? 
Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати 
у себе» [Франко 1979: т. 24, 58]. Саме для мобілізації духу 
героя драматург створює випробувальну конфліктну ситуацію 
у фінальній частині трагедії, психологічно готуючи дійових 
осіб до вирішальної сутички. Протягом дії драматург показує 
образ-характер Миколи в розвитку. Спочатку Михайло ви-
пихає Миколу з рідної хати, коли хоче залишитися з Анною 
наодинці. Тобто, драматург показує Миколу безвольним та 
нерішучим. Але І.Франко завжди вірив у людину, її благород-
ство та морально-етичну чистоту, які сприяли відродженню 
духу. Такий підхід до зображення людини відбився на твор-
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чій концепції драматурга. Він показує, як тяжко, повільно, 
але впевнено випростується колишній наймит, в якому ге-
нетично закладене морально-етичне начало. Незважаючи на 
те, що Анна зрадила його, він нікому не дозволяє погано 
говорити про неї: «Кому яке діло до мене і до моєї жінки?» 
[Франко 1979: т. 24, 53]. Коли селяни хотіли обговорюва-
ти поведінку Анни на громадській раді, Микола протестує: 
«Зась раді громадькій до моєї жінки. Не має рада права!» 
[Франко 1979: т. 24, 56]. Він і про Анну говорить тільки в 
доброму тоні: «Адже ж ви, сусідоньки знаєте, яка вона була 
добра, щира та вірна, заким його зла доля на мій дім навер-
нула! До рани можна було її приложити, не то що! (Плаче.)»   
[Франко 1979: т. 24, 56].

Ці слова свідчать, що Микола, незважаючи на прикро-
щі, яких йому завдала Анна,  не перестає її любити. Без 
любові дружини йому світ немилий. Образа штовхає його 
на рішучі кроки в обороні свого щастя: «...Ціпом по голові! 
Мундур на шкамаття! Нехай мене скаржить! Я вже буду знав, 
як боронитися! ...Або що, хіба я не чоловік, не господар?» 
[Франко 1979: т. 24, 59]. Помітно, як Микола заговорив ін-
шими словами. Він зрозумів, що йому треба самому захища-
ти свою дружину, свій дім, своє господарство від шандаря, 
який нахабно вліз у його хату. Тобто, тут, у фінальній сцені, 
драматург зміщує акценти, зосереджуючи увагу на традицій-
них поглядах українця, який вважав сім’ю основою суспіль-
ності. І.Франко логічно вибудовує образ-характер Миколи За-
дорожного, обґрунтовує його позицію як господаря та глави 
сім’ї. Він «готує» його до вирішальної битви за Анну, якою 
заволодів Михайло.

Михайло, заслоняючись цісарським мундиром, поводить-
ся зверхньо та нахабно. Але Микола вже не той, яким був на 
початку  твору. Коли Михайло вимагає від нього частунку, то 
Микола плює йому в лице. Жандарм б’є його кулаком по голо-
ві. Конфлікт загострюється, дія наближається до завершення.

Микола намагається вигнати жандарма з хати, а той  
підсовує йому папір:
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«Ж а н д а р м. Наказ із суду, аби тебе приставити. Я 
ще нині маю його доручити війтові. Там знов на тебе в суді 
щось наговорили.

М и к о л а. Га, Юдо! Так ти знов з того боку підо мною 
риєш? Зовсім мене доконати хочеш? От же не діждеш! (Ви-
риває йому з рук папір і рве на кусні.) На, маєш, маєш, 
маєш!» [Франко 1979: т. 24, 62-63].

Коли вперше Михайло вирішив заарештувати Миколу, 
то він мав для цього формальні підстави: подряпане лице, 
закривавлений одяг і чоботи, закривавлена сокира послужи-
ли приводом для цього, то тепер, скориставшись службовим 
становищем, він вирішив позбутися супротивника підлим 
і підступним способом. Відбулася демораліація героя, його 
вчинки набули злочинних намірів, і, за законом трагедійного 
жанру, він повинен загинути. Те, що Микола подер папір, 
було несподіванкою для Михайла, який вважав його «віхтем» 
та «дурнем». Такий вчинок обурив жандарма. Зчиняється бій-
ка. Микола хапає за карабін, а коли Михайло вириває його, 
то Микола бере сокиру і втоплює її в груди жандармові, який 
перед смертю простягає руку до Миколи зі словами: «Спасибі 
тобі! Я хотів і сам собі таке зробити, та якось рука не під-
нялася» [Франко 1979: т. 24, 63]. Тобто сам Михайло був го-
товий до трагічного фіналу свого кохання, бо він не знаходив 
виходу зі складної ситуації.

Ця конфліктна ситуація має важливе значення ще й для 
розкриття образу-характеру Миколи, душа якого збунтувала-
ся після того, як Михайло підняв на нього руку. Його вчинок 
був цілком природним протестом проти наруги та знущання. 
Підбадьорений селянами, які не могли стерпіти такої неспра-
ведливості, Микола з поступливого наймита перероджується 
в рішучого захисника свого дому – вбиває Михайла.

Смерть Михайла цілком логічна. Хоча вона більше сим-
волічна, ніж реальна, і випливає з природи українського на-
ціонального характеру, з розуміння того, що сім’я для укра-
їнця – це святая святих, скріплена Божим благословенням, і 
ніхто не сміє втручатися в її володіння. А хто посягне на цю 
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святиню, той неминуче зазнає Божої кари як великий гріш-
ник. І саме таким грішником був Михайло Гурман, який вліз 
у чужу хату, вважаючи, що вкрадена любов дає йому на це 
право. Але для українця сім’я, її честь, порядність і вірність 
подружжя стоять вище кохання, яке б воно сильне і глибоке 
не було. Обов’язок, клятва перед Богом, сором перед людьми 
були тими атрибутами, на які опиралася українська родина. 
І смерть Михайла Гурмана ми сприймаємо не як життєве 
нещастя, а як апофеоз завершеного дійства, як відповідний 
катарсис, так необхідний трагедійному жанру.

Аналіз драматичного твору «Украдене щастя» І. Фран-
ка дає підстави твердити, що за глибиною відтворення на-
ціональних проблем, проникнення у внутрішній світ дійових 
осіб «Украдене щастя» відповідає жанровим вимогам траге-
дії, оскільки тут є висока патетика, трагічний сюжет, трагічні 
образи-характери, трагічний конфлікт, вибудуваний на наці-
ональній основі, й трагічна розв’язка, яка завершує твір на 
високому регістрі.

Повертаючись до твердження М. Возняка, що О. Ого-
новський відіграв негативну роль у долі «Украденого щастя», 
можемо піддати його сумніву, оскільки бачимо, що зауважен-
ня професора послужили стимулом до доопрацювання тво-
ру – перетворення його з драми на трагедію. Та й бездоказо-
ве, неаргументоване твердження М. Возняка виглядає хитрим 
трюком, яким він хотів замилити очі прискіпливим цензорам 
демонстративним виступом проти «буржуазного» вченого, 
фактично ні в чому його не звинувачуючи, а за тією ширмою 
приховати власні погляди, які абсолютно не розходилися з 
літературознавчою концепцією Омеляна Огоновського.

У 40-50-х роках ХХ століття в українському літерату-
рознавстві панував «об’єктивізм» (стаття М. Возняка вперше 
опублікована в 1945 р.) – дослідникам складно було вислови-
ти власну думку, але тенденційно добираючи цитати з рецен-
зій на виставу «Украденого щастя», М. Возняк створює по-
зитивне уявлення про твір. Він цитує рецензента під літерою 
З, який у № 320 газети «Kurjer Lwowski» опублікував статтю 
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«Українська (руська) конкурсна п’єса», назвавши «Украдене 
щастя» знаменитою, оригінальною річчю: «Його п’єса це не 
народна ідилія, висмажена тільки в мозку, це не фантастична 
річ, нудна – це річ основана на реалістичному тлі, а головна її 
добра прикмета – знамените знання народу, правда, яку так 
рідко знаходимо в так званих народних п’єсах. Реалізм Фран-
ка це не реалізм Золя, це не копирсання в бруді й ферменті 
людських пристрастей – це трагедія життя цього народу, 
який саме народ, ті, що зокрема пишуть у нас, знають так 
мало й зогиджують так дуже. Його п’єса це зовсім не апофе-
зування народу, але, навпаки, малювання його таким, яким 
він є, зо всіма його добрими прикметеми й хибами, з усіма 
пристрастями й смішними боками, та водночас із його при-
кметами, що відрізняють його так дуже від здегенерованих, 
зіпсованих циніків». 

М. Возняк наводить позитивний відгук на виставу Теофі-
ла Меруновича, який був надрукований у щоденнику «Gazeta 
Narodowa» № 268. Рецензент відзначав: «Цей твір оснований 
на тлі життя нашого українського села за наших часів. Та не 
ця обставини робить цю п’єсу цікавою, але її дійсні мистець-
кі прикмети, а саме: жива й послідовна акція, гарна мова в 
цілості і в кожній деталі правда й міра, що характеризують 
високий талант... Для української національної справи поява 
такої п’єси це політична подія, бо такий твір доводить її жит-
тєвість красномовніше й сильніше, ніж стоси газетної бібули 
й ціла повінь промов партійних агітаторів. Кожна сцена, ко-
жен вислів у цій п’єсі дихають правдою – це вірний вираз 
оригінальних прикмет українського народу. Д-р Іван Франко, 
син свого народу, знає їх добре. Героями драми є наші селя-
ни: живі, такі, якими бачимо їх щодня. Кожен із них гово-
рить своєю мовою: свої думки, почуття висловлює так вірно 
й безпосередньо по-селянському, як тільки може бути; жоден 
дисонанс не псує реалістичної правди в усій п’єсі».

Завершуючи статтю, М. Возняк, опираючись як на ар-
хівні матеріали, так і відгуки сучасників Івана Франка на 
виставу «Украдене щастя», дійшов висновку, що цей твір став 
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великим національним надбанням, бо він збагатив репертуар 
театру п’єсою, яка дозволяла показати на сцені життя укра-
їнців у всій його красі, багатогранності, конфліктах та супер-
ечностях. 
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Контрольні запитання:

1. У чому суть концепції розвитку української драматургії 
Михайла Возняка?

2. Чому М. Возняк зацікавився трагедією «Украдене  
щастя» Івана Франка?

3. Чи мав рацію М. Возняк, коли звинувачував Омеляна 
Огоновського в необ’єктивній критиці драми «Украдене 
щастя» Івана Франка?

4. Яких принципів дотримувався О. Огоновський при ана-
лізі художніх творів?

5. Як завершувалася драма «Украдене щастя» у варіанті, 
поданому на конкурс?

6. Яку премію отримала п’єса «Украдене щастя» на кон-
курсі?

7. Як сприйняв І. Франко зауваження О. Огоновського?
8. Як проявилися жанрові особливості трагедії в «Украде-

ному щасті»?
9. Як змінився образ-характер Анни в доопрацьованому 

варіанті?
10. Яких змін зазнав образ-характер Миколи?
11. Які переміни відбулися в душі Михайла?
12. Які морально-етичні принципи утверджує драматург у 

трагедії?
13. Яку роль відіграє кохання в сімейному укладі українців?
14. Як завершується трагедія «Украдене щастя» Івана  

Франка?



феноМен української дуШі  
в драМатичній ПоеМі  

«бояриня» лесі українки

У драматичній поемі «Бояриня» Леся Українка 
відтворила складне становище українського сус-
пільства за гетьмана Петра Дорошенка, онука 

гетьмана Михайла Дорошенка. Це був період Руїни. Після 
Переяславської ради Москва переробила на свій лад статті 
Богдана Хмельницького, скоротивши їх з 23 до 11, і робила все, 
щоб поневолити Україну. Особливо поводилася безцеремонно 
Московська імперія після смерті Богдана Хмельницького, хоча 
ще й за життя зривала умови договору, пішовши на зговір з 
Польщею. І такі дії не були дивиною, вони випливали з само-
державної, загарбницької політики московського царства, яке 
прагнуло всяким засобами обмежити українську державність 
і замінити протекторат Москви, виписаний в Переяславських 
статтях Богдана Хмельницького, повною інкорпорацією Укра-
їни. Це були прогнозовані дії московського уряду. Але питан-
ня полягає в іншому: як українці, освічені, мужні, відважні 
дозволили себе так пошити в дурні? І чи вирішальним тут 
були великі апетити імперської Москви, їхня підступність, ві-
роломство і ненадійність у воєнному союзі, який мав на меті 
забезпечувати мир і спокій двох суверенних держав?

Богдан Хмельницький був вимушений шукати собі со-
юзника в боротьбі з ворогами України. Його наміри укласти 
воєнний союз з Москвою, яка мала допомогти в боротьбі з 
Польщею, підтримала козацька старшина. Але перша трі-
щина українського моноліту сталася вже в Переяславі, коли 
до боярина Бутурліна, який очолював московську делегацію, 
«прибули делегати від старшини, які просили затвердити їх 
на різних посадах, не повідомляючи про це гетьмана». Серед 
прохачів були «батько та брат Виговського, батько майбутнього 
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гетьмана Мазепи, Силуян Мужаловський – видатний дипло-
мат, посол до Москви в 1649-1653 рр., зі свояками та інші» 
[Василенко-Полонська 1992: т. 2, 25]. Спочатку Москва не 
звертала уваги на ці розбіжності, але потім дуже добре вико-
ристовувала українців за принципом «розділяй та владарюй». 

Після Переяслава «Московська держава та її спадко-
ємниця – Російська імперія, порушуючи, ламаючи та зни-
щуючи договір, перетворила Україну на об’єкт колоніального 
пограбування» [Апанович 1994: 4]. Українські козаки, сві-
тогляд яких формувався під впливом західноєвропейських 
конституційних норм, не зразу збагнули підступний намір 
Москви перетворити самостійну і незалежну державу в на-
буток свого царства. Але парадокс полягає в тому, що в при-
роді не існувало Переяславської угоди 1654 року. У 1654 році 
відбулася тільки малочисельна Переяславська рада, яка мала 
репрезентативний, декларативний характер і ніякої юридич-
но-правової сили. Відбулася також однобічна присяга геть-
мана, частини старшини, козацтва та міщан – всього 284 
особи. Московські бояри не присягали. У Переяславі «укра-
їнський уряд не одержував жодного офіційного документаль-
ного акту, який би визначив умови об’єднання двох держав, 
жодної письмової гарантії виконання царським урядом усних 
запевнень московських послів» [Апанович 1994: 17-18]. 

Та згодом Москва вміло використала поступливих, без-
хребетних і м’якотілих українців. Добре прислужився Мо-
скві Іван Брюховецький. За підтримки московських військ 
він став гетьманом України на Чорній раді 1663 року. Брю-
ховецький був палким прихильником Москви і вважав мос-
ковського царя єдиним володарем України. «1665 року Іван 
Брюховецький поїхав до Москви, став боярином, одружився з 
московкою кн. Долґорукою і зрікся на користь Москви прав 
України; залишилися тільки станові права козаків. Збільшено 
залоги московські, всі податки перейшли до Москви; геть-
ман не мав права вести стосунки з іншими державами. Брю-
ховецький просив навіть прислати митрополита з Москви» 
[Полонська-Василенко 1992: т. 2, 42]. 
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Тим часом Петро Дорошенко, гетьман Правобережної 
України, скликав Раду в січні 1668 року, яка ухвалила рішен-
ня не визнавати Москви та Польщі, а стати під протекто-
рат султана, який дав на це згоду. Дорошенко перейшов че-
рез Дніпро і виступив проти Брюховецького. Козаки забили  
Брюховецького, Петра Дорошенка оголосили гетьманом обох 
боків Дніпра і підтримали його в прагненні звільнити Укра-
їну від московської та польської влади, заручившись обіцян-
кою турецького султана визнати Україну від Перемишля до 
Севська. Але здійснити ці наміри Дорошенкові не вдалося. 
Його політика виявилася згубною для України: «Турки, тата-
ри, дорошенківські загони нищили на Правобережжі міста та 
села, які піддалися Самойловичеві і Ханенкові» [Полонська- 
Василенко 1992: т. 2, 45]. Україна перебувала в стані розбрату 
та розрухи і зазнала ще більших втрат. Сам Дорошенко роз-
чарувався у своїй політиці. Він вирішив «зректися гетьман-
ства, передати булаву Генеральній Раді в Чигирині, а клейноди 
надіслав до Москви. На вимогу царського уряду він удруге 
здав гетьманство на руки Самойловича та Ромадановського 
і пішов на «почесне заслання»: спочатку був призначений 
за воєводу до В’ятки, а потім жив до смерти (в 1698 році) 
в наданому йому селі Ярополчі під Москвою» [Полонська- 
Василенко 1992: т. 2, 45]. 

Така кардинальна зміна позиції Петра Дорошенка не 
вкладається в елементарну логіку і не піддається жодному 
поясненню. Але справа в тому, що це був не поодинокий 
факт, не унікальний випадок представника української вер-
хівки, який здавав національні інтереси, відмовлявся від сво-
го «я», йшов під покровительство московського царя і діяв 
всупереч тверезому глузду, прирікаючи себе на вигнання, а 
то й на смерть. Оце розполовинення чи навіть розпанахан-
ня української душі хвилювали прогресивні українські уми, 
бо саме через таких горе-діячів українці опинялися в дуже 
скрутному становищі. Звичайно, вороги були ворогами, і їхні 
агресивні та підступні дії були прогнозованими, але парадокс 
у тому, що загроза для України часто йшла від самих україн-
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ців. Зрадлива панівна верхівка, яка використовувала ситуацію 
у своїх корисних цілях, допомагала москалям окуповувати 
українську землю та поневолювати свій народ. І тому, цілком 
очевидно, такі складні метаморфози українського національ-
ного характеру і привернули увагу Лесі Українки, спонукали 
її до написання драматичної поеми «Бояриня», в якій вона 
намагалася відтворити складні процеси української суспіль-
ності, докопатися до першопричин нестійкості та роздвоєння 
душі, проаналізувати причини такої неадекватної поведінки 
українців, поставити діагноз розшарованій і дезорганізованій 
українській нації, щоб спрямувати зусилля на її  оздоровлен-
ня – розвіяти міфічне уявлення українців про «братнє  єд-
нання з старшим братом», яке «входило  в генетичну пам’ять, 
деформувало національну свідомість, породжувало комплекс 
національної неповноцінності, якоїсь історичної вторинності 
українського народу, фаталістичне уявлення про неможли-
вість його самостійного існування і неспроможність створити 
свою незалежну державу» [Апанович 1994: 4]. 

Треба сказати, що «Бояриня» – це не історичний твір, 
бо в ньому немає конкретних історичних подій, немає іс-
торичних постатей, про Хмельницького,  Дорошенка, Само-
йловича та Ханенка  тільки згадується. Хоча Леся Українка 
детально відтворила атмосферу епохи, передала її дух, заго-
стрила увагу на певних суперечностях національного життя, 
коли після Переяславської ради український народ залишив-
ся біля розбитого корита, був дезорганізований і розгублений, 
бо втратив відчуття власної перспективи – москалі безапеля-
ційно та безцеремонно втручалися у всі сфери українського 
життя і протидіяти цьому українці не вміли. 

Важливо також підкреслити, що драматичну поему 
«Бояриня» Леся Українка написала в 1910 році, і на цьому 
творі дуже виразно позначилася атмосфера українського сус-
пільства, в якому перебувала письменниця. За словами Дми-
тра Донцова, Леся Українка «жила і діяла в добу, у колиски 
якої стояла сумна постать великого плебея – Руссо. В епоху, 
що на місце невидимого Бога поставила релігію розуму. На 
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місце абсолютної моралі – етику, якої приписи, як мате-
матичні формули, доводилися доказами розсудку. На місце 
великих пристрастей – поміркованість, на місце непевності 
відносин, що гартувала волю і гострила думку, – соціальну 
упорядкованість, а з нею загальну нівеляцію і нудоту. На 
місце римського miraculum – поняття непорушності законів 
природи і людського співжиття. На місце віри, що рушає 
горами, – сліпе упокорення перед так званим бігом подій» 
[Донцов 1994: 1, 150]. І коли ці процеси стали передумо-
вою для формування нових суспільних відносин у світі, то в 
Україні настала пора стагнації – на зміну бунтівничим дідам 
прийшли впокорені внуки, які готові були догоджати своїм 
панам. І особливість того часу полягала в тому, що «люди від-
звичаїлися щиро сміятися і щиро ненавидіти. Коли ніхто не 
піднімався вже за свої переконання на ешафот, ні на костри-
ще; коли людське життя стало важити більше, як людська 
честь; коли на  зміну безпосередності прийшов всесильний 
і зарозумілий, але імпотентний сноб» [Донцов 1994: 1, 150].  

Волелюбна душа Лесі Українки не сприймала такого 
стану суспільства, в якому панували немічність та безпорад-
ність. Дмитро Донцов, аналізуючи спадщину Лесі Українки, 
характеризує її як поетесу, яка відбувала сором за свій народ: 
«Ся незвичайна жінка, що, мов прикута на порищі, стояла, 
паленіючи зі встиду за зганьблену націю, задивлену в кри-
ваву, а так сподівану хвилю пробудження народу…» [Дон-
цов 1944: 1, 181]. Але не тільки встид за безвольних українців 
випікав їй душу. Її тривожило майбутнє України. Як про-
видиця Кассандра, Леся Українка передбачала загрозу, яка 
нависла над Україною з боку Росії. Її хвилювала податливість 
і незахищеність українців перед агресивним північним су-
сідом, і тому драматична поема «Бояриня» – це перш за 
все історіософський роздум про долю України та українців в 
умовах московського закабалення.

У «Боярині» Леся Українка показує два світи: україн-
ський і московський, які кардинально відрізняються один 
від одного, але в силу обставин тісно переплетені між со-
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бою після Переяславського зібрання. Правда, московський 
світ показаний у творі тільки як тло. Письменниця не дуже 
заглиблюється в нього, бо вона поставила собі за  мету  роз-
крити українські національні характери в складних, екстре-
мальних умовах.

Драматична поема починається ремаркою: «Садок 
перед будинком не дуже багатого, але значного козака з 
старшини Олекси Перебійного. Будинок виходить у садок 
великим рундуком, що тягнеться вздовж цілої стіни. На рун-
дуку стіл, дзиґлики, на столі прилагоджено до вечері. Стара  
Перебійниха дає останній лад на столі, їй помагає дочка її  
Оксана і служебка. Через садок до рундука ідуть Перебійний і  
Степан, молодий парубок у московському боярському вбранні, 
хоча з обличчя його видно одразу, що він не москаль» [Леся  
Українка 1994: 106]. 

Ремарка стисло і колоритно характеризує український 
світ з будинком, садочком, козацькими звичаями, щирістю 
та доброзичливістю українців, які завжди раді гостям, звідки 
б вони не прийшли в їхню хату. І ця українська ідилія за-
вершується несподіваною фразою: «молодий парубок у мос-
ковському боярському вбранні, хоча з обличчя його видно, 
що він не москаль». У цій контрастній характеристиці за-
кладена головна колізія драматичної поеми. Леся Українка 
підкреслює, що навіть зовнішньо українці відрізняються від 
москалів, і це неможливо приховати  пишним одягом. Але 
письменниця не обмежується зовнішніми ознаками портрет-
ної характеристики – її більше цікавить внутрішня сутність 
героя, який прибув до України в московському боярському 
вбранні. І на цьому вона зразу ж загострює увагу. Коли Пере-
бійниха радо запрошує добре знайомого Степана до гостини, 
то він відмовляється, бо боїться розгнівити своїх господарів, 
хоча московські бояри, яким вже запах медок та варенуха 
не дуже ним переймаються: «Нехай собі парнішка сидить у 
тебе хоч до від’їзду. Навіщо він нам здався?» [Леся Україн-
ка 1994: 107] – говорять  вони Перебійному. Однією фразою 
московські бояри руйнують уявлення Степана про важність 
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його персони. Та й Перебійний говорить Степанові «Ти, сина-
шу, в мене забудь всі церегелі. Таж зо мною небіжчик батько 
твій хліб-сіль водив, укупі ми й козакували» [Леся Україн-
ка 1994: 107].

І Перебійний, і Перебійниха прихильно та толерант-
но поставилися до московського боярина Степана, але во-
роже налаштований їхній син Іван, який вважає, що батько  
Степана неправильно зробив, подавши слово за Москву на 
раді Переяславській. На його думку, це зрада, яка допомо-
гла москалям занапастити України та її народ. Ця супереч-
ка між дійовими особами визначає магістральний конфлікт 
твору. Гостра дискусія про зраду чи незраду проходить через 
увесь твір. Леся Українка створює конфліктні ситуації, які 
дають змогу розкритися героям, аргументувати свою пози-
цію. Степан цілком закономірно захищає свого батька:

«Не зраджував України мій батько!
Він їй служив з-під царської руки
не гірш, ніж вороги його служили
з-під польської корони.

І в а н

Та, звичайне,
однаково, чиї лизати п’яти,
чи лядські, чи московські!..» 

[Леся Українка 1994: 110]. 

Іван і Степан – це різні національні типи, які сфор-
мувалися в різних умовах, отримали різне виховання та від-
стоюють різні ідеали. Іван – вільний козак. Генетичний код 
спрацьовує в ньому блискавично, коли йдеться по інтереси 
України. Він любить свою землю і свою любов доводить спра-
вами, бореться за її незалежність доступними йому метода-
ми, ніколи не відступає від своїх принципів, бо живе у віль-
ній демократичній Україні, якій відверто загрожує Москва.  
І саме в таких, як Степан, бачить небезпеку для своєї батьків-
щини, бо їхніми руками московські посіпаки намагаються 
приборкати непокірних козаків. Степан, ставши московським 
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боярином, добровільно надягнув на себе ярмо царського під-
даного і не може вільно висловлювати свої думки. Та й він 
вже втратив ґрунт під ногами, тому, крім оправдання, він 
нічого не може протиставити, коли  Іван дорікає, що батько 
Степанів, якому особиста вигода заслонила державні інтер-
еси, використав ситуацію для власної користі:

«Не задля соболів, не для казни
подався на Москву небіжчик батько!
Чужим панам служити в ріднім краю
він не хотів, волів вже на чужині
служити рідній вірі, помагати
хоч здалека пригнобленим братам, 
єднаючи для них цареву ласку» 

[Леся Українка 1994: с. 110].
Степан, як, очевидно, і його батько, наївно вірив, що змо-

же прихилити цареву ласку для України та українців. І мож-
ливо, не задля власної користі його батько підтримав царя, хоч 
у це важко повірити, бо саме за допомогою тих українців, в 
яких особистий інтерес переважав над державними справами, 
москалі змогли легко опанувати ситуацією в Україні. Але те, 
що батько Степана не хотів служити чужим панам на Україні 
і подався до Москви, щоб звідти допомагати своєму народо-
ві, звучить непереконливо та ілюзорно, адже він керувався не 
державними інтересами України, а власними амбіціями.

Діяльність Степанового батька, який уособлює тих, що, 
щиро поєднавшись з москалями, вірили, що в такий спосіб 
можна зміцнити українську державність і в єдності стати 
сильнішими проти ворогів, це тільки прелюдія до Степанової 
діяльності, бо ситуація кардинально змінилася. Ілюзії вже 
розвіялися. Всі зрозуміли, що Переяславська рада, яка була 
вимушеним кроком Богдана Хмельницького, обернулася для 
України катастрофою – московський уряд нахабно і безце-
ремонно втручався в усі справи з метою підкорити Україну 
та українців. І для Степана настала пора зробити свій вибір. 
Але він вже не здатний підхопити зброю, яка випала з бать-
кових старечих рук:
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«А як же можу я на Україні
здійняти зброю так, щоб не діткнути
ніколи нею брата?..» 

[Леся Українка 1994: 111].

Звичайно, слова Степана можна сприйняти, як оправ-
дання, але в них теж є своя рація. Переяслав відкрив шлюзи, 
в які хлинули московські посіпаки і стимулювали розбрат між 
українцями, які шукали захисту в чужих покровителів, ви-
нищуючи і обезкровлюючи свій народ. Українці розділилися 
по різних таборах, і їм бракувало єдності, сили духу, врешті 
решт – елементарного розуміння, що ніхто їм не допоможе, 
що треба самим братися за розум і відвойовувати свої права. 
І на який бік мав ставати Степан, щоб «не діткнути брата», 
він не знав. Оця розгубленість і невизначеність свідчили про 
низьку національну свідомість Степана. Він вже не готовий 
був братися за зброю, сподіваючись на слово:

«І невже
мушкет і шабля мають більше сили
та честі, ніж перо та щире слово?
Ні, учено мене, що се не так!» 

[Леся Українка 1994: 111].

У словах Степана відчувається позиція Лесі Українки, 
для якої слово було «двосічним мечем» і не менш ефектив-
ним, ніж мушкет та шабля. Але в даному випадку, створивши 
гостру конфліктну ситуацію, вона виявляє позиції героїв – 
непримиренно ворожу до зрадників України в Івана і  помір-
ковано угодовську в Степана, якого Московщина вже пригну-
ла, припасувала до своїх звичаїв та порядків. Леся Українка 
зберігає безсторонність і об’єктивність зображення, не ви-
являє своїх симпатій чи антипатій до героїв, не стає ні на 
один, ні на другий бік, розуміючи, що дискусія навколо цього 
питання надзвичайно складна, довготривала, і настільки спо-
творила реальний стан речей, що не просто збаламученому 
українцеві визначитися, хто ворог, а хто брат, де правда, а де 
кривда, де добро, а де зло.
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Головну увагу Леся Українка зосереджує на внутрішньо-
му стані дійових осіб. Для розкриття образу-характеру Степана 
письменниця використовує внутрішній конфлікт. Українська 
його душа, затьмарена московським дурманом, ще не вмерла. 
Вона оживає, коли він зустрічається з Оксаною у квітучому 
садочку, який символізує український вільний світ. Опинив-
шись у рідній стихії,  він відчув трагізм свого становища:

«А я ж, як в’язень, що на час короткий
з темниці вирвався і має хутко
з веселим світом знову попрощатись
і розцвіту не має часу ждати» 

[Леся Українка 1994: 114].

Відчувши пахощі рідного краю, Степан згадав, що бать-
ко велів йому одружитися з українкою. Він впевнений, що 
мати теж зрадіє, коли йому вдасться поєднатися з рідною ду-
шею. Захопившись Оксаною, Степан попросив її стати його 
дружиною. І коли вона згодилася, за українським звичаєм 
заслав до неї старостів. Звичайно, Степан розумів, що замість 
веселощів рідного краю він може запропонувати Оксані тіль-
ки своє щире кохання, але в пориві романтичних мрій спо-
дівався, що з коханою дружиною він буде щасливий всюди:

«Мені тепер здається, що нігде 
на цілім світі вже нема чужини,
поки ми вдвох з тобою. От побачиш,
яке ми там кубельце зів’ємо,
хоч і в Москві. Нічого ж там чужого
у нашій хатоньці не буде, – правда?»

[Леся Українка 1994: 116].

Мрія Степана про власне кубельце, про рідну хатину, 
в якій нічого чужого не буде, цілком природна і випливає з 
українського менталітету, який проявився під впливом ко-
хання до Оксани. Закохана дівчина теж не сприймає Мос-
ковщину як чужину. Вона сподівається, що в Москві вони 
заживуть щасливо. Але це були тільки мрії – реалії вияви-
лися набагато складнішими. Наївна довіра до москалів дуже 
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дорого їм обійшлася. Ілюзії дуже швидко розвіялися. Оксана 
зразу ж стикнулася з жорстокими чужими звичаями, яких 
всупереч своїй волі змушена була дотримуватися. Її шоку-
вало те, що жінки в Московії обмежені в правах – вони не 
можуть мешкати разом з чоловіками «на долі», перебувати з 
чоловіками при бесіді, сидіти за столом на гостині, втручати-
ся в будь-які чоловічі справи. Дівчина не може сама ходити 
по Москві, співати пісень по гаях, зустрічатися зі своїм на-
реченим до весілля. «Вони, Оксано, не питають, хто як там 
зріс… Адже ми тута зайди – з вовками жий, по-вовчи й вий» 
[Леся Українка 1994: 118], – пояснює мати Степана, хоча 
сама вперто дотримується традиції і ходить в українському 
одязі. «Адже й старенький мій – нехай царствує! – в ко-
зацькому жупані вік дожив, так і на смерть його я наряди-
ла – в мережану сорочку…» [Леся Українка 1994: 119], – 
говорить вона. Але український одяг не зміг захистити її від 
московської іржі. Мати Степанова, яка давно змирилася з 
тамтешніми порядками, навчає Оксану, що бояриня москов-
ська повинна вдягатися по-їхньому, а Степан зобов’язаний 
це робити, бо він вже «боярин, а не козак» [Леся Укра-
їнка 1994: 119]. «Боярин, а не козак» – це не випадкова 
фраза. Нею Леся Українка вказує на ті внутрішні зміни, 
які спотворили світоуявлення колишнього козака, позбави-
ли його честі, гідності та почуття справжнього патріотизму. 
Люди різних національностей ідуть на службу в чужі краї, 
але вони не відмовляються від свого, прагнуть не загубити-
ся, не розчинитися в чужому морі, всіма зусиллями намага-
ються зберегти себе. А тут ми маємо зовсім іншу cитуацію. 
Московська трясовина все більше і більше засмоктує героїв. 
Коли Оксана відмовляється частувати московського боярина 
медом і цілуватися з ним в губи, то, виявляється, цим вона 
може всіх загубити:

«Ба ти не знаєш,
які тут люди мстиві… За зневагу
старий боярин візьме, як не вийдеш, 
а він думний дяк, він має силу – 
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он син його ще молодий – вже стольник;
він оклепає нас перед царем, 
а там уже й готово «слово й діло».

[Леся Українка 1994: 127].
У Московії Оксана, яка виросла в гуманному, добро-

зичливому світі, стикається з агресивними, мстивими, жор-
стокими людьми, які через будь-яку дрібницю можуть на-
робити великої біди. І ніякими аргументами неможливо 
довести свою правоту – тут діє безапеляційний диктат. Для 
Оксани – це незбагненно. Адже «На Україні-Руси не видно 
й найменшого змагання підвертати під себе чужинців, або 
щоб тих чужоземців, що сиділи поміж українським наро-
дом, привподобити до тубільців… В Українців не було вдачі 
насилувати, нівелювати, не було політики; не було холодно-
го вирахування, не було твердості на шляху до визначеної 
мети» [Костомаров 1993: 317-318]. Вихований у сприятливих 
природних умовах, українець мав м’яку та толерантну вдачу. 
Як зазначав Микола Костомаров, «українець із обережнос-
ті кривди не забуває, але він не мстивий. Ні католицький 
костел, ні жидівська синагога не видаються йому гидкими 
місцями; він не гидує їсти, пити і приятелювати не тільки з 
католиком чи протестантом, але і з Жидом, і з Татарином. … 
Видима річ: коли даєш волю другим і шануєш їх, то це на-
турально вимагати й собі такої ж волі й обопільної поваги» 
[Костомаров 1993: 318].

Відмінності між москалями та українцями зумовлені 
різними расовими, географічними, історичними, соціальни-
ми, природними, політичними, культурними, етнопсихологіч-
ними та іншими факторами, які неможливо нівелювати.  За 
твердженням М. Костомарова, Москву «населяли різні во-
лоцюги, й довго вона зростала з того, що до неї напливали 
нові приблуди з усіх усюд руських земель… Така мішанина 
мешканців усе швидше визначає нахил поширити свій край, 
зростати на чужий кошт, проковтнути сусідів: їх тягне до хи-
трої політики, до завоювання. Громадською стихією Москви 
є загальність («общинність»), знищення особистості, навпаки 
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тому як на Україні… де принцип особистості раз-у-раз ви-
являв свою живучість» [Костомаров 1993: 19].

Зрозуміло, що світогляд кожної нації формується на 
основі генетичної програми, яка визначає певні параме-
три життя та діяльності, утримуючи її в певних рамках, 
але, як засвідчує досвід, насильне нав’язування світоглядних 
принципів однієї нації іншій призводить до катастрофи, 
до психологічного надлому та порушення внутрішньої рів-
новаги. Леся Українка показує, як Степан, ставши бояри-
ном, неминуче деградує. Зустрічаючи козака з України, він 
«оглядає сіни через двері, потім замикає двері на замок і 
зачиняє вікна. Сідає з гостем далі від дверей» [Леся Україн-
ка 1994: 129] і розмовляє неголосно. Козак з України роз-
повідає Степанові про великі кривди, які чинять над укра-
їнцями москалі:

«Та там такі напасті, що крий Боже!
І просвітку нікому не дають
московські посіпаки. Все нам в очі
тією присягою тичуть…» 

[Леся Українка 1994: 129].

Такий стан України – це наслідки, до яких призвела 
політика таких діячів, як Степан. Він відчуває свою провину 
і ще не втратив співчуттям до свого народу, готовий допо-
могти йому і обіцяє поговорити з  царем на малій бесіді:

«Як буде він під чаркою, то, може,
я догоджу йому, він часом любить
пісень «черкаських» слухати, та жартів,
та всяких теревенів, не без того,
що й тропака звелить потанцювати.

Г і с т ь

Ото! Хіба ти в нього пахоля?

С т е п а н

Ба знаєш, як то кажуть: «Скачи, враже,
як пан накаже» … Та ладен я, брате
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уже хоч би й на голові ходити,
аби чогось добутися для тебе
та для Вкраїни» 

[Леся Українка 1994: 131].

У цьому епізоді Леся Українка показує, що Степан щиро 
хоче допомогти українцям, але потуги його марні, а сподіван-
ня нездійсненні, бо на його прохання ніхто не звертає уваги, 
ніхто з ним не рахується. Крім черкаських пісень та всяких 
теревенів, царя більше нічого не цікавить. Вияв готовності 
допомогти українцям письменниця зображує з великою до-
лею скепсису. Вона показує Степана безпорадним, немічним, 
абсолютно не здатним до відстоювання українських націо-
нальних інтересів, бо його в Москві ніхто серйозно не сприй-
має. Він сам не помітив, як перетворився в посміховище 
та попихача, над яким потішаються зверхні та самозакохані 
москалі на чолі з царем. І справа тут не в авторитеті Степа-
новім, у його довірливості, наївності та безпорадності. Таке 
ставлення до нього випливало з менталітету москалів. Це по-
мітно по їхньому ставленні до релігійних культів: «Латинську 
й лютеранську, вірменську й усяку іншу віру, аби вона хоч 
трохи чим різнилася від православної, Москалі вважали за 
прокляту. Вони вважали себе за єдиний на весь світ вибраний 
щодо віри народ і через те не дуже легким духом дихали на 
одновірні народи – на Греків, Українців. Якщо тільки хоч 
трохи що було не схоже на їх народність – то в Москалів 
заслуговувало на погорду, вважалось за єресь, і на все не своє 
вони дивились згори» [Костомаров 1993: 320]. І такий підхід 
вони розповсюджували на всі сфери життя.

Трагедія Степана в тому, що він не усвідомлював  свого 
становища, бо був у полоні власних ілюзій. Переляк настіль-
ки заволодів ним, що йому складно адекватно реагувати на 
ситуацію. Він радить Оксані спалити листа від братчиці-то-
варишки, не посилати їй грошей, не приймати в себе Ях-
ненка, який прибув з України, бо за ним шпиги московські 
роєм ходять, не озиватись до брата Івана, бо він у  непевні 
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справи устряє, а за це можуть і «на дибу» взяти. Тобто, він 
пропонує Оксані повністю ізолюватися від зовнішнього світу 
і, особливо, коли в цьому світі щось нагадує Україну. Одним 
словом, Оксана має вирвати з грудей своє серце і загубити 
власну душу. Але Оксана не може так жити. Її українська 
душа зумовлює «той окремий спосіб думання, відчування і 
поведінки, яким відрізняються члени однієї суспільності від 
іншої» [Цимбалістий 1992: 70]. А ядром української психіки 
є кордоцентричність, яка «в’яже українську психічну струк-
туру з рефлексивними настановами» [Кульчицький 1992: 58].

Московські порядки, деградація чоловіка, страждання 
українців, які терплять знущання москалів, гнітюче вплива-
ють на Оксану. Їй стала осоружна Московщина: її муляє не-
зручний московський одяг, їй не подобається московська цер-
ковна служба, вона обурена, що Степан стелиться під ноги 
цареві й нічого не може добитися для України. Оксана не 
бачить просвітку. Насіння лузати вона не любить, коротає час 
шиттям, але це не допомагає. «Степане! Ти хіба не бачиш? Я 
гину, в’яну, жити так не можу!» [Леся Українка 1994: 137]. 
У складних, напружених обставинах психологічний конфлікт 
між подружжям, який має морально-етичне та національно-
політичне підґрунтя, все більше і більше загострюється.

Оксана затужила за Україною і тяжко захворіла. Лікарі 
радять Оксані повернутися на рідну землю, але Степан не 
може цього зробити, коли там розруха і розбрат, втекти теж 
не може, бо цар достане боярина скрізь. А так жити в Окса-
ни бракує сил. Тільки спогади про рідний край втішають її. 
Через силу, потихеньку вона співає: «Ой як було хорошенько, 
як рід з родом п’є, вип’є чарку, вип’є другу та по сестру шле». 
Ця пісня про щасливий, веселий, дружній український рід, 
від якого вона відірвалася, підсилює трагізм її становища, 
але водночас стає своєрідним громовідводом її туги. Саме в 
пісню українці вкладали найпотаємніші свої мрії та споді-
вання, і саме в пісні знаходили відраду в скрутні хвилини, 
відновлюючи неповторний український світ, в якому вони на-
роджувалися, росли, розцвітали, в’янули і вмирали. «З глибини 
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української душі вихоплюється апострофа до пісні: Благосло-
венна будь проміж жонами, Відрадо душі і сонце благовісне! 
Зроджена з розкоші, окроплена сльозами, Моя ти муко, мій 
ти раю, пісне! І так само з глибини української свідомості 
мусимо признатися: те наше найбільше щастя і ті наші скар-
би – це наше благословенство і наше прокляття одночасно» 
[Шлемкевич 1992: 106], – зазначав Микола Шлемкевич .

Оця покірність долі української жінки, яка вважає сво-
їм святим обов’язком  їхати за чоловіком у чужий край і обе-
рігати його від усяких напастей, неоднозначно трактується 
Лесею Українкою. Сумлінно виконуючи свою місію, Оксана 
добровільно прирекла себе на загибель. Зберегти свої святі 
ідеали, свою любов, своє щастя в Московщині вона не змогла. 
А перетворитися в ніщо не хоче. У цьому трагічність образу 
Оксани.  Але за усієї трагічності образ-характер Оксани ви-
конує головне ідейне навантаження. Леся Українка показує 
її як совість України. Коли  в Україні втихомирилося, Степан 
пропонує Оксані поїхати на рідну землю, зустрітися з роди-
ною,  Оксана відмовляється:

«Як ти кажеш?
Утихомирилось? Зломилась воля,
Україна лягла Москві під ноги,
се мир по-твоєму – ота руїна?
отак і я утихомирюсь хутко
в труні»

[Леся Українка 1994: 145].

Леся Українка не прикрашує своїх героїв, не ідеалізує їх, 
а показує, як вони по-різному сприймають події на Україні. 
Для Оксани – це катастрофа, в яку добровільно і безоглядно 
вплутався український народ, для Степана – московського 
боярина – це втихомирення, наведення елементарного по-
рядку, упокорення бунтівників, колишніх побратимів – віль-
нолюбивих козаків. Оксана здивована поведінкою чоловіка:

«А я дивую, ти з яким лицем
збираєшся з’явитись на Вкраїні!
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Сидів-сидів у запічку московськім, 
поки лилася кров, поки змагання
велося за життя там, на Вкраїні, – 
тепер, як «втихомирилось», ти їдеш
туди ясного сонця заживати,
що не дістали руки загребущі, 
та гаєм недопаленим втішитись.
На пожарині хочеш подивитись, 
чи там широко розлилися ріки
від сліз та крові?» 

[Леся Українка 1994: 146].

Дорікаючи Степанові, Оксана не перекладає вину на 
нього: «Ми варті одне одного. Боялись розливу крові, і та-
тар, і диби, і кривоприсяги, й шпигів московських, а тільки 
не подумали, що буде, як все втихомириться» [Леся Україн-
ка 1994: 146]. Оксана не знімає з себе  відповідальності  за 
Україну. Її емоційний вибух зумовлений природою україн-
ського національного характеру, в якому емоції часто пере-
важають над інтелектом і волею. «Всі наші одушевлення зі 
слізьми, молитвами і «всенародними» співами – проходять 
так само скоро і несподівано, як вони появляються. Виявити 
наше хотіння в ясній і тривалій ідеї та закріпити його три-
валою, довгою, організованою, послідовною і розумною пра-
цею нам трудно тому, що увага наша, не керована віжками 
волі й розуму, ввесь час розпорошується під впливом нових 
емоціональних подразнень, які нищать попередні» [Липин-
ський 1954: 427], – зазначав Вячеслав Липинський. Дослідник 
також підкреслював, що «наша емоціональність, наш політи-
ко-руїнницький, занадто чуттєвий темперамент може стати 
неоціненною творчою силою, коли ми його шкідливі політич-
ні наслідки надолужимо організованим і сталим вихованням 
у наших людях від ранньої молодості… розуму та волі. Бо ця 
наша емоціональність, якої не можна набути в жодній школі, 
при розумі, і логіці, пам’яті й волі, які відповідною школою 
збільшити можна, дозволить нам нашою запальністю, буй-



103

ною творчою імаґінацією і великою пристрастю зробити в 
короткий час те, на що інші нації, з холодним нечутливим 
темпераментом, потребували б багато більших зусиль і багато 
більше часу» [Липинський, 1954: 429]. Євген Онацький, про-
довжуючи думку Липинського, вважав, що наша емоційність 
зможе стати «неоціненною творчою силою тільки в тому разі, 
якщо вона розвиватиметься в нормальних умовах здорового 
родинного життя, в пестощах материнської любові, під суво-
рою батьківською опікою, під ласкавим оком діда чи баби, в 
приязних товариських відносинах між братами і сестрами та 
шкільними товаришами» [Онацький 1954: 46].

Усього цього Оксана була позбавлена і ще й до того опи-
нилася в чужому, ворожому середовищі. Як дружина, вона 
відчуває і свою долю вини в тому, що сталося. Для пере-
конливості Леся Українка робить екскурс в минуле. Оксана 
згадує яскравий епізод з дитинства: 

«У батенька була така шаблюка…
вони її закинули… ми з братом
знайшли… в війну побавитись хотіли…
не встигли… до піхви прикипіла…
заржавіла. Отак і ми з тобою…
зрослись, мов шабля з піхвою… навіки…
обоє ржаві…» 

[Леся Українка 1994: 147].

Під впливом Московщини Оксана теж змінилася. Ржа 
роз’їдає її душу, як би вона цьому не противилася. Як би 
не відсторонювалась душа Оксани від українських суспіль-
них процесів, як би вона не намагалася знайти своє особисте 
щастя в крайній московській хаті, вона не може розірвати 
невидимий, але такий міцний зв’язок з Україною.  Гнітюча 
атмосфера вбиває її морально та фізично. Сімейний обов’язок  
не дозволяє їй зробити рішучий крок, хоча серце її розри-
вається на дві половини. Вираз «обоє ржаві, мов шабля з 
піхвою», свідчить про те, що навіть у такій скрутній ситуації 
Оксана не мислить себе окремо від чоловіка. 
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На образі Оксани Леся Українка показала, що москов-
ський світ згубний для українців, бо вихолощує з них націо-
нальну суть, руйнує зсередини, нівелює як особистість. Тра-
гедія Оксани в тому, що, відчуваючи згубність московського 
світу, вона не може вирватися з нього: 

«Занадто я жаліла… В тім і горе…
Якби я мала сили не жаліти,
то вирвалась би геть з сії кормиги – 
і ти б ослобонився від іржі…
А так, вже чисто: ні собі, ні людям!»

[Леся Українка 1994: 147]. 
Але жалість, співчуття, милосердя – це характерні риси 

українського національного характеру і позбутися їх Оксана 
не може.  Та й справа не тільки в жалості. Як традиційна 
українська жінка, яка поклялася перед Богом бути вірною 
чоловікові до смерті, вона не могла розірвати сімейного кола. 
Відчуваючи, що сили її покидають, вона радить чоловікові: 
«Як умру, то не бери вже вдруге Українки, візьми московку 
ліпше…» [Леся Українка 1994: 147], бо не хоче, щоб він за-
напастив ще одну українську душу.

Степан теж трагічна постать. Він любить свою дружи-
ну, турбується про неї, не дорікає їй ні в чому. Тобто, цілком 
дотримується українських традицій щодо сімейного стану, 
але сприймає ситуацію зовсім інакше, по-чоловічому роз-
важливіше та менш емоційно: 

«Та й що картатися словами, люба?
Нас доля так уже скарала тяжко.
що, певне, й Бог простить усі гріхи.
Хто кров із ран теряв, а ми із серця.
Хто засланий, в тюрму замкнутий був, 
а ми несли кайдани невидимі.
Хто мав хвилини щастя в боротьбі, 
а нас важка, страшна душила змора, 
і нам не вділено було снаги
ту змору подолати…»

[Леся Українка 1994: 148].
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Цілком зрозуміло, що Степан, як московський боярин, 
оправдує свої вчинки, не вбачає в служінні Москві якоїсь 
крамоли, сприймає своє становище певною спокутою. Але 
й Леся Українка наголошує на тому, що Оксана при її кате-
горичності не позбавлена ілюзій, вона вірить, що Степан ще 
прислужиться Україні, що він ще знайде свою нішу:

«Борцем не вдався ти, та після бою
подоланим подати пільгу зможеш, 
як ти не раз давав… На бойовиську
не всі ж померли, ранених багато…
поможеш їм одужати, то, може,
колись там… знов зібравшися до бою,
вони тебе згадають добрим словом
а як і ні – не жалуй, що поміг» 

[Леся Українка 1994: 149].

Звичайно, Оксані хочеться, щоб її чоловік, якого вона 
щиро любить, ще якось зберіг свою честь, гідність, знайшов 
себе і прислужився Україні, яка потребує як не геройського 
чину, то хоч би доброго слова, щирої відданості та вірної 
любові, які можуть відіграти свою роль у самоутверджен-
ні українців. Але це були ілюзії засліпленої любов’ю жінки, 
яка попри всі розчарування хотіла бачити в ньому козака, а 
Степан, одягнувши московський боярський одяг, все більше 
і більше втрачав зв’язок з рідним корінням, його душа мета-
лася між боярином і козаком, внаслідок чого його національ-
ний моноліт послаблювався і піддавався впливу жорстокої 
Московщини, яка не визнавала особистостей, а підкоряла 
кожного загальним інтересам імперії.  

Леся Українка в драматичній поемі «Бояриня» показала 
два різні світи – український і московський, в яких є дуже 
багато розбіжностей. Але найнебезпечніше вона вважала те, 
що московський світ агресивний, наступальний, а україн-
ський – податливий і не завжди може знайти адекватні за-
соби для протистояння цій агресії. У цьому Леся Українка 
бачила проблему. І батько, і мати, і сестра Степана, та й 
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сам Степан були засмоктані московською трясовиною. Леся 
Українка образом Степана засвідчила, що бути московським 
боярином і українським патріотом неможливо.

Звичайно, Леся Українка розуміла, що московський 
шлях для українців згубний. Але як вив’язатися з тої халепи, 
де знайти такий панцир, який би захищав її земляків від 
загребущих сусідів, вона не знала. Хоч дуже добре усвідом-
лювала, що українцям треба позбуватися ілюзій, триматися 
свого коріння і не надіятися на когось, а самим плекати свій 
національний організм, зміцнювати його стрижень і розбудо-
вувати свою національну державу.  

У драматичній поемі «Бояриня» Леся Українка від-
творила епоху Руїни, яка мала катастрофічні наслідки для 
українського національного організму, – українці були поді-
лені за територіями, конфесіями, політичними орієнтирами, 
соціальними станами та особистими інтересами. Але ці зо-
внішні атрибути письменниця використала як тло, на якому 
розгорнулися глибокі внутрішні драми героїв, які опинилися в 
обставинах, що суперечили їхнім національно-політичним орі-
єнтирам, морально-етичним ідеалам та естетичним уподобан-
ням. Московщина зі своїми жорстокими порядками не тільки 
обмежувала їхні права, а й руйнувала їхній внутрішній світ. 
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Контрольні запитання:

1. Які проблеми порушила Леся Українка в драматичній 
поемі «Бояриня»?

2. Який період української історії відображає письменниця?
3. Що спонукало її до написання твору?
4. Які жанрові особливості характерні для «Боярині» Лесі 

Українки?
5. В яких умовах творила поему поетеса?
6. Як починається драматична поема?
7. Які архетипні образи  використовує письменниця?
8. Яка головна колізія драматичної поеми?
9. Чому Іван Перебійний вороже налаштований до мос-

ковського боярина Степана?
10. Про що мріяли Оксана та Степан?
11. Яких розчарувань вони зазнали?
12. Як вплинула Московщина на Оксану?
13. Які метаморфози сталися зі Степаном?
14. Яке ідейне навантаження має образ Оксани?



реальність і надреальність  
у трагедії «дійство  

Про Юрія-ПереМожця»  
Юрія косача 

У трагедії «Дійство про Юрія-переможця» (1947) 
Юрій Косач, як і в попередніх історичних п’єсах 
(«Облога», «Семен Височан», «Марш Чернігів-

ського полку», «Кирка з Льолею»), зробив спробу возвеличити 
еліту ХVІІ століття і утвердити ідентичність української нації 
та її непереможний дух всупереч всяким спробам недругів 
України принизити її або зовсім заперечити. Для цього він 
обрав для свого творіння справу Оруна й загибель Юрася 
Хмельницького в Кам’янці 1681 року. 

Головну увагу драматург зосереджує на конфлікті героя 
з душею й трактує його з позицій європейця, який завжди 
хоче бути активним й змінити світ на краще. Герой твору «не 
може стерпіти сірости світу, він вже самою присутністю сво-
го активного, вольового єства поділяє світ на світлість і тем-
ряву» [Косач 1997: 320]. Щоб досягнути поставленої мети,  
він бере в руки меч, чим потенційно відкриває собі дорогу 
до загибелі. У таких діях героя драматург вбачав глузд тра-
гічного: «Мучеництво й загибель – запорука перемоги ідеї» 
[Косач 1997: 320], – обґрунтував свою концепцію в «Слові 
від автора» Юрій Косач.

Автор задекларував намір свідомо зректися «балясту 
т. зв. «історичної правди» (реальної) і прагнув перенести 
дію в надреальний світ, визволитись від «релятивної «кано-
нічності» драматичного твору та відійти від готового штам-
пу виховної драматургії, бо, на його думку, де є «(виховний 
момент)», не може бути конфлікту, не може бути трагедії» 
[Косач 1997: 321]. Але намір залишився наміром, драматургу 
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не вдалося відірватися від конкретних історичних реалій, які 
самі по собі були трагічними, бо Україна вступила в епоху 
Руїни. І поставивши в центрі твору відому історичну постать, 
автор змушений був балансувати між реальністю і надреаль-
ністю.

Юрій Косач був зачарований історією України. Його 
увагу привертали складні та неоднозначні постаті україн-
ської дійсності. Центральною постаттю трагедії «Дійство про 
Юрія-переможця» став Юрій ґедеон Хмельницький, князь 
Сарматії – України. Це реальна історична особа – син Бог-
дана Хмельницького, який став гетьманом після смерті бать-
ка. Перше гетьманування його тривало лише один місяць: 
він сам відмовився від влади, і Старшинська Рада в Чигирині 
передала булаву Івану Виговському, підтвердивши його обран-
ня в Корсуні 26 серпня 1657 року. 

Удруге Юрій Хмельницький був обраний у 1659 році 
в Германівці за підтримки старшини антипольського спря-
мування, яка прагнула зміцнити союз з Москвою. Терори-
зований Трубецьким, Юрій Хмельницький підписав пере-
робку-фальсифікат статей Богдана Хмельницького, за яким 
Москві вдалося провести принцип повного підкорення Укра-
їни. «Згідно з цим фальсифікатом гетьмани, після обрання, 
повинні були їхати на поклін цареві; не мали права вести 
дипломатичні стосунки; Рада не могла без дозволу царя усу-
нути гетьмана; гетьман не міг без згоди царя призначити та 
звільнити полковників; не мав права виступати в походи і 
повинен був іти з військом, куди накаже цар; козацькі залоги 
мали вийти з Білої Русі; Митрополит київський повинен був 
визнати владу Московського патріарха» [Полонська-Василен-
ко 1992: 40]. 

Не вникаючи в зміст статей Богдана Хмельницького, які 
були складені після Переяславської ради з наміром встано-
вити рівноправні стосунки з Москвою, і незважаючи на без-
церемонну фальсифікацію цих статей московським урядом, 
Юрій Хмельницький своїм підписом через розумову недо-
лугість і політичну обмеженість фактично позбавив Україну 
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суверенних прав. Це мало катастрофічні наслідки для Укра-
їнської держави, бо підпис Юрія Хмельницького відкрив для 
московського уряду широкі можливості втручатися в управ-
ління, роздавати на свій розсуд землі, грабувати населення і 
поводитися з ним, як завойовник.

Другим необачним кроком Юрія Хмельницького було 
підписання договору з Польщею. Хоча Україна й отримувала 
автономію, але на підставі «вічного миру»(1661) Москви з 
Польщею Київ відійшов до Лівобережжя України, а вся зем-
ля між Дніпром і Бугом мала залишитися пусткою» [Полон-
ська-Василенко 1992: Т.2, 46]. Україну розшматували на дві 
частини: Лівобережну підпорядкувала собі Москва, а Право-
бережна  стала автономією в складі Польщі. Юрій сподівав-
ся, що згодом він зможе об’єднати всю Україну, але це було 
поза межами його можливостей. Тому 1663 року він свідомо 
зрікся булави і пішов у ченці.

У 1664 році польський уряд звинуватив Хмельницько-
го в зраді й ув’язнив його в Марієнбурській фортеці. Після 
звільнення (1667) він жив в Уманському монастирі, де його 
1670 чи 1673 захопили кримські татари і відправили до Кон-
стантинополя. «Юрій Хмельницький після свого зречення був 
ченцем, архимандритом з ім’ям Гедеона, якийсь час перебував 
у в’зниці в Мальборку, в Прусії, та Едичкульській в’язниці, у 
Туреччині. Турки звільнили його і посадили як «Князя Сар-
матського, Малої Росії-України і вождя Війська Запорізького» 
[Полонська-Василенко 1992: Т.2, 45]. У 1677 році Юрій за 
допомогою турків здобув Чигирин, фактично перетворивши 
його в руїни, і тому його столицею став Немирів на Поділлі. 
Але утвердити своє гетьманство він не зумів. «Незрівноваже-
ний, підзорливий, позбавлений реальної влади, він відштовху-
вав від себе людей жорстокими карами і тортурами. Навіть 
близьких співробітників він стратив. І нарешті турки усунули 
його самого» [Полонська-Василенко 1992: 46].

У 1681 році, коли  Москва, Туреччина і Крим підписали 
Бахчисарайський мир, Хмельницького позбавили гетьманства. 
Цей рік Юрій Косач визначив у творі як рік смерті гетьма-
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на, хоча в 1685 Туреччина знову призначила Хмельницького 
Гетьманом України, та через півроку за непослух турецькому 
урядові його стратили.

Доля Юрія Хмельницького завершилася трагічно. Його  
прагнення будь-яким способом утриматися на вершині вла-
ди за допомогою Москви, Польщі та Туреччинни стали ка-
тастрофічними для України. Три його нерозважливі кроки 
призвели до величезних втрат, руйнування та плюндрування 
української землі. Юрій був злим генієм українського народу. 
Його наміри відродити славу України, якої вона досягла за 
часів його батька – Богдана Хмельницького, – залишилися 
нездійсненними. Він був наївним мрійником, не здатним до 
реалізації своїх намірів. Це переконливо показує Юрій Косач 
у трагедії «Дійство про Юрія-переможця». У розмові з Блаз-
нем Юрій зізнається: «Ти ж знаєш, я не хотів. Я від булави 
відрікався. І батько не хотів. А що народ? – гарбузові голови. 
Спокуса – народ» [Косач 1997: 351]. Це відповідає дійсності. 
Під впливом народу, який хотів зробити спадковою гетьман-
ську посаду, Юрій спокусився на принади влади, не маючи 
для цього відповідних даних. Богдан Хмельницький був про-
ти того, щоб його син Юрій став спадкоємцем гетьманської 
булави. Він добре усвідомлював, що ця справа не для нього, 
але козацька старшина не послухала мудрого та далекоглядно-
го батька і віддала на поталу його безталанного сина, якому 
здалося, що доля послала йому шанс прислужитися Україні: 
«Ні – я, Тереню, тоді думав, що мені світінь засяяла: Землю 
цю оновити. Як зливою – мрією. Я й рвався тому. І булаву 
взяв» [Косач 1997: 351]. Булаву Юрій взяв, але користуватися 
нею не вмів. І тільки опинившись у турецькій неволі, зрозу-
мів, що він один-одинокий, і рішення треба приймати само-
стійно, а він не був до цього готовий: «Тоді я вже знав, що я 
сам, тільки сам – чотири стіни. У ланцях. Так і на волі – 
весь світ – чотири стіни, не розсадиш. А ще моя гордість 
така недискретна. На ланцюгу гордість» [Косач 1997: 351]. 

Відчуваючи безсилля, нездатність до рішучих дій, Юрій 
озлобився: «Я б увесь світ іноді втопив би в крові за мою 



112

правду» [Косач 1997: 351]. Для підтвердження своєї пози-
ції він навіть шукає оправдання в батькових діях: «Хіба мій 
батько орди не привів?» [Косач 1997: 351]. А далі Юрій все 
більше схиляється до угодовства: «А ти ж знаєш, Тереню, ця 
думка, як блискавка, пронизала – наш пропащий час був – 
ця війна з невірними. Ми себе не збагнули. Ми з невірними в 
мирі жити мусимо. Світ з ними поділити. Ця думка мене до 
Немирова привела» [Косач 1997: 351]. 

Для відтворення епохи автор подає розгорнуту ремарку: 
«Замок у Кам’янці. Башта Баторія. Біля дверей в гетьман-
ську кімнату. Сходи ліворуч, праворуч. За високим вікном 
тераса, просто над урвищем. Ніч, глупа ніч. Місто при-
нишкло, а замок повен шумів, глухого гулу, стишених го-
лосів, шепотів. Прорветься знічев’я спів бандуристів, десь 
унизу. Варти на баштах перекликуються: козацькі й ту-
рецькі. Світло меркне, як і в перспективі коридорів. Мер-
кло блимають ліхтарні, світильники. Годинники б’ють 
на вежах» [Косач 1997: 324]. 

Поряд з реальними дійовими особами Юрієм Хмель-
ницьким, його регіментарем ґордоном, значковим почоту 
Сомком, гонцем із Лівобережжя, бунчуковим товаришем 
Федорем Мировичем, Раїною, Гальшкою, Юдит, Блазнем, Ва-
силієм – Божим чоловіком, козаками, яничарами, слугами, 
спудеями-пиворізами виступають потойбічні постаті Богдана 
Хмельницького, Богуна, Тиміша, Перебийніса, Криховецько-
го, Височана, які присутні в художньому просторі і, хоча й 
не беруть участі в дії, але виступають символами перестороги 
від необачних дій Юрія Хмельницького.

Поєднуючи живих і мертвих, Юрій Косач намагася 
співставити історичні постаті різної величини. Такий підхід 
випливав з його естетичної концепції, в якій він дотримував-
ся думки, що «тема мистецтва – поза часом і поза матерією». 
На його думку, «мистець живе в суспільстві, але він живе 
сновидою й болісно непомітний. Одну половину свого життя 
мистець тратить на поборення форми, на пристосування до 
вимог доби, що відкидає баласт минулого, а друга половина 
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його життя йде на утвердження своєї теми. Вона буває тільки 
одна, одному мистцеві властива й неповторенна. Це його сві-
тогляд, його реакція на космічне й щоденне, це його демон» 
[Косач 1945: 87]. 

У Юрія Косача була своя головна тема – це тема 
України. У нього була своя власна візія України, і він її 
втілював у художніх творах, в яких намагався відтворити 
історичну долю та світове призначення українців. «Його 
погляд на Україну – водночас і зсередини, й ніби збоку. 
На всіх історичних творах лежить печать певної екзотич-
ності (іноді навіть поверхової), його герої часто оповиті 
серпанком демонічної винятковості» [Історія 1994: 256]. 
Коріння його екзотизму Юрій Шерех вбачав у тому, що він 
не знаходив «такої України, як він уявляв і бажав» [Ше-
рех 1964: 198].

Свою основну місію Юрій Косач вбачав у тому, щоб 
у складному, розбурханому світі знайти місце для українця. 
І тому від імені всіх письменників-емігрантів він твердо і 
переконливо заявляв, що їх не злякають ні «візії суперката-
строф атомової доби, …ні димензії велепросторів», оскільки 
в центрі їхньої уваги стоїть людина: «мікрокосмос людини 
зростає в духовному аспекті пропорційно до станів підбою 
космічних просторів, а джерело сили, зерно, що кільчить 
променями необмежених енергій – все це наше серце, наш 
інтелект» [Косач 1946; 11].

Під впливом модерністів Юрій Косач демонізував твор-
чий процес письменника. Він вважав, що «все нове, все ба-
дьоро-нове, все незалежне й мистецько-довершене походить 
од демона. Так окрилює демон стиль, допомагає вибирати, 
допомагає бачити й перемагати матеріал» [Косач 1945: 87]. 
На його думку, мертвий матеріал може оживити тільки де-
мон: «Навіть мертві слова й букви оживають, коли через них 
говорить демон. Мистецтво – це демонічність, це не іди-
лія, не «янголоватість, зрештою як і все інше в житті» [Ко-
сач 1945: 87]. За таким принципом і побудував драматург 
трагедію «Дійство про Юрія-переможця». 
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З самого початку Юрій Косач намагається вказати на 
присутність у трагедії України. Вартові перегукуються паро-
лями: «Чигирин – Корсунь – Бужин!..». Старий і молодий 
козак грають у кості і розмовляють між собою. Їхня розмова 
не проста, не буденна, вона про Україну, її долю та перспек-
тиву. Тут драматург не називає персоналій, репліки звучать, 
як узагальнений підсумок народного осуду:

« – Золота сторона – Українонька, злотом дороги мос-
тять. І москалики і ляшва й турчин.

– Що москалик – алтин у руку, а завтра на Сибір, що 
ляшуга – злот у руку, а завтра в панський ридван запрягайся, 
а що турчин…

– Нагнали ясиря. Сирівцем нав’язали.
– України не наженеш усієї.
– Та, що зосталась, – проклинає. Князь – український, 

закон бісурманський. Пан рідний, а султан турецький, браті-
ку» [Косач 1997: 325-326].

Козаки, обурені своїм становищем, дають негативну ха-
рактеристику гетьману Юрію Хмельницькому: «Україна до 
ніг йому постелилася б, та, братіку, ріс-ріс, не доріс зіроньки 
брати в шапку. За цехіни не купили, так у дурники пошили. 
За корону – кряч, во-роно. По-сарматськи, по-братськи, по-
турецькому, трясця йому в бік, по закону. А з ворогом хреста 
святого хто зв’язався – проклятий» [Косач 1997: 327]. 

Про тяжке становище України говорить Сомко: «За-
печатана Україна наша трьома печатями: польською, мос-
ковською, турецькою» [Косач 1997: 329]. Він тверезо оцінює 
стан, в якому вони опинилися: «Турецькі варти здвоєно. Кю-
чюк-шайтани, яничари стоять як уриті, спершись на рати-
ща. Тільки рукояті ятаганів блищать. І промайне кажан повз 
тебе, здригнешся. А то не кажан: дозор падишахів. Ми в 
пастці цій мурованій. Сотнику, нас сюди заманили турки, 
щоб вигубити,  усіх вигубити, хто в Бога єдиного Христа ві-
рує!..» [Косач 1997: 340].

Юрій сподівався вирватися з цієї кам’яної пастки: «Осі-
нюсь хрестом. Господь владен во брані… Я протекцію Пор-
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ти прийняв, щоб ногою хоч на мить стати твердіше. Цей 
корабель – паде, паде красна Україна козацька – тріска в 
морі. Але я думку лелію. Пакти – не вічні. Роздер і нема. 
Меч пише пакти. Кюрфюрст Бранденбурзький… Шведський 
король… з ними б зав’язати союз і серця» [Косач 1997: 331].

Справді, пакти не вічні, але підписані Юрієм Хмель-
ницьким договори дозволяли чужинцям порядкувати в рідній 
хаті, плюндрувати край, винищувати цвіт української нації. І 
всупереч реальним фактам драматург намагається показати 
Юрія Хмельницького прихильником української національ-
ної ідеї – у мріях літає  він над просторами своєї бать-
ківщини, яку не підтримали в тяжкий момент європейські 
держави. «Коли я ласки не мав, з мойого гонору знущалися. 
Меди пили за мою загибель. Контроверсію чинили. …Я писав 
до Карла, короля Англії… Я писав до Відня, до Леопольда. 
Мовчать. Забули. Бояться. Ненавидять… Нехай. Світ великий, 
а ми одні, нікого нема, пустилище, пустинь страшна» [Ко-
сач 1997: 332], – говорить Юрій, дійшовши висновку, що мар-
но сподіватися на чиюсь поміч, треба самим давати собі раду. 

Гетьмана обурювала низька національна свідомість 
українців: «Зрада, трусість, підлість – а я цей край таки 
вчиню великим. Додай василіска до мойого гербу. Я васи-
ліск, я змія, я лернейська гидра, потвора, я пожираю все, а 
їх знищу, до останнього вигублю, цих саламашників, дейнек, 
бродників, зрадників. Вони мені шлях заступили. А на їх 
смерті збудую чертог. Від Карпат до Чорномор’я не знатим-
уть іншого владаря…» [Косач 1997: 342]. У даному випад-
ку Юрій Косач в образі Юрія Хмельницького намагається 
знайти якийсь новий ракурс відображення психічного ста-
ну української душі, яка за будь-яких скрутних обставин чи 
навіть фатальних помилок намагається зберегти своє єство. 
Устами головного героя автор виносить своєрідний присуд 
українцям, вказуючи на їхні вади. 

В умовах відносної свободи, на еміграції, драматург міг 
дозволити поставити в центрі твору українські проблеми, 
йдучи на будь-який експеримент, але він намагався утрима-



116

тися в межах широко взятої проблеми людини: «Людина – 
homo в усій скалі її духовного єства, у її боротьбі із злом в 
ім’я добра, в хаосі її внутрішнього неспокою і в організації її 
визволення від хаосу. Людина – тема вічна, як світ. Людина 
як нескінчене integrum, як руїнник і будівничий, як рушій і 
гальмо, як геній і ницість» [Косач 1946: 18]. На його думку, 
кожен письменник повинен «із збереженням племінних і на-
ціональних особливостей у трактуванні проблем, найти свою 
власну формулу окреслення людини, її мети існування, її іс-
тоти» [Косач 1946: 18].

Юрій Косач негативно ставився до матеріалістичного 
вчення і вважав, що «матеріалізм доби виключає ніжність 
і рафінованість мистецтва» [Косач 1945: 88]. І тому тодішнє 
мистецтво при «жахливій убогості мистецького вислову та по-
вній ідейній вияловості» відбивало з одного боку «колосальну 
порожнечу доби, наскрізь приголомшеної матеріалізмом», а з 
другого – спрямовувало письменників на «проплавлювання 
тимчасово-конкретного» [Косач 1945: 88]. Саме на противагу 
цьому драматург намагався зосередити увагу на видатних по-
статях, великих ідеях, вічних проблемах, морально-етичних 
ідеалах та національних устремліннях українців. 

У конфліктних ситуаціях автор намагається розкрити 
таємниці української душі. Наприклад, Юрія Хмельницько-
го глибоко обурює будь-яке приниження його гідності. Він 
зізнається Сомкові: «Слухай: ти ж знаєш, турчин мною не-
хтує, відставляє… турчин хоче Дуку на моє місце? А мене не 
кличуть. Це страшніше, ніж відвіт, ця мовчанка. Ця глухота. 
Бубни б’ють. Бу-бу-бу… Зміна» [Косач 1997: 353].

Головну увагу зосереджує драматург на психологічно-
му стані героя, який загнаний у глухий кут і не бачить з 
нього виходу. Юрій усвідомлює, що його чекає смерть: «Що 
ж ти думаєш, я не знаю того? Але я засів кинути хочу, щоб 
брунчів. Залізним шиголлям, щоб брунчів. І нові люди його 
пожнуть, не ми, не ми…» [Косач 1997: 352]. Але це були 
тільки мрії – на реальні кроки Юрій Хмельницький не зва-
жувався. Саме на суперечності між мріями героя та їхньою 
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реалізацією зосереджує увагу драматург, створюючи образ-
характер українця, схильного до будування великих планів, 
але не здатного до реалізації свого задуму. Тобто, у даному 
випадку Юрій Косач творить героя великого в задумах, але 
маленького, нікчемного та безпорадного в діях. Оця роздво-
єність героя хоч і дає можливість авторові індивідуалізува-
ти його, але позбавляє його величі, яка так необхідна для 
трагедії. За словами Арістотеля, «герой трагедії має бути 
гідним» [Арістотель 1967: 62], достойним, цілеспрямова-
ним, відповідати своєму призначенню і переборювати всі 
перешкоди, які постають на його шляху. А Юрій Косач 
пішов від супротивного і  створив антигероя, дріб’язкового 
та нерішучого. 

Щоб розкрити внутрішній світ головної дійової осо-
би, драматург використовує своєрідну тріаду: три держа-
ви – Московія, Польща, Туреччина, три нерозважливі кроки 
гетьмана – три невдалі договори з Московією, Польщею та 
Туреччиною, які погіршили становище українського народу, 
позбавили його можливості бути господарями на рідній зем-
лі, і три жінки – Раїна, Гальшка та Юдит, які в різний спо-
сіб намагаються прихилити на свій бік Юрія Хмельницького, 
пропонуючи йому три шляхи розвитку подій. 

Раїна символізує Україну. Вона говорить до Сотника: 
«Я його душа. Я ж у душі йому відіб’юсь, як у свічаді. Так і 
гляжусь, хорошію. Ти не знав того? Там, де всі: тьма, тьма. 
А мені – ясність…» [Косач 1997: с.339].  Вона  сподіва-
ється, що скоро заграють сріблені сурмоньки: «Як брязнуть, 
як хрустально задзвенять, музика військовая, мов скрес, тоді 
й світ, чисте світіння, розкрилля небес – храм. А воїни в 
панцерях, відсвічуючи вогонь. Такі ясні панцері. А поряд 
Юрія хороговки, та все мають та все червінькові…» [Ко-
сач 1997: 371]. Обривисті, короткі репліки Раїни передають 
її збуджений стан, коли вона марить про визволення Укра-
їни під проводом Юрія Хмельницького. Вона хотіла запо-
лонити душу Юрія музикою любові, щоб надихнути його на 
звершення, але він вже не відчував цих чарівних звуків. 
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Втративши надію на взаємність, Раїна з туги помирає, 
і її відхід символізує смерть української душі гетьмана. Со-
тник Адам Сурин називає Юрія «вбивником». У пориві гніву 
він висловлює вголос свої міркування про гетьмана: «А ти, 
стоклятий князю тьми, коли диявол прийде по тебе, по цю 
терпку твою, нещадну душу – поклич мене. Я вдруге захищу 
тебе грудьми моїми, щоб вирвати із тебе серце я міг, не він, 
не пан твій, сатана, а я, щоб щастя мав відплати, те чорне 
серце видерти тобі, коли твої уста криваві викривляться у 
прелютій муці» [Косач 1997: 384]. 

Трагедія побудована так, що кожен епізод, кожен вчи-
нок дійових осіб чи емоційний вибух їхніх характерів набу-
ває символічного узагальнюючого значення. У даному випад-
ку суперечка між гетьманом і сотником свідчить, що часто 
міжусобиці та розбрат між українцями мали особистісний 
характер, які не дозволяли їм піднятися над державницьким 
рівнем і національні інтереси ставити вище над власними та 
належно поціновувати своїх правителів. І це призводило до 
відступу, зради та розшарування української нації. 

Своїми принадами намагається звабити гетьмана Галь-
шка. Сповнена жагою любові до Юрія, вона готова вбити 
його, щоб «любити, щоб згоріти» та йти поряд в  «чорних, 
найчорніших шатах» [Косач 1997: 395]. Її не ображає, що 
гетьман сприймає її як повію: «На устах ще жар уст Суховія. 
Тебе Ханенко обіймав. Мені доносили. Я знаю, я знаю все. На 
подле, прелюбодійне ложе Андибер Ганджа не тягнув тебе?» 
[Косач 1997: 378]. Вона навіть гордиться цим: «Коханці се 
були не пара сновидам… Хоч би й до тебе, ти – царственний 
сновидо. Мертві уста твої й не палкі обійми. Ячиш в зіянні 
неба не твойого, на попелищі бродиш і славою чужою жи-
веш… Я на гуляння мала і жагу, а ти зотлів, до тла згорів – 
руїннику, живий мертвяче» [Косач 1997: 378].

Гальшка зверхньо ставиться до гетьмана. Вона приниз-
ливо називає  «в’язнем падишахів» і скептично оцінює його 
потенційні можливості: «Поки що – парадизмом живеш – 
маріння, як злочин. Кволий ти» [Косач 1997: 346]. Вона на-
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магається якимсь чином схилити гетьмана до союзу з Річ По-
сполитою, але Юрій Хмельницький відкидає її пропозицію.

У репліках Гальшки виразно помітна негативна оцінка 
діяльності гетьмана. Вона намагається вразити його в саме 
серце, прирікаючи йому нещасливу долю: «У чорній, найчор-
нішій ямі не матимеш спокою. На віки вічні. Ти в передсінні 
Аду маячитимеш в рубищі з гріхів аж до страшного суду. А 
тут, на цій землі, від Чаусів аж до Бескиду тільки й скажуть: 
проклятий Хмельниченко… Для всіх ти – юродивий, на цих 
руїнах, на побойовищах, на попелищах, на перепуттях – 
юродивий…» [Косач 1997: 379]. Головною причиною поразки 
Юрія Хмельницького Гальшка вважає  те, що він  знищив 
навколо себе принципових і відданих людей, в яких бачив 
загрозу для себе. Не здатний завоювати довіру свого народу, 
він став маніпулятивною іграшкою в руках чужинців, які  
поневолювали Україну.

Ще один цікавий образ творить Юрій Косач в особі 
Юдит, дочки жида Оруна, яка прийшла з наміром відім-
стити гетьманові за смерть свого батька. Юрій згубив жи-
дівського лихваря Оруна, який не захотів підкоритися йому. 
«Я тобі відкрию все: я твойого батька вбив, бо він, тільки 
він міг мене з дияволом звести. Орун – мудрий жидовин. 
Все знав – що під Марсом, що під Скорпіоном. Я благав… 
Хіба для себе? Ні, я влади прагнув для тих, прийдешніх… 
Цю неукротиму Роксоланію, цю Скитосарматську безодню 
укротити, вчинити страшного. Щоб била, як орел крильми, 
простори… щоб мій батько спав до віку… спокійно» [Ко-
сач 1997: 374], – говорить він.

З Юдит, яка відмовилася діяти за принципом «око за 
око і зуб за зуб», гетьман обговорює своє становище. Він зі-
знається, що не вірить у себе, не вірить у людей, а тільки в 
завтрашній день. Діалог з Юдит, в якому розкривається сут-
ність  світосприйняття Юрія, – це своєрідний диспут про 
добро і зло, про минущість і вічність. Гетьман висловлює свої 
міркування про Богдана Хмельницького. Він переконаний, що 
його батько не був великим, а кволим, бо боявся своєї мислі, 
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оглядався на всі боки, зважував кожен крок: «Богдан Зиновій, 
слуга Речипосполитої, крок уперед пішов і вертався…» [Ко-
сач 1997: 374]. На його думку, батькові заважали нерішучість 
і вроджена доброта. Тому він переконаний, що «добрість – 
це кволість. Тут добрий не сміє жити. Ця країна проклята, 
вона може бути тільки сильна, або не буде, ні, розметуть її 
вихри, знесуть степові вітри. А сильний – це злий. Тут най-
міцніший впаде» [Косач 1997: 373]. Звичайно, виваженість і 
доброта характерні для українців. У даному випадку устами 
головної дійової особи драматург трактує їх, як вади, які не 
дають змоги українцям завершити задумані справи. Добро-
та, довіра, толерантність українців часто призводили до того, 
що підступним ворогам легко вдавалося обвести їх довкола 
пальця. Перекодовуючи національні ідеали українців,  Косач 
намагався створити в особі Юрія Хмельницького тип сильної 
людини: «Сильні руки не будуть чисті, чисті руки – кволі 
руки. Я це, жидівко, збагнув, в муці проклятих ночей, в чер-
нечій келії, раб смиренний Гедеон… в Мальборгу в в’язниці, в 
Едикулі, прикутий ланцюгом… Ні, владарем будеш – гріш-
ником будеш. Владу  з праведністю не з’єднаєш. І Бог мене 
любив. …Ні, не блазню, сувора. Добра не збагнеш, коли зло не 
перейшов. … Бог наді мною» [Косач 1997: 374]. 

Справді, українці живуть з Богом, запорізькі козаки 
твердо дотримувалися православної віри. Але Юрій Косач 
усвідомлював, що покірність, смирення та всепрощення, 
які лежать в основі християнства, не сприяють відроджен-
ню національного духу, який може постати тільки з бунту, 
з вибуху, з руйнування насаджених догм, якими дуже вміло 
користуються вороги української нації, відводячи їй приниз-
ливу роль  прислужника сильним світу цього. Тому він по-
казує в трагедії, що гетьман змінив орієнтири. Він відчув, 
що Бог відсахнувся від нього: «Бог тільки білоодежих, видно, 
любить. І я сказав: «Дияволе, прийди – поклонюся тобі…» 
[Косач 1997: 374]. Оце диявольське начало, яке задекларував 
Юрій Косач в естетичній концепції, втілює він в образі голов-
ної дійової особи твору. Юрій Хмельницький тепер діє всупе-
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реч національному світоуявленню українців. Він  іде наосліп: 
«Я переміг усе кволе, все людяне. Щоб злом добро створити, 
ти розумієш?.. Я іноді не знаю, я це чи не я. Хтось другий у 
мені… Може – диявол. Тихіше… Я пошив би в дурні, знаєш 
теє… Миродержця, всемогутнього…» [Косач 1997: 375].  

Оригінальну мотивацію відмови від наміру вбити Юрія 
знаходить драматург для Юдит. Вона хоче «почути орлій кле-
кіт над легіонами» [Косач 1997:  375]. Юдит не схвалює його 
захоплення Раїною і наполегливо радить: «Зостав її – це 
твоя кволість. Все облиш, що крила підтинає. Скрес пішов, 
ти чуєш? Ще сніг у полі, а з-під снігу кості людські, кості 
кінські, воїни лежать з обломаними шаблями в кістястих 
пальцях. Але ні – зійде ще чорнобривець і барвінок і розцві-
те, ще розцвіте земля… О, Юрію, о, Юрію – це богомданий 
край… Сіон!..

Ю р і й. Сіон, ти кажеш? …А твій… а ваш Сіон?..
Ю д и т. І наша кров у цій землі. Крові всі збрата-

лись… Ляцька і татарська і московська… щоб дати ріст, 
щоб шиголлям страшним забагряніти напровесні…» [Ко-
сач 1997: 375 - 376].

Юдит пропонує гетьманові космополітичний підхід до 
сприйняття дійсності, але хоче, щоб він підняв батькові пра-
пори за Сіон. Своєю любов’ю вона намагається надати сна-
ги Юрію до боротьби: «Цілуй мене, щоб я в цілунку спломе-
ніла, в офірі полум’яній, щоб тільки бачити, як ти яснієш» 
[Косач 1997: 377]. Але Юрій не хоче чинити гріх, бо дав 
обітницю Раїні не цілувати нічиїх уст, і відхиляє пропози-
цію Юдит підняти прапори батька за Сіон. Він залишається 
вірним Україні й погоджується очолити національно-ви-
звольний рух під прапорами Богдана Хмельницького. Доля 
ще раз випробовує гетьмана, дає йому шанс ступити на пра-
ведний шлях і завершити задумане. І знову князь Сарматії-
України говорить правильні та потрібні слова до свого реґі-
ментаря ґордона: «Єдиний мій союзник – мила вітчизна… 
Презацному воїнству скажи: відірватись від окрутнішого й 
страшнішого неприятеля турчина, ніякої протекції супос-
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татів не взяти, тільки Бога й пресвяту Богородицю взявши в 
поміч, ополчитися мужественно за солодку Отчизну, козако-
сарматську Україну. Тако річу їм, бо кожен князь чи геть-
ман барзій повинен мати взгляд на свою Отчизну, ніж на 
власне життя й здоров’я» [Косач 1997: 388]. Але, на жаль, це 
були тільки слова, за якими не було дії. Тому вони виявилися 
пустим дзвоном. І саме в розходженні між словом і ділом 
був закладений трагізм Юрія Хмельницького як правителя. 
Запалюючись словами, він дуже швидко згасав, коли наста-
вала необхідність їх матеріалізувати.

Оцей останній крок козацької верхівки назустріч Юрію 
Хмельницькому теж набуває символічного значення. Запорізь-
кі козаки сподівалися на диво – на  переродження гетьмана. 
Та дива не сталося. Явна засліпленість та наївна мрія знову 
зіграли з українцями злий жарт. Юрій  не був здатний до са-
мостійних великих звершень – він не міг ступити кроку без 
покровителя, тому й пішов  на змову з дияволом: «Лукавий, 
не ховайся – бачу тебе… Там ти коло вікна, за ніччю тепер… 
Ні – йдеш сюди… Чорні крила, крила мов у кажана… Загра-
ємо, чи що? Заграємо востаннє… Добре? Що ж, метай, галь-
біт – як райтари. Ти ставиш, чорте, Я ставлю все, все, що за-
лишилось… Так прошу, метаймо… Два-два – Гальбіт перший. 
Dum oderint metuant. Ще раз. А ти посміхаєшся, ні, я знаю 
цю рисочку біля твоїх уст… Давні знайомі, гай, гай… п’ять – 
два, другий гальбіт. Три гальбіти граємо. Розгра – програ. 
Прищулюєш око… жартуєш… Але я останій… Прошу… Ні, не 
руш, я метаю, ти шахрай… Так… тепер відкриємо… Гальбіт 
третій, гальбіт останій: шість – одно. Моя! Моя взяла. Щезай, 
розпливайся в імлі, в ніч, в ніч іди…» [Косач 1997: 387].

Перегравши диявола, Юрію здається, що він здатен 
оновити країну по плахах і мордованнях. Але це були марні 
сподівання. Йому забракло сили волі перебороти обставини: 
«Запізно… На цей раз вже запізно, Гальшка… моя фортуна… 
це не ти, це доля… Я долі не зборов. Я лиш посмів. Вже доля 
йде… по мене, Галько… Гордоне!.. Я в тьму провалююсь… в 
глибоку, чорну ніч…» [Косач 1997: 395]. 
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Везір, дізнавшись про домовленість Юрія з гонцем із 
Лівобережжя, бунчуковим товаришем Федором Миронови-
чем, засудив його до страти.  Так завершився земний шлях 
Юрія Хмельницького, який не зумів здійснити своїх задумів. 
І ця непослідовність дій, яка була притаманна Юрію Хмель-
ницькому, перенесена на образ-характер, знизила його напру-
гу та пафос. Однією з умов створення трагічного характеру 
Арістотель вважав його послідовність: «Якщо зображувана 
особа послідовна і таким подається її характер, то навіть в 
непослідовності своїй вона повинна бути послідовна» [Аріс-
тотель 1967: 62]. Юрій Косач дотримався цього принципу, 
оскільки його герой послідовний у тому, що його слово по-
стійно розходилося з ділом, і ця риса проявлялася в кожному  
вчинку. Але гетьман завершив свій шлях не як герой-пере-
можець, а як нікчемний невдаха. Він не зміг відірватися від 
землі і піднятися на п’єдестал величі. Такий фінал суперечить 
жанровим канонам трагедії, в якій головна дійова особа по-
винна здобувати якщо не фізичну, то моральну перемогу, щоб 
потрясти людські душу, привести їх до стану катарсису. До-
сягнути цього автору не вдалося. Героєві не вдалося перебо-
роти обставини, які виявилися сильнішими за нього.

Трагедія «Дійство про Юрія переможця» завершується 
епілогом, який має оптимістичне звучання, що теж не харак-
терне для творів такого плану. «Трагедія відтворює не тільки 
дію завершену, але й таку, яка викликає жах і жаль» [Арісто-
тель 1967: 55], а цього драматург досягнути не зумів. Василь 
з Раїною опиняються в надрельному світі. Він бризнув на неї 
коштовною водою життя, і вона проснулася після довгого сну, 
в якому оновилася від теміні та зненависті:

«Р а ї н а. А Юрій ґедеон?
В а с и л і й. Преставився.
Р а ї н а. Скажи – пройде він в твоє царство?
В а с и л і й. Віки так свічінням жагтять. Як хвилі, як 

легенькі. Чайка крилом черкає: це той, що з долею мірявся. 
Але умивається, умиється в кривавій росі й чистий стане. До 
свойого серця повернеться. А серце під сермягою б’ється.
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Р а ї н а. Вічна ж слава йому, непоборному.
В а с и л і й. Вічна слава неспокоєві.
Р а ї н а. А де спокій?
В а с и л і й. Любов – спокій. Любов – це перемога» 

[Косач 1997: 396].
Тобто, не зло, не ненависть, не жорстокість, а любов, 

толерантність, наївна довіра, трагічний оптимізм та багато 
інших рис притаманні природі українського національного 
характеру, які роблять його величним та піднесеним і водно-
час вразливим й безпомічним під тиском підступних ворогів, 
визначають генетичну матрицю українців і змінити  цей код 
неможливо.

У трагедії «Дійство про Юрія-переможця» Юрій Ко-
сач намагався «розшифрувати» потаємні думки Юрія Хмель-
ницького, показати суперечності його душі, яка в складних 
умовах Руїни не могла знайти для себе пристановища. Шара-
хання гетьмана з одного боку в інший – від Бога до Диявола, 
від любові до ненависті, від добра до зла хоч і дали мож-
ливість авторові зробити трагедію «Дійство про Юрія-пере-
можця» оригінальною, самобутньою, та в плані художньої 
переконливості йому не все вдалося. Поєднавши історичне 
тло і потойбічний світ, українську ідею, епоху Руїни, наці-
ональні особливості характеру гетьмана, який уособлював 
українську козацьку верхівку, барокову стилістику письма з 
модерними прийомами художнього творення, спрямованими 
на утвердження української культури в європейському сві-
ті, драматург не зміг збалансувати такий об’ємний матеріал 
в єдине цілісне полотно. Деякі епізоди, символи, прожек-
ти, натяки стали ілюстративним матеріалом до української 
дійсності, хоча автор  намагався уникати цього. Та загалом 
можна сказати, що Юрій Косач хоч і не дотримався жан-
рових канонів трагедії, створив цікавий, оригінальний, екс-
периментаторський, неоднозначний твір, який свідчить, що 
письменник був у постійному пошуку, намагаючись вивести 
українську літературу на європейські обшири. І як би він не 
відрікався від дидактичного моменту, трагедія «Дійство про 
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Юрія-переможця» має важливе виховне значення, оскільки 
в ній не тільки відображений складний період Руїни, не-
збагненність і непередбачуваність українського національно-
го характеру в особі Юрія Хмельницького, а й переконливо 
«продемонстровані» необачні кроки недолугого правителя, 
які завели український народ на манівці.
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Контрольні запитання:

1. Як проявляються жанрово-стильові особливості в траге-
дії «Дійство про Юрія-переможця» Юрія Косача?

2. На якому головному конфлікті зосереджує увагу драма-
тург?

3. Яка історична постать поставлена в центрі твору?
4. Як автор поєднує відображення реального і надреаль-

ного світів?
5. Яка візія України була в Юрія Косача?
6. Як відтворений у трагедії образ України?
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7. Яку оцінку національній свідомості українців дає автор 
устами головної дійової особи?

8. Як автор розкриває внутрішній світ Юрія-переможця?
9. Яке композиційне навантаження мають жіночі образи?
10. В який спосіб драматург намагався створити образ силь-

ної людини?
11. Чому Юрій-переможець зазнав поразки? 



художня інтерПретація  
Постаті МазеПи  

в однойМенноМу роМані  
богдана леПкого

Іван Мазепа – це світовий образ. До його відтворен-
ня зверталися Є. Аладьїн, П. Голота, Д. Мордовцев, 
Ж. Ресіг’є, Ф. Вольтер, Д. Байрон, В. Гюго, А. Мют-

цельбург, Анрі Констана д’Орвіль, В. фон Гайденштам, Р. ґот-
тшаль, О. Пушкін, К. Рилєєв, Ю. Словацький, Т. Шевченко, 
С. Руданський, Л. Старицька-Черняхівська, В. Сосюра та ба-
гато інших видатних митців, які по-різному зображували цю 
унікальну постать.

У трилогії «Мазепа (Мотря, Не вбивай, Батурин)» Бог-
дан Лепкий, за словами Федора Погребенника, «відійшов від 
усталеної в західноєвропейській літературі традиції зображу-
вати І. Мазепу як романтичного героя, захопленого переважно 
своїми любовними історіями» і показав його «як державного 
діяча, політика й дипломата, який своє особисте життя зумів 
підпорядкувати вищим інтересам» [Погребенник 1993: 44.]. 
Зосередивши увагу на останньому етапі діяльності гетьма-
на, коли він намагався зберегти залишки української авто-
номії, автор створив позитивний образ гетьмана – взірець 
для майбутніх поколінь українців. Такий підхід до зобра-
ження видатної постаті української історії цілком закономір-
ний. Адже, як стверджує Марія Білоус-Гарасевич, «походить 
Богдан Лепкий зі старої священичої родини, де плекалися 
національні традиції, аристократизм духу, мистецтво, укра-
їнські державницькі ідеї, де кожен день був безпосередньо 
пов’язаний з рідним народом, жорстоке тверде життя якого 
входило в хату священика і в душу повним жмутком болю, 
турбот жури, злиднів, розпачу неволі та промінням радости 
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і повноводною рікою народних традицій та мудрості» [Біло-
ус-Гарасевич 2002: 16]. І тому в образі Мазепи проглядають 
риси самого Лепкого, якому Мазепа був близький за духом та 
уподобаннями. Постать гетьмана була «найбільш співзвучна 
з цілим комплексом національних прагнень самого Лепкого» 
[Білоус-Гарасевич 2002: 20], – зазначає дослідниця.

У трилогії «Мазепа» автор поєднує дві часові площини: 
період гетьмана Мазепи і період Богдана Лепкого, коли го-
стро постала проблема утвердження української нації. Опи-
раючись на конкретні історичні факти початку ХVІІІ століття, 
письменник вибудував історіософську концепцію, що дозво-
лило йому порушити найважливіші проблеми українства з 
урахуванням звичаїв, традицій, ментальних особливостей та 
морально-етичних орієнтирів.

Іван Мазепа (1639-1709) – видатна постать України. 
Перебуваючи на посаді гетьмана України з 1687 до 1709 року, 
проявив себе як великий діяч української державності. Він 
прагнув об’єднати в єдину державу Гетьманщину, Право-
бережжя, Запоріжжя, Слобожанщину й Ханську Україну і 
встановити міцну автократичну гетьманську владу із збере-
женням традиційної системи козацького устрою. У цей пері-
од Україна зробила значний поступ у політичному, економіч-
ному та освітянському напрямах.  На високий щабель Мазепа 
підніс українське господарство, дбав про розвиток науки, 
освіти, мистецтва, культури, був великим і щедрим мецена-
том – будував церкви, школи, притулки в Києві, Чернігові, 
Переяславі, виділяв великі кошти на освіту та культуру. 

Виділяючи гроші на церкви й монастирі, гетьман праг-
нув прихилити до себе духовенство й віруюче громадянство. 
Посилаючи молодь вчитися за кордон, він хотів  витворити 
якнайбільше свідомої української інтелігенції, а також наді-
ляв маєтками старшин, сподіваючись, що вони не будуть за-
зирати на Москву й Польщу, а триматися України. 

Щоб урятувати Україну від експансії Москви, яка мала 
на меті знищити залишки української державності, Іван Ма-
зепа пішов на союз з польським королем Станіславом Ліщин-
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ським і шведським королем Карлом ХІІ. Але українсько-мос-
ковська війна 1708-1709 рр. закінчилася поразкою союзників. 
Мазепа й Карл ХІІ з рештками українського і шведського вій-
ська подалися на еміграцію до Туреччини. Мазепа, зламаний 
невдачею, віком і хворобою, помер у Бендерах, вночі з 21 на 
22 вересня 1709 року. 

У романі Богдан Лепкий показує, що Мазепа добре усві-
домлював своє становище і розумів, на що він йшов. Але 
в нього не було іншого виходу. Ситуація була критичною: 
Петро І вирішив скасувати козацький устій на Україні й за-
вести московські порядки – київське, волинське й чернігів-
ське князівства віддати іншим, а Мазепу зробити герцогом, 
забравши в нього військо. Обурювало гетьмана те, що царські 
ратники не тільки забирали харчі та пашу, а й життя люд-
ського не шанували – катували чоловіків, ґвалтували жінок 
і дівчат та вбивали навіть дітей. І гетьман ніяким чином не 
хотів допустити, щоб чужинці сиділи на нових престолах 
пошматованої української землі. Замість виборних старшин 
козаками мали командувати московські бояри. «Краще зі ша-
блею у руці згинути чесно, ніж соромно пхати шию в ярмо» 
[Лепкий 1991: ІІ, 13], – рішуче заявляв Іван Мазепа. Він 
вважав, що має продовжити лінію Виговського, Дорошенка, 
Самойловича, Многогрішного, Сомка та інших, які намага-
лися відстояти українські національні інтереси. У цьому під-
тримали гетьмана козацькі старшини. «Пощо ж нам гаятися, 
якої ще більшої наруги дожидатися? Затягують петлю на шиї 
нашій чимраз то кріпше, зашморгують нас. Усі ми бачимо, 
до чого воно йде. Вони хочуть Україну не лише поневолити до 
решти, але хочуть злити її з Московщиною в одно, хочуть пе-
реорати наші останні межі, щоб був один великий царський 
лан, а на ньому цар-ратай, що оре його нашими списами і 
шаблями і гноїть козацьким трупом на московську пшени-
цю. Спасаймося, рятуй ти нас, поки пора» [Лепкий 1991: ІІ,  
13-14], – звертався до нього старшина Ломиковський.

Наближався вирішальний момент не лише для Укра-
їни, але, мабуть, для історії усього Сходу. Саме в такий 
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період Богдан Лепкий прагнув відтворити діяльність геть-
мана Мазепи, який хотів упорядкувати руїну і на згарищах 
збудувати нову й сильну державу. Перед Україною постав 
цивілізаційний вибір. І тому Богдан Лепкий показує Івана 
Мазепу політиком європейського типу, який схилився до 
союзу з Карлом ХІІ. Європейський демократизм Мазепи ав-
тор протиставляє азіатському авторитаризму Петра І. Геть-
ман не любив Петра. Це був варвар, а Мазепа ненавидів 
варварство: «Петро вдає європейця, але в душі він азіат, 
орієнтальний деспот. …Він знущається над мільйонами сво-
го власного народу, а що ж буде, коли нас прибере в руки? 
Петро не шанує людини, не любить її, навіть свого рідного 
сина. Кунсткамера, статуї, французькі танці й компліменти, 
а перед вікнами балевої зали людські голови на палях тор-
чать і сморід з них зливається з запахом дорогих, загранич-
них парфум» [Лепкий 1991: І, 32-33].

Мазепа усвідомлював, що союз з Москвою згубний для 
України: «Проливаємо кров не за будуче наше, а лиш за гір-
шу недолю. Помагаємо Петрові побити шведа, а забуваємо, 
що буде це також побіда над нами. Побідоносний цар за-
пряже нас до свого тріумфального воза, як рабів, щоб тягли 
його колісницю» [Лепкий 1991: І, 413]. І слова гетьмана ви-
явилися пророчими. Варварство азіатів виразно проявилося 
при знищенні Батурина та його мешканців. Спостерігаючи 
за діями москалів, Мотря дивувалася, як «наказ одного чоло-
віка переміняє тих людей у звірів» [Лепкий 1991: ІІІ, 347]. 
Батуринці, які сповняли свій обов’язок перед гетьманом і 
захищали рідне місто, сподівалися справедливого царського 
присуду. Але слова Меншикова вмить розвіяли їхні очікуван-
ня. Представник царської влади називав їх «розбишаками», 
«злодіями», «горлорізами нерозкаяними», «черкаським код-
лом», «стервом вонючим». «Я вас, сукиних синів, заставлю 
так умирати, як не вмирав ще ніхто на світі, що від того 
дерева повсихають і земля зробиться неродючою надовго. Я 
ваше зрадницьке гніздо переверну догори коренем, зруйную, 
рознесу, щоб і сліду не осталося з вашої поганої породи» 
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[Лепкий 1991: ІІІ, 405], – кричав Меншиков і віддавав на-
кази: «Що третього – на паль, що четвертого – колесувати, 
інших повісити, як собак» [Лепкий 1991: ІІІ, 405]. І за його 
наказом колесували, всаджували на палі, припікали залізом, 
вішали і відрубували голови. Жоден двір не вцілів. Було ви-
мордовано дідів, батьків, синів і внуків, жінок і дівчат. Жод-
ної живої душі не залишилося в Батурині.

У романі маємо, за кваліфікацією Олександра Ткачука, 
різні типи нараторства: гетеродієгетичний наратор, який не 
є персонажем ситуацій, про які він розповідає; гомодієгетич-
ний наратив, в якому наратор є персонажем в оповідуваних 
ситуаціях і подіях; автодієгетичний наратив – першоособо-
вий наратив, в якому наратор є також головним персонажем; 
діалогічний наратив, що характеризується взаємодією кількох 
голосів, свідомостей чи світобачень [Ткачук, 2002].

Різноманітні форми оповіді Богдан Лепкий використав 
для того, щоб масштабно відтворити національну, соціаль-
ну та політичну ситуацію в Україні на початку ХVІІІ століт-
тя. Тому трилогію «Мазепа» можна цілком сміливо назвати 
національно-політичним, історіософським романом, в яко-
му автор намагається скрупульозно проаналізувати минуле 
України і спрогнозувати її майбутнє, опираючись на реалії 
тогочасної дійсності. «На конкретно-історичному рівні тво-
ру письменник ставить акцент на тому, що державотворча 
ідея – єдиний засіб збереження етносу як народу, необхідна 
умова створення реальної державної концепції» [Литвинен-
ко 2001: 158]. У такий спосіб письменник намагається заго-
стрити увагу на тих проблемах, які потребували нагального 
вирішення для української нації.

Образ гетьмана України займає центральне місце у 
творі. Він романтизований та ідеалізований. Автор трактує 
Івана Мазепу не тільки як національного генія України, а 
й авторитетного провідника свого народу. «Цю особистість 
письменник розглядає крізь національно-державницьку при-
зму» [Литвиненко 2001: 16]. У романі домінує державот-
ворча ідеологія. Тому найважливішою проблемою Б. Лепкий 
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вважав проблему проводу, і на роль національного провід-
ника найбільше підходив гетьман Мазепа. Коли Петро І на-
магався різними привілеями схилити Мазепу на свій бік, 
він чітко визначився, що «мальованим гетьманом» не буде, 
і «за титул князя римської держави» не продасть України, і 
його не піддурять ані герцогством цісарським, ані  киреєю 
горностаєвою, ані княжою короною, ані всякими непотріб-
ними марнотами. 

Іван Мазепа дав клятву своїм старшинам боронити рід-
ний край: «Кличу всемогучого Бога на свідка, во Тройці свя-
тій всюди сущого, і матір Божу, заступницю нашу, і святого 
Михаїла, опікуна лицарського українського, кличу й запри-
сягаюся перед вами і перед будучністю народу нашого, спо-
конвіку вольного, а тепер у тяжке чуже ярмо закутого, що 
не ради користі своєї особистої, не ради почестей, буцімто 
високих, а на ділі пустих і нікчемних, не ради багатства, 
котрого я не потребую, бо його на другий світ не заберу з со-
бою, а задля вас усіх, що під моїм урядом і регіментом єсте, 
для жінок і дітей ваших, для загального добра матері нашої 
рідної – України безталанної, для користі війська запорозь-
кого й народу українського, для збільшення і помноження 
військових прав і вольностей наших, хочу я і бажаю всею 
душею і всім помишленієм моїм за помочею Божою так зро-
бити, щоби ви з жінками і дітьми своїми і весь наш край 
рідний з військом преславним запорозьким ні під царем, ні 
під королем, ні під ханом, ні під жодним ворогом нашим не 
загинули, лиш осталися вольними і незалежними од нині і до 
віку віков!» [Лепкий 1991: І, 29].

Для підсилення художнього ефекту центрального об-
разу письменник подає кілька портретних характеристик 
гетьмана Мазепи: «Гетьманське обличчя, хоч старе, було таке 
свіже й гарне, що всякий мимохіть шанував його» [Леп-
кий 1991: І, 12]. Зображуючи привабливу зовнішність героя, 
письменник тенденційно намагався викликати до нього сим-
патію. А також  розкрити його психологічний стан: «Гетьман 
умів панувати над собою. Ніколи його обличчя не зраджу-
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вало перед людьми того, що діялося в душі. В душі лютува-
ла буря, на обличчі була погода: гладке високе чоло, глибокі, 
темні, вдумливі очі, приваблива усмішка на вузьких устах, – 
гетьман являвся людям, як мистецький портрет Ван Дейка» 
[Лепкий 1991: І, 243]. Такий вроджений артистизм дозво-
ляв Мазепі довший час вдавати з себе вірного слугу Петра 
І, щоб мати змогу шукати шляхи визволення України з-під 
московського ярма та приховувати свої наміри від ворогів і 
недоброзичливців. Його зовнішній вигляд, молодеча рухли-
вість, стриманість у жестах і словах свідчать про внутрішню 
гармонійність, зібраність і змобілізованість.

Іван Мазепа добре володів дипломатичним хистом, але 
йому нелегко було узгодити різні інтереси розшарованого 
українського суспільства. Не один мав на гетьмана жаль, але 
ніхто не ставив під сумнів його талант правителя, наукою 
просвіченого і довгим життєвим досвідом збагаченого. Всі 
знали, що з будь-якої халепи гетьман зуміє виплутатися. Так 
було з Палієм, з поляками і з Москвою. Мазепа намагався 
вдержати за Україною якнайбільше української землі. Хоч 
і як насідали на нього поляки, щоби він віддав їм Правобе-
режну Україну, та гетьман не піддавався і тримав її під сво-
єю булавою. А здійснити це в умовах української реальності, 
коли довкола снували московські шпики та свої «доброзич-
ливці» намагалися підстерегти якийсь необачний крок, було 
непросто. Тому  Мазепа розумів, що не всі вони підуть сліпо 
за ним, здаючись на його розум і характер. Для багатьох при-
ватний інтерес переважав ідею національного визволення. І 
таких, що на них можна цілком покладатися, у гетьмана було 
небагато. І тут автор не тільки розкриває сумніви гетьмана, 
а й розкриває менталітет українців, які міцно прив’язані до 
землі, до господарства, і не завжди готові реалізувати свої 
мрії через острах втратити набуті пожитки. 

Богдан Лепкий з різних боків характеризує Мазепу 
через діалоги і монологи. Для цього він передає роздуми 
вартового сердюка про те, що  гетьман  чортові душу за-
продав: «Кажуть, хованця собі тримає, той його якимись 
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мастями смарує, і від того його тіло не старіється. Жінки 
липнуть до нього, як мухи до меду, а він не дуже то й від-
ганяється від них. Любить, кажуть жінок. Та як їх не лю-
бити?» [Лепкий 1991: І, 30], але водночас вартовий сердюк 
визнає, що гетьман лад тримає і немає такої різанини, як 
за руїни бувала. 

Іван Мазепа сам характеризує себе перед Орликом: «Ма-
зепа – не авантюрист і не примхований дідусь. Мазепа знає, 
що робить. Вірте йому». [Лепкий 1991: ІІ, 73]. Але перекона-
ти людей у своїй правоті йому було нелегко, хоча він володів 
унікальною харизмою, вмів впливати на людей, безпомилково 
розгадувати потаємні думки своїх супротивників і ворогів,  
був мудрим та далекоглядним політиком. «Як чоловік освіче-
ний, і з книжок, і з досвіду вчений, він бачив усю небезпеку 
такого політичного кроку, не запалювався, як молодик, не ду-
рив себе надто великими сподіваннями, лише обережно, роз-
глядаючись на всі сторони, йшов вперед до наміченої цілі, не 
зриваючи поки що за собою мостів, бо, може, ще доведеться 
ними назад переходити річку» [Лепкий 1991: ІІ, 35], – так 
характеризує гетьмана автор.

Мазепа вмів обходитися з людьми. Тактовністю, вишука-
ними манерами, унікальним аналітичним розумом він зача-
ровував жінок. І гетьман не приховував того, що він любив 
жінок: «Краса вражає мене, а краса людська тим паче. Як 
побачу гарну людину, то ніби новий дух вступає в моє тіло. 
Почуваю в собі нову охоту працювати, боротися, добувати. 
…Коли б я нараз перестав на жінок дивитися, то чи не знік-
чемнів би я, не постарівся, не збайдужів до життя? І що з 
того за хосен був би для України?» [Лепкий 1991: І, 52-
53], – оправдується він перед матір’ю. Тобто, всі свої вчин-
ки гетьман підпорядковує національним інтересам. Закохав-
шись у Мотрю Кочубеївну, він дивиться на їхні взаємини 
очима державного мужа: «Я вас на велике діло кличу і на 
важке, не для розваги старого женолюба, не хочу вас впуска-
ти у свою хату, як ясне сонце у замкнену трапезну, в котрій 
вже повечеряно суто. Хочу, щоб ви знайшли щастя, котрого 
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ваша душа бажає, іншого від звичайного, людського щастя» 
[Лепкий 1991: І, 173].

Мазепа відверто висловлює свої почуття до Мотрі. Його 
зізнання сповнене теплотою, ніжністю, палкою пристрас-
тю та благородством: «Остання ти моя любов, як остання, 
найкраща весна в моєму бурхливому житті. Хочу втішатися  
тобою, хочу забути про осінні негоди, про туман, що за-
кривав добро і красу перед моїми очима, і, осяєний тобою, 
як видивом небесним, в невідоме іти» [Лепкий 1991: І, 348-
349], – зізнається він. Любов надавала йому сили і була його  
знаряддям «до визволення, до слави, до величі, до здійснення 
мрії»[Лепкий 1991: І, 349]. У пориві кохання він хотів озо-
лотити свою обраницю і посадити її, як княгиню, на золото-
кованім престолі на втіху собі і на славу України.

Гетьман щиро бажав одружитися з Мотрею. Але вона 
була його похресницею. А за християнськими канонами хре-
щений батько не мав права одружуватися зі своєю хрещеною 
донькою. Проти були і  батьки  Мотрі. Не зрікаючись любові, 
як справжній державний муж, гетьман відмовився від сво-
го особистого щастя на користь загальнонаціональної справи, 
але мрії Івана Мазепи не здійснилися. Він не зміг здобути 
перемоги в українсько-московській війні. Поразка обернулася 
важкими втратами для України. Мазепа був підданий ана-
фемі. Його століттями проклинали і мазепинцями  називали 
тих, хто не цурався своєї батьківщини, твердо дотримувався 
своєї віри, шанував мову, культуру, власну історію, примно-
жував традиції та звичаї українського народу. І тому, незва-
жаючи на величезні зусилля, спрямовані на дискредитацію 
гетьмана Івана Мазепи,  його світле ім’я стало символом сво-
боди, патріотизму та незалежності української держави.

Богдан Лепкий у трилогії «Мазепа» створив багатогран-
ний та самобутній образ українського гетьмана – патріота, 
державотворця, відданого борця за права українців жити у 
своїй незалежній державі. Відтворюючи діяльність Івана Ма-
зепи в останній період його життя, коли він намагався вря-
тувати Україну від експансії Москви, автор розкрив багато-
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гранний національний характер героя і водночас порушив 
надзвичайно важливі проблеми української нації, яка прагну-
ла утвердити себе у світі.
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Контрольні запитання:

1. Які жанрово-стильові особливості роману «Мазепа» 
Богдана Лепкого?

2. Яку роль відіграв Іван Мазепа в житті України?
3. Які письменники зверталися до відтворення образу 

гетьмана?
4. Як підійшов до зображення Івана Мазепи Богдан  

Лепкий?
5. В яких умовах будував Україну Іван Мазепа?
6. Як він ставився до союзу з Москвою?
7. Як зображує письменник представників Москви?
8. Як змальовано оточення Івана Мазепи?
9. Як ставиться гетьман до своєї похресниці Мотрі?
10. Чому Іван Мазепа відмовився від одруження з Мотрею?
11. Яка доля спіткала Івана Мазепу?



трагедія – вища форМа  
драМатичного Мистецтва 

(«Патетична соната» 
Миколи куліШа)

Трагедія як жанр не набула особливого розвитку в 
українській драматургії 20 – початку 30-х років 
XX століття. Можливо, тому, що самі українці не 

звикли сприймати в трагічних тонах найстрашніші сторінки 
своєї історії, а можливо, тенденція радянської літератури до 
фальшиво оптимістичних настроїв, накладаючи табу на відо-
браження найглибших людських почуттів, зробила своє – ви-
холостила з цього виду мистецтва трагічне як основну сутність 
катарсису, деформу ючи його партійністю та примітивною на-
родністю. Про це говорив О. Довженко в грудні 1954 р. на 
Другому Всесоюзному з’їзді ра дянських письменників: «Ке-
ровані хибними мотивами, ми всі, за винятком хіба одного 
Шолохова, вилучили з своєї творчої палітри страждання, за-
бувши, що воно є такою ж величезною достовірністю буття, 
як щастя і радість. Ми замінили його чимось на кшталт подо-
лання труднощів... Нам так хочеться прекрасного, світлого 
життя, що жадане і сподіване ми мислимо часом як вже 
здійснене, забуваючи тим часом, що страждання з нами за-
вжди, доки житиме людина на землі, доки вона буде радіти, 
кохати, творити» [Довженко 1983: т. 5, 163].

У трагедії більше, ніж в інших жанрах, виражається 
національ ний дух, народні думи і прагнення. У ній «національ-
на культура досягає свого завершення» [Бахтин 1979: 383]. 
Відтворюючи трагічну долю, митець відкриває завісу корін-
них суспільних протиріч і спонукає до пошуків шляхів їхньо-
го вирішення. Саме через трагедію пись менникові вдається 
показати глибину нерозв’язаних національних проблем. У ній 
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зосереджується головна увага на піднесеному благо родному 
почутті дійової особи, яка в двобої природного потягу сер ця 
з моральним обов’язком або просто непереборною перешко-
дою залишається сама собою, – і фатальна розв’язка стає 
неминучою... «Якщо кров і мерці, кинджали й отрута не за-
вжди є її атрибутами, та все ж завершується вона загибеллю 
найдорожчих сподівань серця, втратою того, що становило 
блаженство всього життя. Звідси її по хмура велич, її веле-
тенська грандіозність: фатум становить її основу й сутність» 
[Бєлінський 1976: 212-213].

Саме трагедія є тією художньою формою, що дає мит-
цеві змогу показати одкровення людського духу життя, від-
творити вічні закони буття. Адже для створення трагедії 
драматург повинен не тільки відобразити трагічні обставини, 
а й наповнити твір високою емо ційною напругою, яка дає 
можливість виявити національну сутність образів-характерів.

Трагедія – це дуже давній різновид мистецтва. Як 
підкреслював Арістотель, у кожній трагедії має бути шість 
складових елементів – фабула, характери, мислі, сценічна об-
становка, словесний виклад і музична композиція. Першо-
рядного значення він надавав сполучен ню подій, вважаючи, 
що тут відтворюються не люди, а дії та життя, щастя і не-
щастя. Тобто трагічні події мають безпосередній вплив на 
характери героїв. Особливу роль відіграє страждання, викли-
кане загибеллю чи муками дійових осіб. Трагедія має своє 
специфічне призначення: вона повинна художньо відтворити 
жаль і страх, які містяться в самих подіях.

Щодо характерів, то, за Арістотелем, вони повинні бути 
гід ними, правдоподібними і послідовними. І тільки за дотри-
мання цих умов вони стануть героями трагедії. Відповідно до 
цього стиль трагедії завжди піднесений і урочистий. Для неї 
характерна безпе рервна яскрава риторика та гостра полеміка. 
«Шалений напір, яким відрізняються герої трагедії, проявля-
ється не тільки в енергійних діях, але і в інтелектуально-ри-
торичній вишуканості. Дійове слово героя трагедії вражаюче; 
рішучі вчинки чергуються з невідпорною красномовністю. В 
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трагедії з особливою ясністю виступає дійове зна чення дра-
матичного слова. Завдяки безперервній, вольовій і духовній 
напрузі своїх героїв, трагедія являє собою ніби подвійне ви-
довище: боротьба пристрастей у ній супроводжується бороть-
бою яскраво висловлених думок...»[Волькен штейн 1960: 145].

Герой трагедії приречений на крах своїх найкращих 
сподівань. Але він має бути готовим до цього. Це неорди-
нарна, яскрава особис тість, яка, володіючи дієвою енергією, 
здатна на возвеличення духу. «Герой трагедії – це індивіду-
альність, єдина в своєму роді» [Бергсон 1992: 102], – під-
креслював Анрі Бергсон. Характери в трагедії сприяють 
тому, щоб ситуації ускладнювались і ставали дивовижно на-
пруженими. У ній зображена дія, що розкриває людське 
страждання. «Взагалі вже саме поняття страждання, осо-
бливо такого страждання, в якому ми повинні взяти участь, 
вказує, що об’єктом її можуть бути лише люди в повно-
му розумінні цього слова. Чисте втілення розуму не може 
страждати, і людина, що в незвичайній мірі наближається 
до такого чистого втілення розуму, не може збудити високо-
го ступеня пафосу, бо висота її моральності занадто швидко 
одгороджує її від страждань і слабкої чуттєвої природи...» 
[Шіллер 1950: 231], – зазначав Ф. Шіллер. Отже, трагедія 
створює ефект співчуття, що збуджує страждання, через яке 
можна прийти до свободи духу. А цього якраз і боялася 
радянська система, намагаючись наполегливо вилучити цю 
проблему з науко вого і художнього обігу.

У трагедійному творі поряд з конфліктом важливу роль 
відігра ють конфліктні ситуації, які сприяють розкриттю вну-
трішнього світу неординарної дійової особи.

В українській драматургії 20-початку 30-х років XX 
століття письменники досить часто використовували різно-
манітні конфлік тні ситуації для розкриття внутрішнього 
світу дійової особи, а сам конфлікт позначали тільки пунк-
тиром або виносили його за межі драми: герой вступав у 
суперечність із суспільними, моральними принципами та 
громадською думкою.



140

Взаємозв’язок характеру і конфліктної ситуації важливий 
у тра гедійному творі, завдяки чому драматург має можливість 
виявити сутність типових характерів у типових обставинах. 
Характеротворча функція конфліктної ситуації проявляється 
в тому, що вона фокусує, концентрує суспільні і психологічні 
взаємовідносини, сприяє роз криттю індивідуальних рис на-
ціональних типів, адже, за тверджен ням В.Фащенка, «різ-
номанітні властивості характерів поєднуються в безмежній 
кількості комбінацій, химерно змінюються, домінують в од-
них і пригасають в інших ситуаціях, невпинно формуються 
внаслідок взаємодії особистості з навколишнім середовищем» 
[Фащенко 1977: 15].

Особливість українського національного характеру в 
тому, що він базується на сімейному укладі, який за склад-
них умов ставав відповідним камертоном душевної рівно-
ваги і за будь-яких суспільних негараздів дозволяв уберегти 
себе від руйнівної корозії та духовного спустошення. Сім’я 
утвердилася як захисний засіб в умовах багатолітньої без-
державності. З цієї причини нікому не вдавалося знищити 
український світ, бо українці черпали потужну енергію з 
джерела, яке надійно оберігали від зловорожого ока. Україн-
ська «задивлєність у себе», «притаємність», «закритість» від 
світу зумовили активно-реф лексивну настанову української 
душі. Українець намагається ство рити «свій світ», «свою до-
мівку», «своє затишшя». Він працює, не шкодуючи себе, аби 
лиш його гніздо мало гарний вигляд і було багате, щоб воно 
дало йому можливість «жити по-людськи» і «не соромитись 
людей» [Культурне відродження 1993: 57]. Сім’я – це осно-
вна опора українця, і руйнування сімейного гнізда завжди 
обертається трагедією для нього.

Особливо тяжких випробувань зазнав український народ 
за біль шовицького режиму в 20-х роках XX століття. Більшо-
вицькі ідео логи після того, як твердо закріпилися в Україні, 
спрямували свою ідеологічну машину проти української ро-
дини, яка не сприймала штучно надуманих ідеалів класового 
розподілу. Більшовики всякими способами намагалися проти-
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ставити бідних багатим, дітей – батькам, жінок – чоловікам, 
традиційні українські шлюби, освячені церквою, – «вільній 
любові» з метою деморалізувати і морально спустоши ти лю-
дей, вихованих на християнських засадах. «З Москви пливе 
безвласницький, безтрадиційний урало-фінський дух ненави-
сти до української родини. Це не похід війська, чи урядуван-
ня адміністрації, це похід ворожого світогляду проти тисяче-
літнього світогляду» [Липа 1953: 19], – застерігав Ю. Липа.

Радянська система, створивши міф про «нову людину», 
ретельно піклувалася про скромний радянський побут, стій-
ку соціалістичну мораль, високу комуністичну свідомість. 
Це було звичайним блефом, але в такий спосіб створювалася 
ілюзія оновлення суспільства, яке змушене було жити за су-
ворими й непорушними принципами, про диктованими біль-
шовицьким режимом. Внаслідок цього українці зазнали по-
неволення не тільки політичного, економічного та фізич ного, 
а й духовного. «Свідомий українець був найпершим ворогом 
для «визволителів» – червоних, білих і брунатних. Отже, 
природний господар краю мусів удавати з себе наймита, коли 
хотів жити» [Сверстюк 1999: 730]. Партійні органи безце-
ремонно втручались у всі сфери життя. Навіть у сімейні сто-
сунки з північного сходу були привнесені еле менти зневаги до 
жінки, яка в Україні з давніх-давен мала повагу й авторитет. 
Усе це разом руйнувало український менталітет і не могло 
не тривожити українських митців-гуманістів. М.Куліш відчув 
цей трагічний стан українського народу. Він чи не єдиний 
український драматург XX ст., який, незважаючи на непопу-
лярність трагедійного жанру в радянських умовах, усе-таки 
зумів витримати тональність трагедій національно-політично-
го спрямування.

Революційна доба породжує романтичних героїв, які 
беруть на себе обов’язок очолити розбурхані маси і привести 
їх до визволен ня з-під соціального та національного гніту. 
Провідниками стають представники національної еліти, які 
оживляють національний дух подвижництвом та жертовніс-
тю в ім’я загального блага, стають сво єрідним камертоном у 
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складний і трагічний час, «правлять за ката лізатор для мо-
білізації народу навколо специфічних національних вимог» 
[Кравченко 1997: 14].

У визвольних змаганнях 1917-1921 рр. українська націо-
нальна еліта виступала як неоднорідна, малочисельна верства, 
яка не спро моглася на рішучі самостійні кроки і тому не 
могла об’єднати навколо себе широкі народні маси на шля-
ху будівництва Української соборної держави та організувати 
українців в єдиний фронт проти внутрішніх та зовнішніх 
ворогів. «Нація, не очолена мудрим, шляхетним і мужнім 
проводом, є бездумна отара, доступна всякій чужинецькій 
пропаганді й фільтрації. Разом з провідною верствою стоять і 
падають народи, – наголошував Д. Донцов. – Питання про-
воду є перворядної ваги для всякої спільноти. Маса як дити-
на, хоч відчуває, де її болить або чого хоче, та не вміє сказати, 
уняти свого бажання в ясне речення, в формулу. Вона про-
стягає руку, кричить, але не все каже. Завдання проводу – її 
неясне стремління уняти у виразну формулу, ідею, дати до-
роговказ і ціль» [Донцов 1948: 3-4].

Українська національна еліта не змогла дати дороговказ 
і визна чити мету для свого народу. Її пасивність та нерішу-
чість призвели до катастрофи – втрати незалежної держави.

Трагедію української національної еліти у визвольних 
змаганнях 1917-1921 рр. відтворив М.Куліш у «Патетичній со-
наті». У центрі романтично-трагедійного дійства драматург 
поставив образ Мари ни, який він виніс із виру революцій-
ної боротьби і, «неначе цвяшок, в серце вбитий» [Шевчен-
ко 1974: 396], проніс крізь усе свідоме життя. Такий естетич-
ний ідеал випливав з його національної вдачі. Під впливом 
українського вітаїзму 20-х років XX століття драматург зумів 
роз будити своє романтичне світовідчуття, спрямоване на іде-
алізацію історичного минулого, возвеличення неординарної 
особистості як рушія суспільного прогресу, відтворення на-
ціонального характеру, проникнення у внутрішній світ героя, 
обсервування найтонших нюан сів української душі. Такий 
підхід до зображення дійсності органічно вписувався в ес-
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тетичну концепцію митця, «бо процес кристалізації орга-
нічно-національного стилю в літературі невід’ємно зв’язаний 
з процесом кристалізації нації і національної психіки – і 
залежить від цього останнього. І він зв’язаний з окремими 
поворотами історично-психологічного розвитку нації» [Ше-
рех 1964: 191]. Адже М. Куліш ступив на літературний шлях 
у складний і суперечливий час творчих по шуків українських 
письменників, і це не могло не відбитися на його стильовій 
манері, в якій органічно поєдналися елементи модерної дра-
ми – потік свідомості, внутрішній монолог героя, заглиблен-
ня в непізнаване, ірраціональне людське «я», асоціативний 
монтаж – з конкретними реаліями української національно-
визвольної боротьби 1917-1921 рр. У листі до І. Дніпровського 
5(17) липня 1924 р. він зга дує, що пише роман і коротко 
передає його зміст: «...Леміш у Червоній Армії. Марина в во-
рожому таборі. Перекоп. Врангель. Але Леміш кохає, горить 
і не згоряє його любов, аж поки Марина не з’являється чле-
ном таємної білогвардійської організації. Її ловлять. Леміш 
бере участь у ревтрибуналі. Марину присуджують на смертну 
кару. Літньої ночі Леміш йде в Чеку і десь там, в заулочку, під 
землею, власною рукою вбиває Марину. Це фабула, кістяк»  
[Куліш 1990: т. 2, 495-496].

У цій фабулі для роману все по-комуністичному про-
сто – класова свідомість взяла верх над особистими почуття-
ми закоханого. Але чомусь М.Куліш так і не написав роману, 
який мав би висвітлити не тільки його особистий шлях, почи-
наючи з 1914 року, а й розмаїті дороги багатьох українських 
інтелігентів революційної доби, їхні романтичні пориви до 
волі та незалежності. І тільки 1931 року він завершив три-
річну роботу над трагедією «Патетична соната», де зберіг фа-
булу, призначену для роману, але трактування подій і героїв 
набуло вже зовсім іншого характеру – за цей час багато чого 
змінило ся в Україні, відбулася еволюція поглядів і самого 
М. Куліша – його національне прозріння стало очевидним. 
Трагічну долю України він відтворив з позицій українського 
менталітету. У такому підході до відображення революцій-
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ної епохи проявилося новаторство драма турга саме в жанрі 
трагедії, яка видозмінювалася і трансформувалася під впли-
вом соціальних умов на різних етапах суспільного розвитку. 
«Переважно трагедії виникали в період соціальних катастроф 
і ре волюційних бур; розквіт цього жанру завжди проходив 
у переломні епохи, коли ламались підвалини старого, коли 
необхідно було мис тецтво високих ідей і переживань» [Фро-
лов 1957: 258]. І саме під впливом революційних перетворень 
викристалізовувалася стильова манера драматурга в плані на-
ціональної самобутності.

Задум роману про нещасливих закоханих, які опини-
лися на різ них берегах у вирі революційних битв, переріс 
у трагічну історію українського народу. Драматург зобразив 
складний процес наро дження трагічної героїні, її формуван-
ня і зростання до провідника нації. У трагедії «Патетична 
соната» Марина вже не член білогвар дійського підпілля, а 
голова організації національного визволення на ім’я «Чайка». 
«Як чайка над розораним бурею морем підноситься образ 
молодої Марини над супротивними стихіями і елементами 
української революції, виростаючи поза власні межі у всео-
сяжність, спростовуючи і об’єднуючи всіх патетичною сона-
тою українського відродження» [Лавріненко 1959: 651]. Саме 
Марина з батьком Ступай-Ступаненком стали уособленням 
української еліти, яка взялася за організацію національно-ви-
звольної боротьби.

«Патетичну сонату» сприймали і сприймають неодноз-
начно. Василь Чапленко зробив навіть спробу довести: всі 
«перебільше ні оцінки неслушні, помилкові і що цей Кулішів 
твір не має такої вартості» [Чапленко 1960: с.89]. Дослід-
ник пояснює це тим, що М. Куліш змуше ний був огляда-
тися на офіційну ідеологію – політичну «лінію» і не мав 
змоги об’єктивно показати українську визвольну боротьбу. 
Це вплинуло на творення образів-характерів, які, на думку 
В. Чапленка, поставлені у фальшиві сюжетні зв’язки і тому 
наскрізь суперечливі: «Так, «фашистка» Марина поєднується 
з російським білогвардійцем молодим Пероцьким (Андре), 
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навіть пропонує йому «золоту булаву». Маринин батько Сту-
пай-Ступаненко, український патріот, рятує в хвилини небез-
пеки найбільшого ворога українського народу генерала Пе-
роцького, а потім схиляється й до більшовиків, прочитавши 
український напис на їхньому червоному прапорі. «Я» (Ілько 
Юга), на просьбу Марини, врятував другого ворога Украї-
ни – молодого Пероцького, що використав «українських по-
встанців для своєї «все російської ідеї» [Чапленко 1960: 92].

Як бачимо, В. Чапленко спрощено і тенденційно аналізу-
вав цей твір. На нашу думку, висвітлення суперечностей укра-
їнського на ціонального характеру – не прорахунок М. Кулі-
ша. Саме в них він і вбачав трагедію української еліти, яка 
була непослідовною, по-християнськи поблажливою, гуман-
ною і благородною навіть до ворогів. Не маючи змоги від-
крито висловити ставлення до революційних подій в Україні, 
драматург закодував головну ідею «Патетичної сона ти» в під-
тексті, а трагічним образам-характерам надав символічного 
значення. Тому й не могла ніяк підібрати ключі до розуміння 
«Патетичної сонати» радянська критика з класовим підходом 
та зневагою до українських патріотів. Яскравим свідченням 
цього можуть бути тве рдження Ю. Кобилецького: «Націо-
налістична критика робила чимало потуг, щоб піднести об-
раз націоналістки Марини (Чайки), наділеної найкращими 
якостями в романтичній уяві Ілька Юги, насправді ж хтивої, 
боягузливої та підлої у своїх вчинках і стосунках з людьми, 
жорстокої в таємній боротьбі проти революції. Небагатослів-
на Настя здіймається над цим зовні ефектним образом як 
втілення правди, до бра, гуманізму народу, його моральної чи-
стоти і сили. Навіть служни ця панів Пероцьких Зінька, яку 
хазяї штовхнули на вулицю, світліша і чистіша стократ від 
зовні випещеної красуні Марини»[Кобилецький 1983: 243]. У 
цьому випадку дослідник намагався змістити акценти твору, 
знайти якесь виправдання драматургові, який порушив гли-
бинно процес національно-визвольої боротьби українського 
народу, тому й зазна чав, що «художник-комуніст М. Куліш у 
«Патетичній сонаті» показав рядових людей міста типовими 
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образами революційного народу, що стали над рівнем героїв 
«побутової» п’єси. А персонажів типу Пероцьких, Ступай-
Ступаненків, Марини та Жоржиків – людьми дріб’язково-
побутових прагнень і жорстокостей та кровожерливості – 
рис, характерних для приреченого революцією на загибель 
класу експлуататорів, гнобителів народу. Позитивні герої дра-
ми стали тво рцями патетичної сонати соціалістичної револю-
ції» [Кобилецький 1983: 243].

Неозброєним оком видно, як партійна заанґажованість 
не дозво лила Ю. Кобилецькому об’єктивно й належно оціни-
ти твір, і він приписував героям те, чого не було в «Патетич-
ній сонаті» М. Куліша.

Найхарактерніші для радянської критики міркування 
Бориса Алперса. На його думку, драматург, втиснувши в 
рамки елегійного вірша епоху жорстокої боротьби з різ-
ним класовим розшаруванням, «побудував у своїй п’єсі не 
конфлікт активних соціальних груп періо ду громадянської 
війни, а конфлікт індивідуально-людського начала зі стихією 
революції, як самостійної сили, яка невідомо звідки обвали-
лася на світ» [Алперс 1977: т. 2, 152]. І, спираючись на 
постулати регламентова ної естетики, дослідник робив дуже 
серйозний закид, нібито «Куліш не розрізняє соціальне об-
личчя своїх персонажів. Для нього кожний з них – тільки 
людина, тільки окрема особистість, яку він відшукав поза 
соціальним контекстом епохи. При тому, чим яскравіший 
кожний з них за його інтелектуальним змістом і емоцій-
ним наповненням, тим ближче стоїть він до світу мину-
лого, приреченого, знесеного вихором революційних подій» 
[Алперс 1977: т. 2, 152]. У цих міркуваннях Б. Алперса 
виразно відбилася загальна тенденція радянської критики, 
що ігнорувала індивідуальне начало в трагедійному творі. 
Але, в даному випадку, критикуючи М. Куліша за відхід від 
більшовицького шаблону трактування революційних подій, 
Б. Алперс мимоволі високо оцінив майстерність драматурга 
як творця трагедії, для якої обов’язкова чітка індивідуаліза-
ція неординарних образів-характерів.
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Зважаючи на складну архітектоніку та чітко виражену 
національ ну спрямованість, «Патетичну сонату» М. Куліша 
на українській сцені не було поставлено. Натомість А. Таїров 
поставив її в Камерному театрі Москви в перекладі П. Зен-
кевича. Майже одночасно відбулася прем’єра трагедії в Ленін-
градському Великому Драматичному театрі ім. М. Горького. 
Німецький драматург Ф. Вольф зробив переклад для Берлін-
ського театру. Вистави «Патетичної сонати» відбулися в Баку, 
Омську, Іркутську, Казані, Костромі.

Тогочасна московська преса засвідчила колосальний 
успіх «Па тетичної сонати» М. Куліша. «Складний комплекс 
трагедійних кон фліктів різних суспільних і національних 
тенденцій в революцію 1917-20 років (єдинонеділимці – 
ген. Пероцький, старе, політично аморфне культурницьке 
українство – Ступай-Ступаненко, комуністи Лука, Оврам, 
молоде покоління українства, що активно й відважно шукає 
нових шляхів державно-національного відродження країни – 
Марина) на тлі музики хвилюючої Бетховенової «Патетичної 
сона ти» пройшов перед глядачами в глибоких, приголомшу-
ючих почуття образах. Нездоланна і звитяжна ідея україн-
ського національного самоствердження в світі  героїчним 
хоралом прозвучала зі сцени Камерного театру... Москвини 
вперше в історії побачили в п’єсі укра їнського автора не со-
лодкаву і сентиментальну «Наталку Полтавку» чи традиційну 
Марусю з «Ой не ходи, Грицю», а величну, героїчну і вольову 
доньку гнобленої і зневаженої нації» [Костюк 1983: 35].

Вистава отримала схвальні відгуки в «Правді» Всево-
лода Вишневського та багатьох відомих критиків. У літера-
турних колах ім’я М. Куліша набувало популярності, його 
вимовляли з пошаною. На першій Всесоюзній нараді дра-
матургів М. Куліша обрали головою, що пере конливо засвід-
чувало визнання його таланту. Здавалося, заслужений успіх 
прийшов до драматурга. Але це тривало недовго. Наляка-
ні трі умфальним успіхом «Патетичної сонати», Д. Грудина, 
І. Кулик, С. Щупак, С. Левітіна стали вишукувати в ній на-
ціоналістичні елементи.
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У «Правді» за 4 березня 1932 р. «Патетичну сонату» 
було потрактовано як політично шкідливу. Статтю підписа-
ли псевдонімом «И. Украинец». Оцінка вистави була кате-
горична і безапеляційна: «...В целом, в основном и главном, 
это пьеса не наша. Она не только не партийная (а ведь 
писал ее коммунист Кулиш) – больше того, это пьеса отра-
жает чуждую пролетариату и советскому государству «фи-
лософию» украинского националистического движения» 
[Украинец 1932].

Стаття була написана після того, як у виставах багатьох 
театрів різними способами намагалися спаплюжити україн-
ський національ но-визвольний рух. Однак «Патетична сона-
та» настільки глибоко пройнята українським національним 
духом, що вихолостити його неможливо. У трагедії в М. Ку-
ліша прорвався біль патріота України, який дозволив йому 
піднятися над власними ідеологічними обмежен нями. Дра-
матург витворив унікальні образи-характери української на-
ціональної еліти, сповненої непереможного бажання здобути 
волю для свого народу.

Найжорстокіші революційні битви XX ст. М. Куліш від-
творив на тлі прекрасної музики – «Патетичної сонати» Бет-
ховена. Музична назва твору і сама мелодія, що супроводжує 
бурхливі події, підсилю ють трагізм дійових осіб. Першою ре-
маркою драматург повідомляє про сумну долю головного ге-
роя: «Із спогадів мого романтичного нині покійного друга й 
поета Ілька Юги на Жовтневих роковинах у клубі ЛКСМУ 
про свій незавидний, як сказав він, проте повчальний рево-
люційний маршрут» [Куліш 1990: т. 2, 174].

Особливість трагедії «Патетична соната» в тому, що роз-
повідь ведеться від першої особи (Я). Це не характерно для 
драматичного твору. Тут напрошується аналогія з новелою 
«Я (Романтика)» М. Хвильового, бо, подібно до свого попе-
редника, М.Куліш порушує пробле му роздвоєння особистос-
ті, створюючи під впливом модерністських течій колоритний 
образ-характер «Я». Тому кожна дія починається довірливим 
звертанням: «Уяви собі, друже». Драматург відтворює уявні 
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картини через спогади героя, органічно вплітаючи в художню 
канву трагедії ліричний струмінь.

Ремарки в «Патетичній сонаті» подані не тільки для від-
творення обстановки, в якій діють персонажі, – драматург 
надав їм інформа ційної, а також естетичної функції. Автор 
оцінює дійових осіб знову ж таки не так, як характерно для 
драматичного твору – це, напевно, залишилося від ненапи-
саного роману.

Трагедія, побудована в ритмі, архітектоніці та в супрово-
ді одно йменної сонати Бетховена, дуже близька до драматич-
ної поеми саме своїм ліричним струменем. Але водночас п’єса 
дуже точно передає складну революційну ситуацію в Україні. 
«Фази драматургічної дії своїм духом відповідають історичним 
фазам української революції, а дійові персонажі, схоплені в їх 
найглибшій суті, віддзеркалюють основні діючі соціяльні сили 
відродження та його ворогів» [Лавріненко 1959: 650]. Незва-
жаючи на різноплановість та багатопроблемність, трагедія ста-
новить собою одне ціле органічне дійство, в якому образи-ха-
рактери відповідають специфіці трагедійного жанру.

Ліричний герой у романтичному стилі розповідає про 
себе і свою любов: «Я пишу. Підо мною в генераловій квар-
тирі дзвонять куранти, немов з далечі віків: мірно, журно, 
елегійно. А ще нижче, на першо му поверсі живе вона. Немов 
зараз бачу: одчинене вікно, вітрилом напнулась серпанко-
ва завіса. Під нею немов пливе освітлений кут кімнати: 
піаніно, погруддя Шевченкове й квіти. Вона вивчає Бетхо-
венову «Патетичну сонату». Грає й повторює вступ, оте 
повне зоряного пафосу, глибоке й могутнє grave. (Тоді я не 
знав ще ні назви, ні автора)» [Куліш 1990: т. 2, 175].

Ці розширені ремарки передають романтику револю-
ційної епо хи у Великодню ніч. Автор використав два контр-
астні мікрообрази – Великдень і революцію, щоб відобрази-
ти складну і суперечливу епоху, нові трагедійні конфлікти і 
новий пафос, виявляючи виразну тенденцію до конфліктно-
сюжетного розгортання дії та психологіч но-трагедійного зо-
браження образів-характерів.
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Ліричний герой «Я» пише до коханої Марини 131-го 
листа, вголос роздумуючи про його долю: «Можливо, що й 
цього порву, але пишу й писатиму, бо вірю в Петрарку і 
в вічну любов. У вічну любов. Між іншим, од золотих фі-
гур в історії чорні тіні, од чернечої ж Петраркової золота й 
ясна – світінь вічної любові. Вірю і пишу. Ви граєте сьогодні 
щось нове, що саме – не знаю, але ця музика, напевне ж, 
про юнака, що мчить конем степами, шукає країни вічно-
го кохання. Там у голубих вікон дівчина самітна: ліву брову 
трошки ломить, як усміхається, очі голубі. Скажіть, вітри, 
або ви, зорі, чи вийде дівчина йому навстріч, чи одчине двері, 
прекрасні ворітця в країну вічного кохання! (Крізь сльози й 
посміх). Ану вгадай, Луко...

Л у к а
– На те у дівчат і ворітця, щоб їх одчиняти» [Ку-

ліш 1990: т. 2,. 179].
У цій конфліктній ситуації М. Куліш ідеалізує Ілька Югу 

і аж надто приземлює більшовика Луку, щоб на контрасті 
яскравіше ви світлити два образи-антиподи, протиставити два 
характери – роман тичного Ілька і грубого матеріаліста-біль-
шовика Луку, коротка фраза якого цинічна і черства.

Відтворюючи палке і пристрасне кохання молодого по-
ета Іль ка Юги, М. Куліш зважав на особливості української 
ментальності. «Марина для Ілька – світ краси й поезії. В ній 
і за нею – надії Ілька на «вічну любов», прапор якої незаба-
ром замає над світом. Обидві любові живляться одна одною. 
Краса весни, музики, багатогранності життя, любов до при-
гноблених – все це зливається з чистою любов’ю до Марини, 
втілюється в її образі» [Кузякіна 1990: 123], – стверджувала 
Наталя Кузякіна, об’єднуючи по-радянськи особисте і гро-
мадське в єдине почуття. Але, напевно, дослідниця не могла 
не помітити, що М. Куліш у «Патетичній сонаті» протистав-
ляє особисте, глибоко національне почуття героїв, загально-
інтернаціональному, пролетарському поклику і переконливо 
показує, як під більшовицьким натиском деформується укра-
їнська душа Ілька Юги.
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Драматург не тільки передає настрій, почуття героя, а 
й за допо мого індивідуалізації мовних засобів створює коло-
ритний малюнок внутрішнього світу закоханого. Мова Ілька 
Юги піднесена і зво рушлива. Любов до Марини сповнює його 
душу теплом і ніжністю. Він з нетерпінням чекає на зустріч 
з коханою: «Я... я зараз іду до неї. Не віриш? Я вже б давно 
пішов, та стерегли мене, не пускали, Луко, дві дикі звірихи: 
соромливість і вовкуватість. А сьогодні, всю ніч виходивши, 
я нарешті їх втомив, проклятих, і приспав. Сплять. І я піду! 
Зараз! Я вже й перші слова наготовив про наше побачення: 
ви не здивуйте, що я непрошений, – скажу, – непрошено за-
йшли ви до мене у серце! Ні, не так. Скажу просто: здрастуй-
те! І не так: вдома? Вдома. Ні, – я, не спитавшись, увійшов, 
це привілей старців і закоханих.

Л у к а
Ні, ти вже краще так: вдома? Тоді ти: простіть, але в 

мене не всі вдома, і я прийшов, щоб ви побачили ідіота з 
іконкою вічної любові, з дівчачим фартушком замість чер-
воного прапора. Та якби ж ідіота! – Паскудника! Зрадника! 
От!.. І знай, Ільку, востаннє до тебе прийшов я, востаннє й 
кажу просто: вірші ми з тобою писали, арихметики навчив 
мене, географії, книжки читали, товаришували, але коли ти 
зараз не вийдеш на вулицю, себто на дорогу революції, то 
я тобі не друг і ти мені не товариш більше! Раз! Два! Три! 
(Пішов).

Я (услід йому)
Адже ж сам ти почуваєш, Луко, що легше, мабуть, вчи-

нити аж три революції зразу, ніж, скажім, відкритися ді-
вчині вперше, що любиш... Га, Луко? Так дивись, я йду!» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 192-193].

Протиставляючи романтичного Ілька і грубого мате-
ріаліста-неука Луку, драматург загострює увагу на пробле-
мі суспільного й осо бистого. Більшовицька ідеологія поза 
класами, класовою боротьбою не помічала особистості з її 
внутрішнім світом, необхідною потребою кохати, радіти, 
насолоджуватися життям. І парадоксальність конфліктної 
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ситуації в тому, що Лука, якого Ілько навчив грамоти, на-
ставляє молодого поета на путь істинну. Він примітивний і 
прямолінійний, грубий і вульгарний, мислить цілком прак-
тично. Як типовий пред ставник радянської влади, він утвер-
джує грубий матеріалізм, запе речуючи душевні переживання 
особистості, яка, крім соціальних потреб життя, завжди має 
й духовні запити, які роблять її справжньою людиною, а не 
гвинтиком нещадної революційної машини. Відтво рюючи 
різні світоглядні позиції дійових осіб, М. Куліш на контр-
асті вибудовує образи-антиподи не тільки в соціальному, а й 
психологіч ному плані.

Ще на одному парадоксі наголошує М. Куліш: саме 
малограмот ний Лука є ідеологічним наставником Ілька, і 
саме він, мов диявол, опановує його душу, бо виконує місію 
абсолютного зла, яке прине сла в Україну червона Москва. 
Більшовики, наново завойовуючи і поневолюючи українські 
землі, спричинювали руйнацію не тільки у фізичному, а й у 
духовному, моральному та естетичному розумінні. Вони на-
саджували українцям чужу форму влади, приносили підло 
й безцеремонно в українську культуру московські елементи: 
знищували приватну власність, підміняючи її принципами 
незрозумілого укра їнцеві колективізму, обмежували свободу 
особистості, розпалювали класову ненависть. І таким чином 
викорінювали будь-який прояв органічного національного 
буття. Тому Є. Маланюк справедливо за значав, що «наяв-
ність демонізму в комплексі большевизму не підлягає сум-
ніву, хоч як фальшиві «знавці», прикриваючись ніби профе-
сійним раціоналізмом, стараються «раціонально» пояснити 
його при помочі політичної економії, соціалізму, соціології 
і, розуміється, марксизму, марксизму «наукового» [Мала-
нюк 1966: т. 2, 140].

Для проникнення в національно-політичні процеси в 
Україні драматург використовує прийом диспуту. Пролетар 
Лука та Ілько упродовж усього ,твору ведуть полеміку про 
вічні цінності, яка посту пово скочується в політичне русло, і 
в такий спосіб підмінюються по няття. Малоосвічений біль-
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шовик Лука не може осягнути абстрактних понять вічних 
категорій. Він переконаний, що кохання до Марини – це 
зрада революції, тому висловлюється цілком ясно:

«Л у к а
Ти хочеш справу соціальної революції одкласти на за-

втра?
Я
Ані подобини! Але знай, Луко: над світом полощеться 

в крові прапор боротьби. Для чого? Щоб завтра замаяв над 
нами прапор вільного труда. Та тільки тоді, як над світом за-
має прапор вічної любові...

Л у к а
К чорту твою вічну любов! Сьогодні нам на цехових 

зборах петроградський товариш сказав. Мусимо, каже, при-
пустити поїзд революції повним гоном до соціалізму. А ти 
його хочеш спинити на станції... (передражнив) вічна любов.

Я (з досади й образи, вслід йому)
Тільки тоді, як Петраркою стане той, хто сьогодні б’є 

жінку, – на ступить всесвітня соціальна весна. А ти її к чор-
ту! Цілу проблему!» [Куліш 1990: т. 2, 180].

Розкриваючи характери-антиподи, які по-різному розу-
міли про блеми оновлення людства, М. Куліш трактував Іль-
ка як трагічний образ. Адже під впливом обставин він став 
під червоний прапор всупереч своїм уподобанням. Лука теж 
трагічний образ, бо наївно вірив у краще майбутнє україн-
ського народу під червоними прапо рами. Драматург показав, 
в якому складному сплетінні була людина, вихована на гума-
ністичних християнських засадах з вірою у спра ведливість та 
вічну любов, коли їй нав’язували класову ненависть, зневагу до 
власного роду в ім’я ілюзорних ідеалів, що проголошували пе-
троградські товариші. Українцеві, який ніколи не був схиль-
ний до руйнацій, нищення, плюндрування святинь, силою 
нав’язували чужу волю, змушували робити те, що суперечило 
його національній природі. Тому Ілько, у душі якого збере-
глося більше українського, намагається пояснити фанатикові-
більшовику Луці, у чому полягали істинні цінності людства, а 
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той, захоплений виром соціальної рево люції, вже не здатний 
був почути його.

У трагедії драматург показує не тільки зовнішні сутички 
між представниками різних класів і груп, а й відтворює бо-
ротьбу в душі кожного героя. Особливо це помітно на харак-
тері Ілька Юги, який змушений вибирати або соціальну ре-
волюцію, або вічну любов. Що правда, М. Кулішеві не вдалося 
психологічно вмотивувати і соціально зумовити вчинки та дії 
Ілька Юги, які привели його до трагічного внутрішньосупе-
речливого конфлікту. Ілько дещо схематичний та плакатний.

Головну увагу драматург зосереджує на образах Мари-
ни та її батька Ступай-Ступаненка, які уособлюють україн-
ську національну еліту, спрямовану на боротьбу за звільнення 
України від більшовиць кої навали. Важливо наголосити, що 
зображення бурхливої, трагедій ної, розхитаної до основ укра-
їнської суспільності М. Куліш викорис товує як тло, на якому 
вирізьблює колоритні образи-характери.

Ступай-Ступаненко, переповнений патріотичними по-
чуттями, веде літопис революційних подій:

«Б а т ь к о (врочисто читає)
– «Учителя малювання та чистописання, українця за-

порозької крові Івана Степановича Ступай-Ступаненка літо-
пис».

В о на (з гумором)
– Ой!
Б а т ь к о
– А так! «Березня семого, року на Україні 1917-го. Мі-

сяць тому вночі не спалось – думалось: ніч така велика, як 
Росія, а Росія – як ніч – не видно й не чути нашої України. 
А нині читаю відозву нашої Централь ної Ради: народе укра-
їнський, народе селян, робітників, трудящого люду... місяць 
минув, а яка одміна! Благословляю революцію!»

В о н а
– І я! (В тон). Благословляю!» [Куліш 1990: т. 2, 184].
Використавши жанр літопису, М. Куліш вплітає в ху-

дожню канву трагедійного дійства конкретні історичні фак-
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ти, що дає йому змогу використати художні деталі як сти-
лево-формотворчий засіб для конструювання асоціативних 
конфліктних ситуацій для розкриття внутрішнього стану ді-
йових осіб. У такий спосіб драматург показує, в яких склад-
них умовах формувалась і утверджувалась суверенна свідо-
мість української інтелігенції. Діалог батька і дочки передає 
дух піднесеності українського народу в період виникнення 
Української держави. Їхні репліки драматург наповнює гли-
боким патріотизмом і справжньою любов’ю до українського 
народу. І за походженням, і за духом Ступай-Ступаненко та 
дочка Марина – українці.

Без України, без її волі, незалежності, державності вони 
не уявляють життя. Весь сенс їхнього буття в тому, щоб яко-
мога більше прислужитися українській нації, яка потрапила 
не тільки у фізичне, а й моральне та духовне рабство. Обоє 
вони дають клятву на вірність Україні і серед ворожого ото-
чення – більшовиків, шовіністів, люмпенізованих пролета-
рів – не втрачають надії на відродження Української держа-
ви, готові самовіддано працювати на її відбудову. М. Куліш 
використо вує романтичні засоби творення образів-характерів 
батька і доньки, в яких намагається втілити українську на-
ціональну ідею, показати взірцеві типи українців.

Ступай-Ступаненко із захопленням перечитує запис 
про події, пов’язані з періодом Української Народної Респу-
бліки. Його обу рюють вчинки більшовиків, які посягають на 
його українське похо дження. Ступай-Ступаненко хоче вільно 
почувати себе українцем на українській землі. Але Україна 
поневолена, і за її визволення треба бо ротися. Своїми дум-
ками вчитель малювання весь час у минулому, він захоплю-
ється героїчними подвигами своїх предків, але далекий від              
ре альної оцінки сучасної ситуації в Україні. І саме в цьому 
його трагедія.

М. Куліш намагається якомога повніше розкрити вну-
трішній світ головних дійових осіб. Зосереджуючи увагу на 
прагненні здобути волю для України, він скрупульозно від-
творює психологічний стан героїв в умовах поневолення. І 
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Ступай-Ступаненко, і його дочка пре красно розуміли, що 
більшовики, прикриваючись гаслами інтерна ціоналізму та 
пролетарської солідарності, поневолювали Україну, плюндру-
вали її землю, нищили свідомих українців та паплюжили 
їхні святині. І в цьому вони вбачали загрозу:

«Б а т ь к о
«Р.S. Треба розтлумачити їм, у чім справа і що таке 

Україна». (Дописує). «Першого. Завтра Великдень. Думаю, 
чи потрібен тепер Україні Бог? Думаю, що коли й потрібен, 
то тільки свій, український. Інакший зрадить або обдурить. 
Маринка грає цілий вечір якусь пре красну річ. Певно, укра-
їнську, бо мені вчувається: сивоусі лицарі-запорожці мчать 
кіньми вічним степом по щастя-долю для своєї Укра їни». 
Особливо, де ти, Маринко, граєш скоро, да отак (наспівує): 
цоки-цоки-цок-цок! Тру-ту-ту! (Цілує її). От заграй!

Вона грає. Знову здіймається вгору з м’ятежних гли-
бин до зоряних просторів хвиля світлоярливого пафосу. За 
нею, здається, пливе під напнутим вітрилом завіси освіт-
лений покут кімнати: погруддя Шевченкове, квіти, вона 
над клавіром, батько з літописом і я за дверима.

Ми пливемо над життям на кораблі «Арго» до ві-
чно прекрасних країн, кожний по своє золоте руно» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 185].

Піднесена і зворушлива музика «Патетичної сонати», що 
про низує весь твір, дає змогу драматургові втримати образи-
характери Марини та її батька в тональності високої патети-
ки. Ідея визволення української нації захоплює і до глибини 
душі зворушує їх. Слова Ступай-Ступаненка, в яких звучить 
тривога і турбота про Україну, і музика Марини, і розгорнута 
ремарка, і погруддя Шевченка допо магають драматургові пе-
редати революційну атмосферу в Україні. Ступай-Ступанен-
ко хоче зберегти все українське в Україні, оскільки розуміє, 
що будь-яка нація не може жити і розвиватися без своєї віри, 
мови, культури, духовної єдності. А тим паче українська, яка 
завжди була донором для інших культур. Ступай-Ступаненко 
вважає, що Бетховен мусив десь почути українську музику 
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перед тим, як написати «Патетичну сонату». Свої міркування 
він висловлює і щодо Глінки; «...Он росіяни – цілого Глинку 
у нас украли та й кажуть, що їхній Глінка! Та який він Глін-
ка, коли він Глинка! Прізвище українське! Українець! Ну, та 
тепер не дамо! Не дамо, Маринко, не дамо! Ні півглинки, ні 
вуглинки! Ось піду я зараз вулицями, під церкву піду, де тіль-
ки є люди, агітувати й проповідувати за вільну нашу Україну. 
Бо кожний тепер українець мусить, лягаючи, в голови мусить 
класти клунок думок про Україну і вставати разом з сонцем з 
клопотами про Україну. Відбудуємо, – тоді за Інтернаціонал. 
Ось як, а не так, як ви пишете, товариші більшовики! Бо 
хіба ж може бути Інтернаціонал без України, без бандури?!» 
[Куліш 1990: т. 2, 186].

І хоч образ-характер Ступай-Ступаненка смішний і 
кумедний, а його претензії до росіян перебільшені та аб-
сурдні, однак тепло, ліризм, іронічність, яким наділив автор 
героя, роблять його надзви чайно привабливим. У словах Сту-
пай-Ступаненка пробиваються біль та образа поневоленого, 
скривдженого, обкраденого народу.

Ступай-Ступаненко сповнений рішучості берегти, пле-
кати і примножувати національні багатства України. Він ро-
зуміє, що без самовідданої праці кожного чесного українця 
неможливо побудувати сильну, незалежну і демократичну 
державу. Він готовий іти агітувати за Україну, але в таких 
складних та скрутних умовах до його голо су ніхто не прислу-
хався – збаламучений більшовицькими гаслами, український 
народ не відчував поклику крові та духу нації.

Для детального вирізьблення образів Ступай-Ступанен-
ка та його дочки Марини М. Куліш використав романтичні 
засоби характеротворення, щоб возвеличити, піднести героїв 
над сірою буденщиною. Тут немов відкрилася творча стихія 
автора, який твердо спирався на український ґрунт. Тому об-
рази-характери вийшли національно органічними та психоло-
гічно вмотивованими.

Провідну роль у трагедії М. Куліш віддає Марині – гід-
ній спад коємниці старовинного козацького роду. У жилах її 
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тече неспокійна козацька кров; вона не тільки сповнена пал-
кої любові до України, а й готова боротися за її волю і навіть 
пожертвувати собою в ім’я свободи та незалежності. З цією 
метою Марина і створює підпільну організацію із символічно 
назвою «Золота Булава».

Обравши головною дійовою особою дівчину-патріотку, 
М. Куліш надав цьому образові символічного значення – Ма-
рина символізує Україну – покривджену, поганьблену, при-
гноблену, але нескорену. Вона хоче жити, кохати, насолоджу-
ватися прекрасними почуттями, але обставини склалися так, 
що на неї покладено обов’язок захи щати Батьківщину. Про-
читавши листа Ілька Юги, вона пише йому обнадійливу від-
повідь: «Дівчина самітна. Так. І жде. Кого, не знаю, але давно 
вже жде. У снах, у мріях, десь ніби в голубих віках, когось 
із-за Дніпра, чи то від трьох могил, од Жовтих Вод, чи з Січі 
ждала й жде. Кого? (Торкнувшись клавішів). Можливо, вас, 
поете милий. Напевно вас, якщо ви на коні. Так, тільки вас, 
якщо ви на коні й при зброї». Ні!.. Цього не напишу, бо 
це вже од програми. Хай буде од душі. (Перебігає клавіші). 
«Жде вас, поете милий. Самітна дівчина. В країні вічного 
кохання». Ні! Краще од програми! «В країні, де на дверях два 
замки іржаві висять, московський і польський... жде і мріє, 
що тому оддасть і душу й тіло, хто замки ті позбиває... « Ні, 
хай буде оддуші!..» [Куліш 1990: т. 2, с. 187].

Використання драматургом епістолярного стилю і 
монологічної форми розкриття внутрішнього світу героїні 
створює можливість для подвійної характеристики Мари-
ни. З одного боку, вона – юна дівчина, яка мріє про лица-
ря на коні, а з іншого – патріотка України, що пройнялася 
обов’язком визволення рідної землі і хоче, щоб той лицар 
був при зброї, міг брати участь у визвольних змаганнях за 
Батьківщину.

Поєднавши глибокі інтимні почуття з патріотичними 
поривами, М. Куліш надав образу Марини національної ор-
ганічності, наповнив його теплотою та ліризмом. У такий 
спосіб він розкрив величезний духовний потенціал героїні, 
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зумів заглянути глибоко в душу україн ської патріотки, як не 
робив цього жоден з українських драматургів 20 – початку 
30-х років XX століття.

Трагедійність конфліктної ситуації в тому, що Марина 
змушена вибирати між коханням та обов’язком перед Бать-
ківщиною. Вона готова навіть поступитися коханням в ім’я 
вільної України. Але у во рожому оточенні їй важко знайти 
спільників та однодумців. Усвідом люючи, що у даній ситу-
ації поет Ілько Юга може завоювати її душу, але жодного 
кілометра території – для України, Марина покладається 
на Андре Пероцького, доля якого пов’язана з Україною. Але 
це була трагічна помилка Марини-Чайки. В уявленні Андре 
Україна – це райський куточок московської імперії, де тихі 
спокійні води та ясні зорі, де в затишному вишневому са-
дочку під спів соловейка можна насолоджуватися коханням 
з українською дівчиною після смачного борщу та вареників. 
І він готовий захищати цей райський куточок, але як свій, 
власний, де почуває себе господарем і володарем. Імперські 
зазіхання переповнюють його душу: «А нині, бачим ми, да-
леко нам пахне вільная дорога. Горить зоря свободи. Сіяють 
горизонти. Так! Нам треба сісти на коней! І помчати на за-
хід і на схід! Щоб несла країну нашу вже не трійка, а міль-
йон мідно-сталевих коней, щоб прахом розпадались перед 
нами всякі Дарданелли, і не тільки роз ступались всі народи 
і держави, а щоб упали нам у нозі навіть вітри і вклонились 
горизонти!» [Куліш 1990: т. 2, 202].

Неважко помітити, що мрії Андре про велику, могутню 
Російську імперію збігаються з намірами більшовиків здій-
снити світову рево люцію. У цьому нічого дивного немає. Це 
ще раз підтверджує, що більшовики продовжували традицію 
своїх попередників – примно жували багатства за рахунок 
чужих земель та поневолених народів.

Але тепер вони прикривалися тим, що «несли свободу 
і визволення» під фальшивими гаслами дружби та солідар-
ності трудящих усього світу. І тут М. Куліш не погрішив 
проти життєвої правди. У період написання «Патетичної 
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сонати» він уже добре орієнтувався в по літичній ситуації 
і зміг об’єктивно оцінити революційний процес в Украї-
ні 1917-1921 рр., а також побачити і відтворити становище 
української еліти. Трагічна провина головної героїні Мари-
ни в тому, що вона любить Батьківщину, свій народ, мріє 
про незалежну Укра їнську державу, робить неймовірні зу-
силля, щоб перетворити мрію в дійсність, але обставини 
виявляються сильнішими за неї.

Марина не має кому звірити найпотаємніші помисли і 
зверта ється до першого ворога України. М. Куліш не відсту-
пив від правди життя. Українська інтелігенція, ізольована 
від народу, обмежена в реальних можливостях протистояти 
більшовицькій навалі, не зуміла стати лідером української 
нації в процесі побудови Української дер жави. Здобувши 
незалежність, українці не змогли її втримати. Під більшо-
вицьким покривалом вперто і підло проводилася колоніаль-
на політика червоної Москви. Найтрагічніше те, що укра-
їнська ідея не стала тим вітром, який зміг би підтримувати 
вогнище національного визволення. Українська нація, роз-
шарована, сплюндрована, здемо ралізована і спантеличена 
різноманітними демагогічними гаслами, втратила власні орі-
єнтири. І це переконливо відтворив у трагедії «Патетична 
соната» М. Куліш.

Образи Ступай-Ступаненка і його дочки драматург 
показав оди нокими, усамітненими, але саме вони голо-
вні і визначальні в трагедії. Марина веде сольну партію під 
акомпанемент батькової волелюбності. Повна гармонія і вза-
єморозуміння у Марини тільки з батьком:

«Вернувся Ступай, зворушений, піднесений, аж чубик 
подерся угору:

Грай, Маринко, «Патетичну», – Україна воскресає! 
Тільки що загітував, залучив до нашої «Просвіти» аж три 
нових члени: учителя слобідської народної школи, сусідського 
тесляра і нічного сторожа. Грай! Так! Отак! Гех, сучої ти мами 
святая Русь, гарбуз тобі тепер у твій товстий державний зад! 
Слухай, як дзвонить і гра Україна! Устають з могил сивоусі 
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запорожці, сідають на коней. Цоки-цок!.. Чуєш, мчать? Сиво-
усі лицарі...

М а р и н а
Покійними не ввоюєш. Гей, якби повстанці! Молоді, 

тату!
С т у п а й
Мчать по долю золоту вічними степами України. 

Гульк – зоря! Стали над віками, блиснули списами. Гей!» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 189].

Драматург вибудовує емоційно насичені діалоги, щоб 
передати зворушливість і захоплення дійових осіб процеса-
ми відродження України. Силу і наснагу черпають вони з 
героїчного подвигу україн ського народу. Проте сучасні їхні 
вчинки смішні та безпорадні. Вони не уявляють перспективи 
розвитку подій. Захоплення, зворушення – це прекрасно, 
але потрібні конкретні рішучі дії. У цьому плані Марина 
художньо переконливіша – вона усвідомлює, що за Україну 
треба боротися.

Військові терміни лякали інтелігентного, благородного 
вчителя малювання. Його свідомість занадто делікатна для 
сприйняття гармат, кулеметів як чогось реального, хоча на-
вкруги точилися смертельні битви, Україна спливала ріками 
крові, втрачаючи кращих синів і до чок. М.Куліш об’єктивно 
показав, що знайти себе в цьому вирі такому українцеві, як 
Ступай-Ступаненко, було непросто. Його глибокий патріо-
тизм часом проявлявся в кумедних вчинках:

«С т у п а й 
Я українець. Стривай, Маринонько, я зараз буду з ними 

христосува тися. (Дзвонить в телефон). Будь ласка, 23-07... 
Директор гімназії? З вами хоче похристосуватись українець 
Іван Степанович Ступай-Сту паненко. Україна воскресла! А ви 
одмовляйте: воістину воскресла! Ха-ха! Грай, Маринко, «Пате-
тичну»! (Дзвонить). Будь ласка, 17-00. Од інфантерії генерал-
майор Пероцький.

П е р о ц ь к и й (біля телефону, в уніформі) 
З ким маю честь?
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С т у п а й 
З вами волить похристосуватися на своїй землі украї-

нець Іван Степа нович Ступай-Ступаненко. Україна воскрес-
ла, ваш-дит-ство!

П е р о ц ь к и й (переждав, поки йому врівноважилось 
серце) 

Атвєчаю. Смір-но! Равнєніє на єдіную-нєдєлімую, гас-
пида украінци!

С т у п а й
По-вкраїнському не так. Струнко, ваш-дит-ство! Це-

ремоніяльним маршем, на одного генерала дистанція, з 
України кроком геть!.. Маринко, грай «Патетичну»! [Ку-
ліш 1990: т. 2, 89-190].

Але, на жаль, це була тільки бравада Ступай-Ступанен-
ка, який під впли вом великодних дзвонів відчув себе гідним 
спадкоємцем славного козацького роду. Єдине, що він міг 
зробити в цій ситуації, то подра тувати ворогів української 
незалежності, нагадати їм, на чиїй землі вони живуть і чий 
хліб їдять. І його сподівання на те, що вони до бровільно за-
лишать землю чи дадуть можливість українцям творити свою 
незалежну державу, були марними.

У багатьох епізодах твору драматург показав, що в Сту-
пай-Ступаненка емоції постійно переважали над раціональ-
ним об’єктивним мисленням, що було характерною ознакою 
національної вдачі укра їнців. Таким людям завжди браку-
вало вольового настрою і цілеспря мованих дій. Як зауважив 
В’ячеслав Липинський, їм «досить, напр., подражнити чиюсь 
дрібну амбіцію, або дрібне хотіння, щоб він, під впливом 
цього дрібного подражнення, забув про ідеали та хотіння рі-
шаючі иноді для буття нації» [Липинський 1954: 427]. Але 
тут важливо підкрес лити, що Ступай-Ступаненко не є про-
хідним образом – таких у «Па тетичній сонаті» немає. На 
нього драматург поклав важливу функцію: через його емо-
ційне сприйняття навколишньої дійсності автор пере дав під-
несену атмосферу національного відродження, пробудження 
святих національних почуттів, які можуть стати могутньою 
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рушій ною силою в будівництві власної держави. «...Наша 
емоціональність, наш політично-руїнницький занадто чуттє-
вий темперамент, може стати неоцінимою творчою силою, 
коли ми його шкідливі політичні наслідки надолужимо орга-
нізованим і сталим вихованням у наших людях від ранньої 
молодости бракуючих їм в потрібній мірі розуму та волі» 
[Липинський 1954: 429], – зазначав В. Липинський. Саме 
емоційні зрушення в українській душі Ступай-Ступаненка 
спонукали його до активних дій.

Щоб розкрити духовний потенціал дійових осіб, М.Куліш 
ство рює випробувальні конфліктні ситуації. Коли більшовики 
задумали повстати і в Марини виникла необхідність повідо-
мити Андре Пероцького про хід подій, Ступай-Ступаненко 
згодився допомогти своїй дочці. Марина посилає батька до 
повстанських загонів із наказом: «...Перекажи: ще день – і 
допомога буде. Ну, ще що?.. Що підвали не спокійні, це він 
знає. Але перекажи: можливе повстання робітників – треба 
берегтись удару з тилу. Перекажи, таток! А головне: біжи, мій 
любий, і дізнайсь про все: як на фронті, що у штабі, який 
настрій?.. Ну, і все. (Цілує батька).

С т у п а й
Знов біжи! Я вже не знаю, чи я українець запорозької 

крові, чи я просто кінь. І нічого не знаю. Якийсь комітет. Кіш 
має бути, рада! – у них комітет... Та хіба так воювали колись 
запорожці!.. (Біжить)» [Куліш 1990: т. 2, 205].

Національно органічні образи-характери драматург тво-
рить за допомогою індивідуалізації мовних засобів. Рішучі та 
лаконічні роз порядження Марини і розпачливі слова її батька 
засвідчують, що вони по-різному ставляться до подій. На дум-
ку Марини, треба боротися, а боротьба вимагає рішучості та 
відваги. Ступай-Ступаненко помис лами перебуває десь дале-
ко в минулому, але дуже добре розуміє, що не чужі комітети 
потрібні Україні, а коші та українські ради. Іноді у своєму 
гонорі він заходить занадто далеко – іде до українця чистити 
черевики, обминаючи росіянина, і в той же час висловлює 
зовсім протилежну думку, яка свідчить про його суперечли-
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вий характер: «Ми, Ступаї-Ступаненки, хочемо, щоб нація 
наша чужих чобіт не чистила. Пора! Вільними стати пора! 
Мусимо сісти на коні й мчати по наших козацьких степах 
разом з орлами й вітрами!.. (Йому аж почувся той тупіт в 
супроводі патетичного аllegrо тоltо e соп brio). Цоки-цоки, 
цок-цок» [Куліш 1990: т. 2, 199].

З метою проникнення у внутрішній світ головних дійо-
вих осіб М. Куліш використовує емоційні перепади, зумовлені 
розвитком дії в трагедії. Оцінні характеристики дають змогу 
драматургові якнай повніше відтворити панораму національ-
но-визвольної боротьби за допомогою конкретних мікро-
образів. От, наприклад, Ступай-Ступаненко, повернувшись з 
фронту, розчарований від побаченого, але хоче приховати свої 
враження від дочки і не хвилювати її:

«С т у п а й 
Прямо з фронту вітер! Од партизан! (Мало не з захо-

пленням). Кажуть, що поміж них чимало українців. (По-
мітивши у Марини щиру до цього скруху). Сливе усі там 
українці, кажуть!..

М а р и н а 
А самі вони знають, що вони  ураїнці?
С т у п а й 
Гм... (По паузі). Коли ж між цими зовсім мало україн-

ців. У штабі жодного українського слова. Та й народ проти. 
Та й з п’яти повішених, довідався – чотири українці. Закопа-
ний теж – по матері українець. Між іншим, вже одного чо-
бота знято. А про Україну ні слова. Хай вже краще червоний 
замає! Га, Маринко?

М а р и н а 
Хоч ярмо й червоним стане, а ярмом не перестане!» 

[Куліш 1990: т. 2, 210].
М. Куліш навіть у такому романтичному творі нама-

гався об’єктив но відтворювати навколишню дійсність. Коли 
він устами Ступай-Ступаненка висловлював думку, що всю-
ди мало українців – справжніх українців, одержимих ідеєю 
незалежної Української держави, – він теж мав рацію. Бо 
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українців було справді замало, щоб втримати свою державу 
від більшовицького зазіхання.

Побувавши в штабі, Ступай-Ступаненко немов прозрів. 
Він ін туїтивно відчув ту катастрофу, яка насувалася на Украї-
ну, і вирішив сам стати до боротьби й використати як зброю 
українське слово. Ступай-Ступаненко сподівався, що палке і 
пристрасне українське слово може виконати вирішальну роль 
у боротьбі за волю. Але, на жаль, українське слово втратило 
силу і могутність, коли гули гармати і ріками текла невинна 
кров. Українці осліпли, поглухли, поніміли. І це дуже добре 
розуміла Марина:

«М а р и н а
Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!
С т у п а й
Вийду навстріч і скажу, нагадаю святі й соціальні слова: 

обніміте, брати мої, найменшого брата!..
М а р и н а
Кому? Більшовикам? Бандитам? Бидлові, що реве від 

крові і трощить наші найкращі ідеї? (Заслоняє вікно)» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 212].

Дійсно, говорити палким словом можна тільки до того, 
хто може його почути. Емоційний протест Марини проти 
батькових намірів йти до людей і промовляти до їхнього сер-
ця, не свідчать про зневагу Марини до простого люду. Саме 
за свій народ вона готова віддати життя. Її ненависть спря-
мована проти більшовиків, які стали на шляху української 
державності.

Використавши емоційні спалахи образів-характерів, 
М. Куліш зумів показати глибокий патріотизм української на-
ціональної еліти. У ворожому довкіллі, з низькою свідомістю 
народу українська інтелі генція не бачила конкретного виходу 
із ситуації. Вона кидалася з боку в бік, аби лише зберег-
ти незалежність України. Тому не дивно, що Ступай-Ступа-
ненко готовий іти на компроміс навіть із більшовиками, які 
потопили в крові Українську державу. Він говорить Марині: 
«...Я вже думаю, чи не запропонувати таке: на жовто-бла-
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китному – «Хай живе Радянська», хай вже буде й Соціа-
лістична, аби тільки була Укра їнська Республіка. Або ж так: 
на червоному дві стьожечки вишити: жовту й блакитну...» 
[Куліш 1990: т. 2, 238]. Це була наївна й нездійсненна мрія 
старого українського інтелігента, який заплутався у власних 
поглядах. Він втратив національно-політичну орієнтацію під 
впливом більшо визму. І це було не поодиноке явище, а певна 
тенденція української інтелігенції, яка намагалася сидіти на 
двох кріслах. «Хаос думок, брак ясного ідеалу і метод політич-
ного будівництва, страшенна ре волюційність на словах і на-
ївна угодовість на практиці – такі були характеристичні риси 
нашої офіціяльної політики тих літ» [Донцов 1957: 155], –  
наголошував Д. Донцов.

М. Куліш об’єктивно показав у «Патетичній сонаті», як 
більшо вицький рух в Україні набував розмаху. Поки україн-
ці гризлися поміж собою, більшовицькі пропагандисти ро-
били все, щоб якомога більше малоімущих привернути на 
свій бік фальшивими, але конкретними гаслами – рівність, 
братерство і свобода. І втриматися на патріотич них позиціях 
Марині та її батькові було важко.

Незважаючи на складну архітектоніку твору, автор не 
згубив про відної ідейно-тематичної домінанти – утверджен-
ня непереможності українського духу. М. Куліш наділив го-
ловну дійову особу винятковою цілеспрямованістю, так неб-
хідною для трагічної героїні. Драматург намагався показати 
Марину так, ніби вона не тільки нерозривна частка України, 
а сама Україна.

М. Куліш ускладнює ситуацію ще й тим, що Марина 
змушена використати для реалізації своїх планів Андре, який 
не сприймає її романтичних мрій, йому вона потрібна тіль-
ки для розваги. Трагедійність становища Марини в тому, що 
її душа прагне кохання, але вона змушена лише грати роль 
закоханої. Вона готова віддати свої любощі Андре Пероцько-
му, сподіваючись на його підтримку. Марина вся в боротьбі 
за волю: «...Наше гасло: люльку запалено! Люльку повстан ня! 
Сьогодні! (Бурхливо грає кілька фрагментів з allegro соп 
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brio). Цоки-цоки, цок-цок. Чуєш, таток! Мої вуса, чуєте? Си-
венький чубок! Як мчать наші лицарі з околишніх хуторів?.. 
Ми напоготові!.. (Встає в ще більшому екстазі). Омфалос! 
Омфалос! Люльку запалено! (Аж закружляла). Дми тепер, 
північний, – не згасиш! Ще більше роз дмухаєш – дуй! Щоб 
іскри летіли! (Ударила по клавішах). Омфалос! Запалюйте 
ж ваші люльки, щоб дим ішов через усі степи вихором до 
неба! Куріте, аж поки все небо закурите, аж поки не по-
шле до вас бог ангела спитати, як у тій казці: чого ж ти 
хочеш, роде козацький, що куриш і куриш? Своєї держави 
я хочу (розбіглися коси по спині) під прапором ось... (Ви-
несла захованого прапора. Розгорнула в руках). Під цим!..» 
[Куліш 1990: т. 2, 235-236].

Ці слова Марини, звернені до батька, сповнені піднесен-
ня. Встав лені ремарки теж передають збуджений стан герої-
ні. Тут драматург зумів досягнути високої емоційної напруги, 
характерної для трагедії. Він показує, як з тендітної дівчини 
виростає могутній образ-характер національного провідника, 
націленого на відвоювання національно-державної та соці-
альної свободи українського народу.

Трагізм ситуації Марини в тому, що вона стає жертвою 
своєї над мірної довірливості. Коли повстання відбулося, на-
зустріч Андре ви ходить зворушена перемогою Марина з бу-
кетом квітів: «Ніби Велик день. Кажуть, що коли вас зустрів 
монастир, ви там виголосили: «Хай живе Іванова дзвіниця, а 
над нею північна зоря». Це значить Росія?

А н д р е (серйозно і твердо)
Так.
М а р и н а 
Ну, а за Україну чом лицар промовчав?
А н д р е
Обминемо!» [Куліш 1990: т. 2, 244].
М. Куліш не випадково показує, що сподівання Марини 

на допо могу Андре по-дівочому наївні. Але із сутичок цих чіт-
ко індивідуалізованих образів вимальовується історична па-
норама революційних подій в Україні. Марина уособлює не-
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залежну Україну, а Андре – ім періалістичну Москву. І союз 
Марини з Андре призводить до смерті її батька та втрати 
свободи. Тобто і образи, і події набувають у тра гедії симво-
лічного значення. І це відповідає конкретно-історичним реа-
ліям. Адже М. Куліш сам був свідком того, як представники 
УНР, Гетьманщини, Директорії дуже довго за старою звич-
кою оглядалися на Москву, надіялися на взаємопорозуміння 
з російськими білогвар дійцями та більшовиками, і тому дуже 
скоро втратили свою державу.

Під час повстання гине Ступай-Ступаненко, так і не 
дізнавшись, чия куля вразила його. Гине, як гинуло багато 
розгублених, безпо радних і безпомічних українців, безтям-
но закоханих у свою Україну. Смерть Ступай-Ступаненка 
хоча й випадкова, але цілком логічна в плані художнього 
довершення образу-характеру. Не може людина, яка кида-
ється з боку в бік і готова на будь-які компроміси, вибороти 
волю і незалежність.

Не здійснились і сподівання Марини, бо організація, 
яку вона очолила, виявилась шовіністичною і ніяких намірів 
щодо незалеж ності України не мала. Незважаючи на само-
відданість, Марина не змогла здійснити своїх романтичних 
мрій, адже була далека від ро зуміння реальної політичної си-
туації в Україні. Боротьба відбувалася на полі бою під рев 
гармат, а не тільки в душах людей під зворушливу мелодію 
«Патетичної сонати». Романтична мрія завжди залишаєть ся 
мрією, коли не отримує підтвердження конкретними ділами, 
що чинять конкретні герої, здатні взяти тягар визвольних 
змагань на свої плечі.

Марина не дочекалася визволення України. Після по-
встання па дає додолу червоний прапор – злітає жовто-бла-
китний, але тільки на якусь мить, яка символізує в ущіль-
неному драматичному часі неве ликий проміжок існування 
Української держави, а потім падає жовто-блакитний – по-
являється трикольоровий імперський прапор Росії.

М. Куліш, намагаючись якнайповніше відтворити пано-
раму рево люційних битв в Україні, прагнув розкрити дії та 
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вчинки російської армії, яка виявляла жорстоку агресивність 
в умовах анархії та без ладдя. Драматург використовував різ-
номанітні конфліктні ситуації, щоб показати істинну суть 
білогвардійців. Прикриваючись гаслами визвольної боротьби, 
вони  після завоювання міста відразу ж почали наводити свої 
порядки.

Важливе значення для розуміння складної ситуації в 
Україні має образ Оврама. За Біблією, Оврам – це пророк, 
улюбленець Бога, продовжувач людського роду. М.Куліш не 
випадково використовує це ім’я. Це символічний образ про-
стого українського народу, який на своїй шкірі відчув удари 
революційної доби. Коли дружина про воджала Оврама на 
фронт, то запитувала: «...Ти ж котляр, Овраме, на заводі, став 
глухий, недочуваєш, а тебе беруть». А він відповідав: «Через те 
нас і беруть, що глухі ми і сліпі ще» [Куліш 1990: т. 2, 177].

Символічні ознаки глухоти та сліпоти набували особли-
вого зміс ту в революційну епоху, коли українці, немов сліпі, 
йшли навмання, забуваючи про свою велич, людську гідність, 
національну належність. І тут «йдеться не про заміну жит-
тєвих реалій певними «містичними» формулами чи знаками, 
фантастичними привидами (що властиво символізму як ме-
тоду), а про заглиблення в суть реальних подій і явищ, зобра-
жених у творі, про тенденцію до найбільшого узагаль нення» 
[Дем’янівська 1984: 12].

З фронту Оврам повернувся безногим солдатом з ге-
орг-хрестом: «Чи впізнаєш, Насте, чоловіка?.. Здрастуй! Бач, 
вкоротили мене трошки, зробили нижчим за всіх. Ну, ні-
чого! Піду до своїх на завод, може, піднімуть. Здається, 
сказав «піду» - полізу! Другий же місяць як лізу. До тебе. 
Чого ж стала, Насте! Приймай ув об’ятія героя, по ловину 
чоловіка твого! (Доліз до середини підвальчика і заплакав)»  
[Куліш 1990: т. 2, 191].

Функція Оврама в трагедії подібна до функції Ларивона 
з драми «97». Долі в них також подібні. М.Куліш любив під-
носити звичайні образи до символів, які уособлювали долю 
українського народу.
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Оврам тверезо дивиться на життя і нічого доброго 
для себе не сподівається: «Десять років робив я на заводі, 
три воював. За це, бач те, дали мені хрестика. Тепер дають 
свободу – свободу лізти з хрестом до гробу. Свобода? Я 
без хліба. Рівність? Я нижчий од усіх, бо без ніг! Братер-
ство? Я чистю ваші ноги!.. Дак нате вам ваш хрестик, вер-
ніть мої ноги! (Зриває й кидає геть георг-хреста)» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 203].

Використавши символічний образ інваліда Оврама, зро-
бивши його нижчим од усіх, меншовартісним, драматург під-
дає сумніву демагогічні гасла про свободу, рівність та бра-
терство, яких не міг дочекатися український народ протягом 
багатовікової історії.

Але на цьому муки і страждання Оврама не закінчу-
ються – він стає жертвою непорозумінь. Під час повстання 
Овраму знову довелося від чути жорстокість і несправедли-
вість російського імперіалізму. Овра ма несуть в зал. Там жде 
на нього суд. Голова звертається до публіки: «Панове! Сьо-
годні ми судимо тайного чекіста. Він нас судив по підва лах, 
здебільшого вночі, без свідків, ми його виносимо на денне 
світло і на ваші очі. Цей суд ми робимо публічним, навіть 
широко народним. Більше, – ми, позвавши сьогодні на суд 
більшовизм, даємо йому мож ливість захищати свої криваві 
доктрини публічно. Ще більше –  ми даємо кожному в цій 
залі право сказати своє слово за чи проти злочин ця. Ста-
тую Феміди, символ загальнолюдського суду, що її закопав 
був більшовизм, ми знов одкопуємо і ставимо на цей стіл» 
[Куліш 1990: т. 2, 246-247].

Звичайно, звинувачення Оврама абсурдні та безпід-
ставні. Біло гвардійці судили безногого солдата, який втратив 
здоров’я на імпе ріалістичній війні «за царя и отечество». Су-
дили його як більшовика і тайного чекіста, хоча більшовиком 
і чекістом він ніколи не був. М.Куліш використав прийом за-
кодованості – видавати інформацію в особливій прихованій 
формі, загострюючи увагу на бездоказовості звинувачення, 
особливо поширеного в ЧК.
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М. Куліш таким чином звертає увагу на парадокс доби – 
страж дають невинні. Але саме порушення проблеми – суд 
над кривавими доктринами більшовизму за принципами 
загальнолюдської моралі – мала надзвичайно важливе зна-
чення. Напевно, М. Куліш одним з перших в українській 
літературі наголосив на цій проблемі, хоча він ніколи не був 
прихильником того, щоб відповідати жорстокістю на жор-
стокість. Гуманізм, закладений в основі його творчої кон-
цепції, ніколи не вихолощувався. Образ Оврама драматург 
підніс до символу-застереження. М. Куліш, який дуже добре 
знав національну при роду українського характеру, немовби 
застерігав українців від нового розбрату та невинних жертв. 
Адже більшовизм був неукраїнським явищем. Його силою 
нав’язали з червоної Москви, а жертвами ста вали українці, 
яким доводилося спокутувати чужі гріхи.

Зі співчуттям описує драматург особисту трагедію Ілька 
Юги: «Я бачу корнетову спину. Він навколінках, цілує їй 
кінчик сукні: «Лицар прийшов. Він просить посвяту, Марі-
нон. Мила!» – чую я і, непоміт ний, іду геть.

Я повертаюсь до себе на горище. Мені неймовірно важ-
ко. Я не впізнаю речей. Все змінилося, померкло, посіріло. 
Навіть сонце на небі вже не сонце, а якийсь жовтогарячий 
пластир на рані. Скрізь запалення і біль. Шепочу: – Ну що 
ж... Ще хлопчиком колись гнався ти за мріями на паличці 
верхи і з розгону, пам’ятаєш, босою ногою на розбите гостре 
скло – до кості, до серця?.. Як упав ти з палички-коня на сміт-
тя якесь, пам’ятаєш? Ну от! І тепер з розгону з примрійного 
коня... Який смітник кругом! Невже ж весь світ лише смітник, 
а мрії випари із його!.. Так, Луко, всі дороги в світі – це лише 
орбіти: якою б не пішов, все одно повернешся туди, звідки 
вийшов – в яму. Різниця лише та, що коли народжуєшся – 
випадаєш з ями; вмираєш, то попа даєш в яму. От і все. Чого ж 
іти? Куди іти? Кружляти по орбіті?.. (Під ходжу до віконця). 
Кинутися вниз, чи що?.. (Дивлюся)» [Куліш 1990: т. 2, 196].

За допомогою ремарки і монологу, які органічно допо-
внюють одне одного, драматург передає пригнічений стан 
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ліричного героя. Коли Ілько Юга застав біля Марини на ко-
лінах корнета Пероцького, його вразлива душа збунтувалася. 
Він сприйняв це як крах своїх ілюзій, навіть не підозрюючи 
того, що Марина закохана в нього.

Цьому епізоду М.Куліш надає особливої ваги. Зовні зво-
рушлива сцена зустрічі Марини з корнетом Пероцьким опус-
кає Ілька з небес на землю. Драматург тонко вловив момент 
психологічного зламу героя. Він створює конфліктну ситуацію, 
в якій показує, як грубий, вульгарний матеріалізм поступово 
спустошує ліричну душу поета, і той опускається до рівня 
мислення безграмотного Луки. У його сло вах з’являється ци-
нізм. На цьому наголошував сам автор на диспуті в будинку 
Блакитного: «Дієва особа «Я» – це образ, що йде від ідеаліз-
му до матеріалістичного світогляду... Це образ хиткої мінливої 
інтелі генції. Тому його романтичний ліризм – це не стиль 
п’єси, і не метод автора, це тільки засіб зобразити «Я» (Югу) 
романтиком і ліриком властивими йому прикметами» [Ку-
ліш 1990: т.2, 478]. Автор намагався спрос тувати себе, але це 
йому не вдалося – висока патетика твору свідчила про зовсім 
протилежне. Образ Ілька був задуманий як позитивний. І те, 
що драматург намагався вкласти в цю постать по-радянськи 
по зитивне начало, не викликає сумніву. Драматург пункти-
ром накреслив шлях ліричного героя від поета-мрійника до 
більшовика. Але те, що по-радянськи було позитивним, з по-
гляду українського менталітету мало явно негативне забарв-
лення. У цьому якраз і виявлялася соці ально-психологічна 
суть роздвоєння особистості Ілька Юги. Тобто, в умовах бі-
нарної опозиції Микола Куліш аж ніяк не міг приховати свої 
естетичні уподобання, зумовлені українським менталітетом.

На прикладі Ілька Юги М. Куліш переконливо показав, 
наскільки підступною і небезпечною для українця була біль-
шовицька ідеологія, спрямована на викорінення українського 
гуманізму. Більшовики за арештовують Андре. Марина зустрі-
чається з Ільком Югою, сподіва ючись на допомогу коханого 
хлопця у визволенні свого спільника. То віддаляючи зако-
ханих, які йдуть своїми дорогами, то зближуючи їх у пере-
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плетенні сюжетних ходів, драматург використовує емоційні 
перепади, щоб якнайглибше проникнути у внутрішній світ 
дійових осіб, детально виписує психологічний малюнок обра-
зів-характерів, наповнює їх природними почуттями. Якщо їх 
не можна передати сло вами, то він заховує їх у підтексті. Як 
би не закрутив революційний вир молодих людей, їхні душі 
перебувають у полоні високих мрій і романтичних почуттів. 
Кохання зворушує, підносить їх, наповнює теплом, ніжністю, 
ліризмом. Але шляхи закоханих усе більше роз ходяться. Ілька 
Югу затягує вир більшовицького перевороту, віддаляє його 
від романтичної мрії про вічне кохання. Марина, яка твердо 
стоїть на національному ґрунті і добре розуміє, що для укра-
їнця означає справжня і велика любов, хоче врятувати душу 
коханого – повернути її в рідне лоно:

«В о н а 
Перекажіть, що на нього ждала й жде біля української 

криниці самітна українська дівчина. Він зверне до неї хоч на 
годину з дороги? Приїде?

Я 
Так!
В о н а 
Перекажіть, що дівчина самітна жде, але не сама. З нею 

виглядає стара рідна ненька. Виглядає синів своїх з солдатів 
на вороних, на козацьких конях...» [Куліш 1990: т. 2, 219].

Протиставляючи Ілька та Марину, М.Куліш показує, як 
далеко відійшов поет від рідної стихії. Марина нагадує Іль-
кові про стражденну, мученицьку неньку-Україну. Але Ілько 
Юга вже втратив зв’язок із минулим, не бачить перспективи 
на майбутнє. Він уже не відчуває гулу віків, коріння його 
обірвалося, і він, мов перекотиполе, тягнеться революційним 
маршрутом за більшовиками:

«Я 
Ці коні вже в музеї.
В о н а (спалахнувши) 
Ці наші коні у когось на припоні! Прикутії. За чужим 

замком! Іржуть! Дороги просять!.. Невже не чуєте? Невже, 
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скажіте, вам чужа найрідніша і свята ідея національного ви-
зволення?..

Я 
Я за, але…
В о н а
Без але! Невже для вас зотліла свячена корогва Бог-

дана, Дорошенка, Мазепи, Калниша і ґонти?» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 219-220].

Репліки Марини влучні та красномовні. Вона, як справ-
жня па тріотка України, висловлюється емоційно і збуджено, 
бо бачить, що Ілько втрачає орієнтири, скочується на шлях 
більшовизму, який веде до «деструкції, руйнації національно-
го організму, зла, незгоди, не нависті між своїми, що загрожує 
існуванню як індивіда, так і держави» [Андрусів 2000: 196].

У цій вихідній ситуації політичної полеміки виясняють-
ся по зиції дійових осіб, оскільки діалог відбувається у фіналі 
трагедії. Драматург розкриває ті моральні основи, які стиму-
люють сили для останнього непримиренного двобою героїв, 
для яких немає іншого виходу, крім трагічного.

Психологічні колізії в душах персонажів показують мо-
ральну ви щість багатогранного характеру Марини над нату-
рою Ілька. Прагнучи всебічно розкрити трагічний характер, 
драматург немов повертає його різними гранями, виявляючи 
різні психологічні стани герої ні в нових поворотах дії. І роз-
виток характеру Марини від першої конфліктної ситуації до 
останньої проходить через визначені стадії випробування і 
загартування. М. Куліш абсолютно не відходить від правди 
її характеру, ні на йоту не порушує логіки його розвитку. 
Хоча перед нами явно ідеалізований український національ-
ний тип, в якому автор намагався показати національно ор-
ганічний потяг до свободи. Секрет драматургічного письма 
М. Куліша полягав у тому, що він не творив одновимірних од-
нозначних типів, а завжди праг нув до створення повнокров-
них художніх характерів, побудованих на внутрішніх супер-
ечностях, які ставали потужним імпульсом для внутрішньої 
драматичної дії. Це помітно в діалозі дійових осіб:
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«В о н а 
Скажіть, ви теж за цей Інтернаціонал?
Я 
Так. Я за цю ідею. Ви?..
В о н а
Я?.. Не проти. Але я знаю, що того лише ідеї перемо-

жуть, хто з ними вийде на ешафот і смерті в вічі скаже. А 
ваші ці?

Я (тихо) 
Вийдуть!
В о н а 
Покидьки і потолоч оця? Удар, поразка – і вони підуть 

урозтіч, ідею кинуть на дорогу разом з брудним своїм солдат-
ським картузом і самі ж розтопчуть!.. От інша річ вбивати 
безоружних, робити ешафот у кожнім домі, – на це у них 
нема антракту» [Куліш 1990: т. 2, 220-221].

Емоційний спалах Марини свідчить про те, що її душа 
протестує проти грубого насильства більшовиків, для яких 
не існує жодних моральних застережень. Вона хотіла б ві-
рити в силу народу, муж ність і злагоду, але життя підносить 
зовсім інше. Українці у вирі революції збилися з путі і не 
виявили твердої волі для відстоювання власних національних 
інтересів. Звичайно, на це були об’єктивні й суб’єктивні при-
чини. Тому М. Куліш вкладає в уста Марини розпач справ-
жніх патріотів України за втраченими можливостями. Тим 
паче, вона не сприймає жорстокої кривавої бійні. Однак, за-
хопившись по літичними пристрастями, Марина-Чайка добре 
усвідомлює, що це не її поле діяльності:

«В о н а 
Однак, простіть, я не про це збиралась вам сказати. Ах, 

не про це! Ні, ні!.. Не про політику, про зовсім інше. Про 
щось більше, людське, тепле і просте. Ми всі на світ із вікон 
дітських виглядали і мріяли, що він буде нам такий ясний і 
теплий, як господній день, такий про стий і зрозумілий, як 
наш дитинячий буквар. Над трупком замерзлої пташинки 
плакали, а тепер? Через людські трупи переступаючи, хто 
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холодніші, трупи чи ми, – не знаємо, не відчуваємо. Любов! 
Де ти, любове, поділась у світі? Чи гостя ти великодня, чи 
просто мрія?.. (По паузі). Скажіть, поет ще й досі вірить у 
Петрарку і в вічну любов?..

Я 
Так. Як у свою мрію. А ви?
В о н а
Я?.. Я за дівчину скажу. Вона в поета вірила і вірить і, пере-

кажіть, що береже йому свою любов» [Куліш 1990: т. 2, 221].
У полеміці Марини з Ільком природно прориваються 

почуття, притаманні українській дівчині – ніжність, лірич-
ність, теплота, ба жання кохати і бути коханою. Жорстока 
дійсність висуває перед нею зовсім інше завдання – боро-
тись за Україну. І вона не тільки сама бо реться, а й хоче при-
вернути на цей шлях інших. Марина тут виступає як совість 
України, як дочка, яка мусить спокутувати гріхи батьків, що 
дозволили не тільки завоювати свою землю, а й понівечити 
свя тині, понищити мову, культуру, історію, віру, заплямувати 
пам’ять і заволодіти слабкими душами людей, звести їх на ма-
нівці й обернути проти України, свого народу і самих себе.

На контрасті вималював М. Куліш образ Ілька Юги, 
який частково мав автобіографічний характер – драматург 
показав свій мученицький шлях прозріння від захоплення со-
ціалістичними ідеалами до глибоко го розчарування їх реаліза-
цією. Його чутливе серце обкипало кров’ю, коли він стикався 
з фактами вандалізму проти «глухого», «сліпого», збаламучено-
го і безпорадного українського народу, який не бачив власної 
перспективи і покірно віддавав себе на поталу деспотам.

Сьому, завершальну, дію трагедії драматург починає ре-
маркою: «Тепер уяви собі мою зустріч з Лукою після по-
ходу. Ніч. Ревком. Знову у Пероцьких. Лука чергує. Я йду 
до нього. Рух радості. Піднесення. Во істину патетична 
зустріч» [Куліш 1990: т. 2, 251]. Ремарка не тільки передає 
ат мосферу перемоги більшовиків, а й показує, що в душі Ільга 
Юги відбу лися зміни. Він прийшов до того, до чого постійно 
агітував його Лука.
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Слова Луки «Ну, з перемогою! Кажуть, ти йшов героєм! 
Жодній кулі не кланявсь!» [Куліш 1990: т.2, 251] свідчать, що 
Ілько Юга ступив на шлях більшовизму. Але цим шляхом він 
ішов не як герой, не як творець нового дня, а як людина при-
речена, яка втратила сенс життя і готова прийняти першу 
зустрічну кулю. Лука сприймає вчинки Ілька Юга як геро-
їзм, хоча сам Ілько в глибині душі відчуває, що це вимушена 
зрада самого себе, бо якщо людина відрікається від власної 
мрії, власних почуттів, то їй важко залишитися людиною. 
Відбулося роздвоєння особистості. Революція закрутила Ілька, 
нівелювала, прирівняла до всіх, і він втратив свою індивіду-
альність і неповторність. Він хоче залишити в минулому свої 
сумніви, муки й страждання.

Сам М. Куліш зізнавався, що в перших редакціях 
розв’язати го ловну тему (розвінчання ілюзій Ілька) він не 
зумів. Тому автор на писав другу редакцію сцени-моноло-
гу Юги. Однак, на нашу думку, і друга редакція не мала 
успіху. Ілько зізнається Луці в зраді і просить заарешту-
вати його: «Пам’ятаєш перше повстання? Вітер, місяць? 
Тоді до рук Судьби попавсь корнет Пероцький. Судьба не 
знав, що то начальник штабу ворогів, хоча інстинктом чув 
і брався його вже до стінки прибити. Та нагодився я. Га-
мар послав. По дорозі, отут на сходах, вона зустріла, – ну, 
звісно, брови, очі голубі: спасіть Пероцького!.. І я спас... 
Результат тобі відомий: наскок, руїна, кров і смерть то-
варишів – мертва пауза у творчому змаганні революції, і 
автор цієї паузи – я, Луко!.. Після бою я весь день блукав 
степом, за сонцем ішов, щоб і собі зайти за обрій. Всю 
ніч ходив. Була перша в людині розмова в степу з самим 
собою про зраду і про смерть. І висновок: самому вбити 
себе – це ще не кара. А карою буде те, що дасть мені сус-
пільство, Лука, всі ви, клас. Піду я до них. І от я прийшов» 
[Куліш 1990: т. 2, 251-252].

Ця сповідь перед Лукою довга й плутана. Ілько сам не 
може пояснити, що з ним сталося. Але зі слів можна зрозу-
міти, що він зробив вибір.
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Звичайно, навіть певні кроки закоханого поета назустріч 
своїй коханій більшовицькі ідеологи трактували як негативне 
явище. На думку Й. Кисельова, «так відбулося падіння юнака 
з реального і сим волічного горища на грішну землю, у ворожі 
тенета, в обійми, ні – в пазури хижої істоти, яка вдавала з 
себе невинне ягнятко. Тяжкої по милки Ілька не пом’якшує і 
та обставина, що він щиро признався, за судив свою м’якотілу 
поведінку, свою небезпечну сліпоту» [Кисельов 1967: 266].

М. Куліш показує виняткову чесність героя, який дуже 
швидко, навіть без внутрішньої боротьби, за одну ніч у степу 
усвідомив, що бути закоханим у ворога більшовизму – це 
зрада комуністичним ідеалам. Можливо, драматург вважав за 
зайве копирсатися в душі героя, який сам визначив свій анти-
гуманний шлях. А може, з метою підігнати образ-характер 
під комуністичний стандарт здійснює його трансформацію, 
змінює лексику, стиль і ритм реплік. Поглиблюючи мовні 
характеристики, він намагається уникнути зайвої експресії. 
Звільнивши героя від багатослів’я, М. Куліш намагався чітко 
визна чити його лінію поведінки відповідно до ідейного за-
думу. Сухі та лаконічні репліки Ілька цілком відповідають 
більшовицькому уяв ленню про героя-борця, який повинен 
бути твердим, рішучим та немилосердним до ворогів про-
летарської революції:

«Я (по паузі) 
Скажи, коли  судитимуть?
Л у к а
Кого?
Я
Її.
Л у к а (по паузі)
Сьогодні має бути виконано вирок. Ось. (Читає). «Ор-

ганізатора й керівника контрреволюційної організації Золота 
Булава Ступай Марину розстріляти. Про виконання допові-
сти Ревтрибуналові» [Куліш 1990: т. 2, 253].

М. Куліш логічно і послідовно вибудовує схему образу-
характеру трагічного героя, психологічно вмотивовуючи його 
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вчинки. Зробивши перший крок, Ілько Юга прагне зробити й 
наступний. Не мов диявол штовхає його все далі й далі крива-
вим більшовицьким шляхом. Він має визначитися: більшовик 
він –  чи людина. Зробивши вибір, Ілько просить Луку допо-
могти йому: «Луко! Мені треба з нею поговорити... Була роз-
мова людини в степу з самим собою. Результат – я вернувся, 
прийшов до тебе. Але треба, неодмінно треба, щоб відбулась 
ще розмова людини в підвалі зі своєю вчорашньою мрією, 
розмова до певної міри і з собою, щоби вернувсь я назавжди 
і пішов за вами і з вами твердим, непомильним кроком, щоб 
не рвав душі й амуніції, щоб був, як ти кажеш, солдатом ре-
волюції з простим серцем» [Куліш 1990: т.2, 254].

Драматург особливо загострює увагу на тому, що Ілько 
прагне утвердитися у власному виборі, довести самому собі, 
що загально людські ідеали не стануть на перешкоді до мети. 
Він хоче назавжди піти з більшовиками твердим, впевненим 
кроком і бути солдатом революції з «простим серцем». Тому 
й повинен вирвати зі свого сер ця любов, змити її кров’ю 
найдорожчої людини. Він сам проситься в Луки на розмову 
з коханою дівчиною Мариною. Такий крок для українця, ви-
хованого на гуманістичних засадах, був катастрофічним: «І 
нарешті, мій друже, фінал. Я йду до підвалу. Під дверима 
стоїть караульний. Я показую папірця од Луки. Він од-
дає мені ключа і йде. Якусь хвилю я стою і прислухаюсь. 
Мій слух тепер такий прозоро-напружений, що я можу 
чути і чую, як течуть у просторах час і зорі. Я чую, як за 
дверима в підвальчику капнула крапля –  лунко. Але її не 
чути. Спить?.. Десь миготить думка – постукати. Та чи 
не зайва тепер оця ввічливість? Адже я тепер у цілком од-
мінній ролі. У мене ключ і од дверей, і од життя. Я одми-
каю замок і чомусь на магаюсь робити це якомога тихше, 
та ключ ніби перевертає світ, і він гримить... гримить... 
Входжу. Свічечка» [Куліш 1990: т. 2, 254].

У цій розгорнутій ремарці, яка гармонійно поєднана з 
трагічним тонусом твору, драматург тонко передає напру-
жений психічний стан Ілька Юги, який розуміє, що неза-
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баром зробить вчинок, не гідний високого звання людини. 
Однак назад вороття нема. Його нерви на пнуті, мов струна, 
кожен звук змушує здригатися, але він іде і не зупиняється. 
Слова: «У мене ключ і од дверей, і од життя» драматург ви-
користав, щоб показати: поет вже перейшов межу людських 
мож ливостей і йде до прірви... Відбулася остання зустріч з 
коханою, за допомогою якої М. Куліш хотів вирішити голо-
вний конфлікт трагедії, яка відображала складні суперечності 
революційної епохи. «Важкі потрясіння, пов’язані з непере-
борними реальними протиріччями, стражданнями людей, 
викликані їх помилками, марними сподіван нями, пошуками 
істини правди сильними людьми – все відображає трагедія. 
Вона потребує високого стилю, крупного узагальнення, свого 
особливого ритму і своїх героїв, котрі неминуче приходять до 
стану, коли вони не можуть здійснити своїх намірів і мети 
без непримиренних сутичок і жертв» [Фролов 1957: 269].

І Марина, і Ілько по-своєму одержимі, тому стика-
ються в словес ному двобої. У ході цього поєдинку викрис-
талізовуються їхні позиції, зумовлені рівнем національної 
свідомості:

«В о н а 
Ви?
Я
Я.
В о н а 
Ви, не спитавшись, увійшли, – це привілей старців, за-

коханих і, зда ється, катів. Я ждала на нього, і ось прийшли 
ви. Але я ждала й вас. Не вгаваючи. Тільки не з цього боку і 
не з оцих дверей. Я ждала вас отам, край віконця. Край голу-
бого вікна вічності. Виглядала, чи не мчите раптом верхи, на 
білому коні... І нарешті ви примчали... По мене.

Я 
Я прийшов» [Куліш 1990: т. 2, 254] 
Марина здогадується про мету Ількового візиту, але, 

усвідомлю ючи те, що це останні хвилини її життя, вона 
намагається залишитися сама собою – її мова піднесена, 
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уява романтична. Вона, принаймні, намагається говорити те, 
що мала б говорити молода українська дів чина, за винят-
ком конкретного звертання до старців та катів. Ілько Юга, 
який залишив свої почуття, своє серце і гуманні помисли 
за порогом, відповідає сухо: «Я прийшов». Автор тут навіть 
не вико ристовує знаків підсилення, щоб показати вимушену 
черствість і байдужість юнака.

М. Куліш створює унікальну конфліктну ситуацію, в 
якій показує, що двоє молодих людей українського походжен-
ня, яким би кохати одне одного, не можуть здійснити своїх 
бажань, бо між ними пролягла прірва класової ненависті. 
Найтрагічніше те, що цю прірву вирили не вони самі, а біль-
шовики, принісши в Україну розбрат і ненависть. Обоє розу-
міють, що подолати цю перешкоду їм не вдасться. І Марина 
грає роль закоханої, яку вона не встигла виконати у своєму 
короткому житті:

«В о н а
...Простіть, що не вийшла назустріч, не одчинила две-

рей, оцих пре красних ворітець у мою країну, країну вічного 
кохання. Але, як бачите, провина не моя: двері були замкне-
ні, а ключі не в мене. Ну, що ж... Увійдіть до країни. Бо я тут 
ось (жест навколо), на вас ждучи, вже виростила цілий сад 
кохання. Увійдіть.

Я стою. Заклякнув. Я думаю: грає вона, вдає чи гово-
рить щиро» [Куліш 1990: т. 2, 255].

Марина намагається бути ввічливою, уважною до гостя, 
хоча розуміє, яку роль йому відведено в її долі. І водночас 
хоче бути іро нічною, добре усвідомлюючи, що зараз слова 
нічого не значать: «Чого ж ви спинились біля порога? Чого 
мовчите? Не хочете? Не можете? Адже ж я ждала вас. Я дов-
го ждала вас, поете. (Підходить до мене і, ніби взявши мене 
заруку, справді веде мене за собою). Увійдіть же до саду 
мого кохання. Дивіться – він цвіте. Для вас. Ви гадаєте, це 
звичайні приступці? Ні, це мармурові сходи! Правда, чудові? 
При світлі голубого місяця вони ще кращі. На них я теж вас 
ждала. Зна єте скільки? Віками! Ви не дивуйтесь, – кожен з 
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нас живе у віках, бо ми перш за все – ідеї. Адже ви вірите у 
Петрарку і вічну любов!» [Куліш 1990: т. 2, 255].

Слова Марини набувають своєрідного емоційного за-
барвлення. Вона запрошує коханого (уявного коханого) до 
уявних апартаментів. І це звучить іронічно, жартівливо, але 
природно, хоч обірвані фрази видають її хвилювання, яке 
вона намагається приховати. Саме Мари на задає тон у мов-
ній партитурі твору, активізує дію і цим особливо загострює 
конфліктну ситуацію, влучними репліками пожвавлює діалог 
і підсилює трагізм. Драматург без жодної фальші витримує 
напругу сцени. Внутрішні порухи душі головної героїні вира-
жено через емоційні спалахи, якими вона намагається розво-
рушити за кам’янілу душу Ілька, повернути його до історичної 
пам’яті. Але це їй не вдається. На нашу думку, М.Куліш по-
слабив інтригу, наперед ви значивши лінію Ілька Юги, споді-
ваючись таким чином вкласти біль шовицький позитив в об-
раз романтичного героя. Цим він спростив образ-характер, 
зробив його дещо плакатним. Ілько Юга далі вірить у любов, 
а діє всупереч власному бажанню, сам її знищує. Тут дра-
матург приглушив почуття героя і не показав внутрішньої 
боротьби Ілька, який руйнує своє майбутнє через політичну 
помилку: більшо вицький дурман затуманив йому розум, ви-
холостив душу, витравив любов. Його трагедія в тому, що він 
сліпо повірив у більшовицькі ідеї і став фанатиком революції, 
прирікши себе на самоспалення. Марина марно намагалася 
достукатися до його серця:

«В о н а 
Я довго-довго ждала вас. Не знаю, чи воно мені в снах 

наснилося, чи було насправді,  –  я ждала вас і виглядала 
ще тоді, коли народ наш, ще вільний, мчав добою козацтва, 
пам’ятаєте? Над Жовтими Водами літала, з Криму дожи-
далася...

Я
Я й помчав до вас, у добу козацтва, чумаком ходив, я 

мчав і гнав на диких конях-мріях по всіх степах, поки не по-
бачив, що мчу в минуле і верхи на паличці.
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В о н а
І вчора вас ждала з народом біля Софійського собору, та 

не діждала ся. Ви за Китай-город воювали, кажуть. Прийдіть 
же хоч тепер у сад мого кохання. Увійдіть! Гляньте, як цвіте! 
Він весь до ваших послуг (жест на краплі і патьоки) – фон-
тан і водяний годинник разом» [Куліш 1990: т. 2, 255-256].

Для підсилення трагізму М. Куліш ущільнює художній 
час. За глиблюючись в історичне минуле, драматург вибудовує 
чітку істо ріософську концепцію України: революційна епоха 
передається мов доба, мов мить, в якій патріотизм Марини, 
виплеканий на героїчних подвигах предків, тісно перепле-
тений з дівочими бажаннями. Це зно ву ж таки природно, 
бо щасливою вона може бути тільки у вільній, незалежній 
Україні. Тому Марина хоче повернути Ількові пам’ять, вико-
ристовуючи конкретні історичні факти. Але колись закоханий 
поет, а тепер задурманений більшовицькими гаслами револю-
ціонер, уже не в стані зрозуміти, а тим паче – відчути біль 
душі нещасної дівчини, бо сам він уже згубив свою душу.

Трагедійна провина Марини в тому, що вона походить зі 
славного козацького роду і хоче прислужитися своєму народо-
ві, але ніяк не може реалізувати своїх задумів. Середовище, 
в якому вона опинила ся, не тільки не сприяє її намірам здо-
бути вільну Україну, а заважає цьому. Організація, що вона 
очолювала, виявилася промосковською і шовіністичною. На-
вколо неї – запроданці та зрадники. І боляче, що ворогом її 
став закоханий у неї поет, який заплутався в більшовицьких 
тенетах, навіть не усвідомлюючи цього. Їй навіть здається, що 
це не її коханий, а його диявольський двійник, і тому вона 
звертається до Ілька: «...Спитайте, милий, у двійника, ну на-
віщо він засадив мене у цей темний підвал? Навіщо вигнав 
свою мрію з її високої світлиці і замкнув? Одведіть мене 
туди! Я хочу знову там жити! (Вона, сяючи коханням і жа-
гою, проходить повз мене, ніби її справді веде мій двійник. 
Вона йде сходами вгору)» [Куліш 1990: т. 2, 256].

Важливо наголосити на естетичній позиції митця, який 
спирався на національно-патріотичні ідеали в трактуванні 
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трагічного образу-характеру Марини. Адже вона не злочин-
ниця. Як спадкоємниця славного козацького роду і патріотка 
України, Марина присвятила себе боротьбі за волю та щастя 
свого народу. Її вчинки політично обґрунтовані, психологічно 
вмотивовані. Романтичне світло надає їй особливої принад-
ності. Ілька Югу драматург позбавив романтич ного ореолу. 
Він навіть не відтворив його мук сумління, страждання, вну-
трішньої боротьби. Більшовик Ілько Юга у фіналі твору надто 
приземлений, немов списаний з натури.

Змалювання Ілька і Марини різними фарбами на завер-
шальній стадії трагедії свідчить про те, як тісно переплетені 
реалізм і роман тизм у стильовій манері М. Куліша:

«Я
Стійте! (Випередивши, заступаю їй шлях на верхній 

сходинці).
В о на
Не бійтесь! Я не втечу. Та й хіба я можу втекти од вас? 

Од вас!
Я
Але піти туди я не дозволю» [Куліш 1990: т. 2, 256].
Ці категоричні слова героя відразу ж змінюють темп 

і тональ ність, здавалося, цілком природного діалогу. З не-
рішучого поета Ілько Юга перетворився у твердого, безпо-
щадного більшовика. Його дії наперед запрограмовані, він 
зовсім не чує, що відповідає дівчина. Коли Марина запитує, 
чому він не може її відпустити, Ілько плутано пояснює: 
«Бачите: був собі у підвалі безногий робітник, а нагорі поет 
жив, і недалеко його – мрія. Для мрії все життя було – 
музика, для робітника – водяний годинник, та поет жив на 
горищі, слухав музику своєї мрії і не чув водяного годинни-
ка. Потім мрія почала грати на острогах і шаблях, а поет і 
далі гадав, що це музика. Потім почулося: чики-чики, мрія 
напустила офіцерчиків, понесли безногого і вбили, а поет 
і далі думав, що це музика. Бо він жив минулим. Тепер я 
хочу жити днем прийдешнім. Благословляю день майбутній 
і пересідаю на коня!
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В о н а 
На якого?
Я 
На якого? На світанку нового дня революція напуває 

коней. У рево люції їх багато.
В о н а (уявляючи)
Революція напуває коней. На світанку. Напуває, 

звичайно, з укра їнської криниці. Ви пересідаєте. Тоді 
я стаю дівчина з відрами. (її осяває нова ідея). За ха-
тою криниця буде й жито. Я вийду з хати – безсонна 
од бажання дівка – з відрами по воду і напою вашого 
коня. Хай з вікна виглядає стара баба в чорному – роз-
лука чи смерть! Нехай ваш двійник стоїть і стереже, – 
ходімо в жито! А яке жито! Дивіться! Воно пахне! (Вона, 
немов справді жито, розгортає руками і йде сходами до 
дверей своєї квартири. Веде мене уявного). А в житі во-
лошки голубіють, стелеться біленька березка. Бачили? Ми-
лий! До світанку бої, по світанні – смерть, по житі – 
розлука...»[Куліш 1990: т. 2, 257-258].

Відтворюючи внутрішній стан дійової особи на межі 
життя і смерті, драматург підсилює емоційну напругу у фі-
нальних сценах трагедії. Усвідомлюючи безвихідність сво-
го становища, Марина на магається говорити про сторонні 
речі – «українську криницю», «ді вку з відрами», «коня», 
«жито» і «стару бабу в чорному - розлуку чи смерть». На-
справді – це символічні образи українського націо нального 
буття, за допомогою яких драматург розширює просторове 
відчуття і виводить героїв за межі темного підвалу. Марина-
Чайка, немов пташка в клітці, кидається на всі боки. Вона не 
може повірити, що її катом став закоханий поет, і вважає, що 
це його двійник, який зв’язався з сатаною. Але правда, жор-
стока і немилосердна, брала в кліщі дівоче, стривожене ко-
ханням, серце, опускала її з надхмарних мрій до реальності.

Протиставляючи життя і смерть, ненависть і любов, 
драматург утверджує ідею гуманізму, характерну для україн-
ської літератури.
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Марина кличе Ілька туди, де буяє життя, однак поверну-
ти його до природного стану їй не вдається. Збагнувши, що 
не зможе зворушити закам’янілу душу коханого, вона виливає 
свої почуття, які виплива ють з її національної природи: «Це 
крик душі, це тіла рев!.. Приси паю, присипаю кохання своє 
голодне, присипаю і вдень, і вночі... а воно кричить, реве моє 
кохання. Цить, моє кохання, ось тобі дудочка вкраїнська – 
грай! (Вона притулилась до підвіконня на сходах, наче до 
колиски, і співає).

А-а, люлечки
Шовкові вірвечки,
Золотії бильця,
Срібні колокільця,
Мальована колисочка,
Засни, моя дитиночка!

Боже! Як я хочу перед смертю сина! Я вигодувала б 
його не мо локом «расєйской культури», як годували всі – 
цією сумішшю Візантії з Василієм Блаженним...» [Ку-
ліш 1990: т. 2, 258].

У фінальній частині трагедії М. Куліш розкриває інтим-
ну сторону душі головної героїні, детально виписує психоло-
гічний малюнок образу-характеру. Марина не хоче помирати, 
бо не виконала сво го основного обов’язку – не народила го-
лубоокого сина від лицаря України і не продовжила славного 
козацького роду. І це відтворення драматургом відчуття стра-
ху перед смертю, як необхідного атрибуту трагедії, дало йому 
змогу проникнути у внутрішній світ героїні, роз крити най-
тонші нюанси її української душі. Майже на  грані божевіл-
ля Марина говорить про те, що є основою життя української 
дівчини – любов, пошана, повага, сім’я, діти, про ті основи 
українського укладу життя, з чого виростає справжній патрі-
отизм. Вона хоче, хоча б в уявних картинах, реалізувати свої 
плани. Відчуваючи, що час її добігає кінця, Марина різними 
способами намагається вивести Ілька з оціпеніння, але Ілько 
незворушний і знову зіштовхує діалог на політичну площину. 
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Традиційні українські поняття – любов, по вага, пошана до 
людини, трепетне ставлення до дівчини – заслонила йому 
класова ненависть, нав’язана більшовиками. Образ Марини 
тут вийшов природнішим, її думки, прагнення та бажання 
психологічно вмотивовані й переконливі. Ілько Юга ж вико-
нує чужу роль, нав’язану збігом обставин, тому він надуманий 
і схематичний.

У цьому епізоді він виступає одновимірним типом, і 
його одновимірність у фінальній сцені, напевно, зумовлена 
тим, що М. Куліш не міг відступити від принципів більшо-
вицького реалізму, а це позначилося на естетичній вартості 
трагедії – образ-характер Ілька Юги втратив національну 
органічність. «Мистецька творчість нещадна й мстива. Вона 
викриває в творі національність творця, вона зраджує в нім 
найглибше – расу. А викриває і зраджує так, що зримими 
стають усі пороки, всі язви і всі гріхи митця перед родом і 
народом, перед справжньою, а не паперовою батьківщиною 
тіла й Духа» [Маланюк 1990: т. 2, 29].

Образ Марини-Чайки, який є стрижневою опорою на-
ціонального духу, у трагедії унікально витриманий. Емоційна 
напруга її душі наростає за висхідною:

«В о н а (кричить) 
Ну що ж! Стріляйте?.. (І раптом насмішливо). Ой, 

простіть, це я шуткую.
Я 
Я не шуткую.
В о н а
Ви не шуткуєте. Скажіть, хто ви тепер? Якої нації? Де 

ваша нація?» [Куліш 1990: т. 2, 259].
Марина, на відміну від Ілька, є свідомою українкою, па-

тріоткою, яка стурбована майбутнім Батьківщини і розуміє, 
що більшовицькі експерименти нічого доброго Україні не 
принесуть. Ілько вже втра тив ґрунт під ногами і не сприймає 
всерйоз її слова. Комуністичні ілюзії заслонили йому україн-
ський світ, тому він відшукує свої ар гументи:
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«Я 
Ви чудово граєте у цій трагедії роль нації, але ви не 

нація. Ви лише частка її, що вечірніми тінями заходить на 
захід. Ви граєте, але Укра їна сьогодні не сцена, а плацдарм...

В о н а
Що ж вона? Московський бівуак!..
Я
Плацдарм великого змагу ідей...
В о н а 
Тюрма, в якій ви – кат національної ідеї...
Я
В якій моїм катом була національна ідея» [Ку-

ліш 1990: т. 2, 259-260].
М. Куліш показує, як розходяться дороги закоханих: 

одна – з гли бини віків до національних витоків українського 
народу, друга – на схід. Одна – природна, яка випливала з 
українського менталітету, а друга – фальшиво-облудна, лже-
інтернаціональна, за якою маскува лися шовіністичні гасла 
імперської Москви, котра взяла на озброєння оманливе гасло 
всесвітньої пролетарської революції. Але обоє вже визначи-
лися зі своїми ідеями і не можуть звернути з обраних доріг. 
Діалог між ними закінчується по-більшовицьки просто: «Я 
стріляю. Дзвенить у вухах. Вона сповзає по сходах униз. 
Мертва» [Куліш 1990: т. 2, 260].

Драматург розв’язав трагічний вузол, спираючись на 
об’єктивну реальність більшовицької епохи. Використавши 
принцип самороз криття, він підвів дійових осіб до трагічно-
го фіналу. Герої не дорі кають одне одному, не звинувачують 
себе, а кожний виконує свою партію діалогу відповідно до 
визначеної ролі. Сольну партію веде Марина, її мова піднесе-
на, урочиста, пройнята патріотичним пафо сом, твердою вірою 
в перемогу свого народу. Це визначає найсуттє віші ознаки її 
романтичного характеру, підкріпленого непереможною силою 
духу. А Ілько, хоч і вважає себе переможцем, не виявляє величі 
здобутого геройства. Його слова сухі, безбарвні та невиразні, 
як у кожного відступника, який втратив ґрунт під ногами. 
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Відірвавшись від національної основи, Ілько Юга не зміг за-
лишитися самим собою – йому бракувало вольових якостей, 
сили духу та справжньої при страсті, щоб проявити твердість 
характеру і відстояти своє «я». Висо ка емоційна напруга в ду-
шах героїв наростала немов у протилежних напрямках. Що 
вище підносилася Марина на трагічний п’єдестал величі, то 
глибше опускався Ілько в прірву нікчемності.

Виспівавши в любовній сповіді свої найпотаємніші мрії, 
Марина усвідомлено прийшла до трагічного фіналу. Доля Ма-
рини-Чайки, яка мріяла бачити Україну вільною, незалежною 
і щасливою, закінчилася трагічно. М.Куліш надав цьому обра-
зові символічного значення – Ма рина уособлювала Україну 
минулу, сьогоднішню і майбутню, бо саме вона хотіла стати 
продовжувачкою українського роду – народити від лицаря 
України голубоокого сина. Але її мрія була нездійсненна. І 
ця втрата найдорожчої в світі людини – коханої – не ви-
кликала в душі ліричного героя скорботи й розпачу, а на-
впаки – пробудила в ньому революційний порив: «Тоді я йду 
на горище. Вікно – як огняний пра пор. Мене охоплює над-
звичайне піднесення. Мені вчувається, що весь світ починає 
грати спочатку на геліконах, баритонах, тромбонах Па-
тетичної симфонії, що згодом переходить на кларнети, 
флейти, скрипки» [Куліш 1990: т. 2, 260].

Оця фальшива патетика ліричного героя після вбив-
ства своєї коханої, яка мріяла народити йому сина, засвідчи-
ла його духовне виродження. У цій ситуації Ілько Юга мав 
декілька варіантів вирішення своєї долі: покінчити життя 
самогубством, померти разом із коханою чи продовжити за 
неї її велику справу. Такий фінал давав змогу драматургові 
втримати Ілька Югу на трагічному п’єдесталі і зберегти його 
національну органічність. Але Ілько зробив інакше: він убив 
кохану, позбавив себе майбутнього в ім’я власного спасіння 
і, таким чином, зірвався з трагічної висоти, став звичайним 
нікчемою, перетворившись із героя-борця в карлика духу. 
Жорстока правда часу визначила шлях ліричного героя, хоча 
його дії та вчинки вступали в певну суперечність із загаль-
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ним тонусом трагедії. Драматург явно «підігнав» Ілька Югу 
під стандартний за радянським виміром фінал, звільнив його 
від страждання, яке так необхідне для трагічного ха рактеру. 
Вчинки його нелогічні та непослідовні. Це також позбавило 
характер високої емоційної напруги, але саме в цьому можна 
вбачати прагнення письменника до історичної об’єктивності, 
продиктоване органічним почуттям правди життя, умінням 
зіставляти особисті долі героїв з духом епохи. Але, на нашу 
думку, це пішло на шкоду художній правді. Характер у літера-
турі та мистецтві – це відповідне відображення характерів у 
житті. Але характер людини в житті і її образ у мистецтві – 
різні речі. «Типовий характер – завжди творчий витвір ху-
дожника, узагальнення життєвої багатогранності і багатства 
людської індивідуальності, сплав реального і творчого вимислу, 
плід художньої уяви. Тому немислимо виявити природу інди-
відуального в мистецтві без зв’язку з типовим, поза зв’язком 
характеру з типом, поза розкриттям гносеологічної і соціаль-
ної природи художнього узагальнення» [Боженова 1979: 74].

Крім того, що в трагедії образ-характер повинен бути 
індивіду ально-неповторним, він має виражати національний 
дух, бути глибоко заземленим в історичну пам’ять свого народу. 
А М. Куліш, можливо, під впливом комуністичної ідеології обі-
рвав зв’язок Ілька зі своєю нацією, і тому характер його повис 
у повітрі, через що втратив живу душу, втратив те «ледь-ледь», 
що зберігає специфічну таємницю мистецтва. Захопившись лі-
ричним началом, драматург явно послабив трагічну напруже-
ність сюжету, не показав належного протиборства характерів, 
які опинилися в різних таборах. І коли Марина залишила ся 
жвавою, динамічною і внутрішня динаміка розвитку її харак-
теру чітко відтворена, то не без зусилля автора характер Ілька 
Юги став статичним та одновимірним у фінальній сцені й 
перестав бути від повідною противагою у заключному діалозі.

Драматург трактував вчинок Ілька Юги як політичне 
прозріння, але естетична оцінка героя зовсім інша. Естетич-
ним ідеалом пись менника завжди був образ українця-патрі-
ота, готового покласти свою голову за волю рідного народу. 
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Ілько ж обрав шлях відступництва і зради, що неминуче при-
вело його до згуби. Розстрілюючи Марину, Ілько Юга навіть 
не усвідомлював своєї ролі ката національної ідеї. Він загинув 
пізніше, коли прозрів і усвідомив катастрофу україн ського 
народу, до якої штовхав власними руками. Його фінал цілком 
закономірний.

У трагедії «Патетична соната» М. Куліш відобразив 
складну революційну ситуацію в Україні на початку XX ст. На 
конкретних, різноманітних образах-характерах він показав, 
наскільки була розшарована, збаламучена та деякою мірою 
деґрадована українська нація, яка не зуміла мобілізувати себе 
для відстоювання власних інтересів. Незважаючи на те, що в 
образі Марини-Чайки драматург зумів втілити непереможну 
віру в Українську державу, він загострив увагу на тому, що 
трагічний гуманізм українського національного характеру в 
жорстоких битвах XX століття став для українців величезною 
катастрофою, і головна причина поразки була закладена у 
внутрішніх суперечностях українського національного харак-
теру. Суспільна інертність, навіть громадське лінивство, брак 
державницьких амбіцій, наївна довіра, поблажливість навіть 
до ворогів української нації, безпечність, брак єдності, одер-
жимості, жертовності, цілеспрямованості призвели до того, 
що в сприятливих умовах українці не використали свій шанс 
зберегти найцінніший скарб людської цивілізації – соборну 
і незалежну державу.

М. Куліш не тільки відтворив складну атмосферу бо-
ротьби за незалежну українську державу, але й художньо пе-
реконливо показав, що український національний організм, 
вражений безпам’ятством, денаціоналізацією, розшаруван-
ням, був нездатний до цілеспрямованої дії. Зачепивши гли-
бинно національні проблеми українського народу, драматург 
вивів на сцену подій різноманітні соціальні типи, перекон-
ливо вмотивував їхні дії та розкрив найпотаємніші порухи 
української душі, яка завжди прагнула до волі, любові та гар-
монії. Він зумів проникнути в український світ і витворити 
трагедію високої художньої якості.
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Контрольні запитання:

1. Як розвивалася трагедія в українській драматургії 20-
30-х років XX століття?

2. Що таке катарсис?
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3. Як проявляється національна самобутність трагедії?
4. Як трактував трагедію Арістотель?
5. Що властиво трагічному образу-характеру?
6. Яким має бути стиль трагедії?
7. Яку роль відіграють у трагедії конфлікт і конфліктна 

ситуація?
8. Який зв’язок існує між характером і конфліктною си-

туацією?
9. У чому особливість українського національного характе-

ру, від твореного в трагедії?
10. Яких деформацій зазнав український національний ха-

рактер за більшовицького режиму в 20-30-х роках XX 
століття?

11. Якою була українська національна еліта у визвольних 
змаганнях 1917-1921 рр.

12. У чому полягала небезпека міфу про «нову людину»?
13. Що таке національно-органічний стиль?
14. Які процеси українства відтворив Микола Куліш у тра-

гедії «Па тетична соната»?
15. 3 яких позицій відтворив драматург трагічну долю 

України?
16. У чому полягала складність народження трагічного 

характеру головної героїні Марини, її формування та 
зростання до провід ника нації?

17. Чи об’єктивно показав Микола Куліш українську ви-
звольну бо ротьбу?

18. У чому вбачав трагедію української національної еліти 
Микола Куліш?

19. Як інтерпретували «Патетичну сонату» Миколи Куліша 
радянські дослідники?

20. Яка сценічна доля «Патетичної сонати» Миколи Куліша?
21. У чому жанрово-стильова особливість «Патетичної  

сонати»?
22. Яке значення мають ремарки?
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23. Як зображений у трагедії ліричний герой?
24. Які мікрообрази використовує драматург?
25. Який інтертекст наявний у трагедії?
26. Якими засобами відтворює автор кохання поета Ілька 

Юги?
27. У чому полягала трагічна провина Ілька Юги?
28. Як драматург відтворює внутрішній світ дійових осіб?
29. Як змальовує Микола Куліш образ Ступай-Ступаненка?
30. У чому символічність образу Марини?
31. У чому трагічна провина головної героїні?
32. Яке призначення образу Оврама?
33. Яку ідею втілив Микола Куліш у трагедії «Патетична 

соната»?



ПроблеМа національного  
саМоусвідоМлення 

в роМані «Повнолітні діти» 
ірини вільде

Роман Ірини Вільде «Повнолітні діти», в яко-
му порушена проблема національного само-
усвідомлення, має автобіографічний характер.  

Адже авторка твору виховувалася в національно свідомій 
родині, яка стала джерелом плекання духовності та історич-
ної пам’яті. «Можу з гордістю сьогодні сказати, виросла в 
ідеальній родині, і мені здається (може, це моя особиста 
«антинаукова» думка), що у великій мірі завдячуючи цьому 
стала письменницею» [Вільде 1990: 27-28], – підкреслювала 
Ірина Вільде.

У формуванні її як письменниці важливу роль відіграв 
батько – народний вчитель і письменник Дмитро Макогон, 
який прищепив доньці любов до «своєї малої батьківщини, 
тобто до того клаптика рідної землі, на якій родився і виріс, 
до людей, що його оточували, до мови, звичаїв народу як на-
ріжного каменя патріотизму» [Вальо 1990: 4].

У постаті головної героїні Дарки Попович письменниця 
відтворила свій шлях національного прозріння та самоусві-
домлення. На думку Володимира Старика, «фабульний візеру-
нок роману письменниця виткала на надійній фактологічній 
основі, яка не відразу впадає у вічі, хоча й сповнює життє-
вою достовірністю пригоди та переживання героїв книги»  
[Старик 1997: 98]. Та говорячи про реалізм роману «Повно-
літні діти», Володимир Старик застерігав «від заманливої 
перспективи трактувати зміст його буквалістично, бо, як і в 
кожному іншому художньому творі, долі героїв в тій чи іншій 
мірі відбігають від життєвих шляхів їх прототипів, а розви-
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ток описаних у романі подій підкоряється не тогочасній га-
зетній хроніці, а своїй внутрішній логіці» [Старик 1997: 98].

У романі «Повнолітні діти», створеному на основі три-
логії повістей «Метелики на шпильках», «Б’є восьма» і «По-
внолітні діти», авторка охопила художній час головної героїні 
від дитинства до зрілої юності і з почуттям тонкого жіночо-
го гумору змалювала дитячі роки дійової особи, звертаючи 
особливу увагу на шляхетність її родини. Коли Дарці йшло 
вже на десятий рік, вона вирішила сама привітати себе з 
днем народження листівкою з голубком, і родина сприйняла 
це з порозумінням. А коли їй сповнилося п’ятнадцять років, 
вона витримала іспити до п’ятого класу жіночої гімназії в 
Чернівцях. При температурі двадцять вісім градусів тепла 
Дарка Попович надягнула на себе гімназійну формену шапку 
з блискучим дашком, чим розсмішила своїх односельчан. Та, 
опинившись у гімназії, героїня змушена була подорослішати 
і вирішувати складні національно-політичні проблеми укра-
їнства, які постали перед нею.

Іван Денисюк зараховує «Повнолітні діти» до так зва-
них «романів про виховання», і в ньому, на його думку, ви-
світлено «еволюцію формування моральних якостей буковин-
ської молоді в задушливій атмосфері королівської Румунії» 
[Денисюк 1978: 125]. Композиція роману побудована так, 
що сюжетні події твору подані через сприйняття головної 
героїні, хоча розповідь ведеться від третьої особи. Треба від-
значити, що Дарка Попович не є організатором національно-
політичного життя в Чернівцях. Вона знаходиться над про-
цесом, сприймає чи не сприймає різні точки зору, аналізує 
їх, пропускає через своє вразливе серце і робить відповідні 
висновки для себе. Для відтворення національно-політичних 
процесів, що відбувалися в Буковині, окупованій румунами, 
Ірина Вільде використовує різні форми монологів, діалогів та 
політичних диспутів.  Психологічний стан українців передає 
Ірина Вільде в діалозі зі Стефою, гімназійною товаришкою, 
яка висловлює своє обурення негідними вчинками деяких 
гімназисток: «Собака та «твоя» Ориська – от що я тобі ска-
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жу! Собака. Її б’ють по морді, а вона лиже руку, яка її б’є... 
Яка ганьба! Українка! Плювати я хотіла на таких українців! 
Заявляти на весь голос, що їй подобаються «поезії» Тудоряну, 
який називає нас «стадом покірних»... Який не так давно ви-
ступив у «Віяця Руминієй» з «науковим відкриттям», що на 
Буковині взагалі немає українців, а є тільки зрусифіковані 
румуни, і радив... ага... навіть наші прізвища «навертати» на 
румунські... Недосить, що нас змушують вивчати такого «по-
ета», а тут ще... знайдеться паршива вівця, яка стане вихва-
ляти його «поезії»... Чи ти не розумієш, що це все одно, що 
всім нам... та не тільки нам, але всім українцям на Буковині, 
в обличчя наплювати? Ти дійсно цього не розумієш? Це ж, – 
Стефа бере себе рукою за шию, – це просто зрада перед 
народом...» [Вільде 1968: 89-90]. 

Оці слова «зрада перед народом» привели Дарку до 
тями, і вона почала поступово осмислювати, хто вона, і яке 
місце належить їй серед гімназійної молоді. Гімназія, в якій 
навчалася Дарка Попович, була українською, утримувалася 
на кошти учнів, але в умовах румунського поневолення не все 
було так просто з українською справою. Румунські шовіністи 
намагалися всякими способами обмежити функціонування 
української мови, зневажливо ставилися до української куль-
тури, принижували українців, їхні звичаї, традиції, обряди. 
З одного боку, такі процеси деморалізували нестійких укра-
їнців, а з другого – викликали обурення та спонукували до 
протесту окупаційному режиму. Ірина Вільде в романі «По-
внолітні діти» показує, як головна героїня, всупереч неспри-
ятливим обставинам, починає усвідомлювати своє національ-
не «я». Вона згадує, що її тато-вчитель був заарештований, 
коли прийшли румуни. Згадує вчителів-румунів, які вчили її в 
школі, і не має до них неприязні. Але Стефа  постійно спря-
мовує думки Дарки в потрібне русло: «Тата твого арештували 
румуни, а ти так легко погодилася на те, щоб Мігулів змінив 
українську мову на румунську? Невже ж ти не розумієш, 
що це значить? Невже ж ти, – голос Стефи став важким і 
дуже повільним, – ще й досі не розумієш, що вони всякими 
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штучками поступово хочуть заперечити нас взагалі, як на-
цію? Невже ж ти не бачиш, що такі, як Мігулів, – на службі 
в них? ...А тобі ніколи не спадає на думку, що ми повинні 
знати твори своїх поетів... знати історію нашого народу, зна-
ти, хто ми і звідки взялися на світі» [Вільде 1968: 98]. Після 
цієї розмови Дарка починає читати книжки, які їй спеці-
ально приносять подруги. Її кругозір розширюється, але в 
неї постійно виникають якість сумніви. Вона не кидається 
бездумно у вир життя, а намагається утриматися над ним, 
немов спостерігаючи за всім, що відбувається навколо, збоку. 
Можливо, у цьому проявилася певна риса характеру письмен-
ниці, а може, вона хотіла в такий спосіб убезпечити себе від 
звинувачень вульгарно-соціологічної критики, яка дуже часто 
безпідставно ототожнювала героя з автором твору.

Дарка уважно вислуховує своїх подруг, не зразу зважу-
ється вступити до молодіжного товариства, програмою якого 
було відстоювання національних інтересів українців. Вона не 
хоче сліпо підкорятися чужій волі, намагається зберегти своє 
«я». Для відтворення душевних переживань героїні письмен-
ниця вдається до внутрішніх монологів. «Господи, за кого 
вони мене мають! Та ж прийдіть, накажіть – я піду за вами, 
тільки не давайте так самій вирішувати ці важливі справи. 
Хай хоч моїй бідній мамі здається, що це ви втягли мене туди, 
але ж ви знаєте, що я добровільно піду за вами і з вами...» 
[Вільде 1968: 151], – розмірковує Дарка, по-дитячому огляда-
ючись на матір. Водночас оце постійне звіряння своїх кроків 
з матір’ю, батьком, бабусею свідчить, наскільки нерозривно 
зв’язана Дарка Попович зі своєю родиною, навіть перебуваю-
чи від неї на відстані. Виплекані в сімейному колі морально-
етичні, національно-політичні, естетичні ідеали допомагають 
героїні орієнтуватися в складному та жорстокому світі, ви-
стояти в ньому в екстремальних ситуаціях.

Зосереджуючи увагу на еволюції національного усвідом-
лення героїні,  письменниця проникає в її внутрішній світ. 
«Психологічно вірно накреслено динамічну, тремтливу істо-
рію дівочої душі, сповнену великих болів, радощів і смутків, 
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не раз брутальних ударів життя, несправедливої суспільної 
системи, історію духовного гарту й нелегких внутрішніх пере-
мог» [Денисюк 1978: 125]. Дарка Попович ще зовсім дитина, 
вона цілком природно оглядається на свою матір, шукаючи в 
неї опори та захисту, але життя вимагає самостійних повно-
літніх рішень, і батьки, їхня позиція, їхні морально-етичні 
орієнтири можуть підказати шлях до виходу зі скрутної си-
туації, та вирішувати доводиться самій. Вона наївно вірить 
у торжество добра та справедливості, але скрутні обставини 
змушують її більш реально подивитися на світ. Дуже скоро 
сумніви Дарки Попович розвіялися, коли вчитель румунської 
літератури Мігалаке безпідставно ставить незадовільні оцін-
ки тим учням гімназії, які відстоюють почуття національної 
гідності. Він у різний спосіб знущається з них, намагаючись 
зламати їхній внутрішній спротив. «Дав я тобі двійку, бо 
мені так хотілося, а ти можеш іти скаржитися на мене хоч 
до Бога» [Вільде 1968: 126], – звертається він до Оріховської. 
Та така відверта несправедливість не налякала, не зламала 
Дарку, а підштовхнула її до протесту. Вона відкрито вступає 
в суперечку з Мігалаке, наражаючи себе на небезпеку. Дарка 
вимагає пояснень, на якій підставі Мігалаке поставив їй пога-
ну оцінку, звертаючись до вчителя українською мовою. І саме 
звертання українською мовою обурило його:

«Як же ж я можу дати «панні» добру оцінку, коли «пан-
на» не вміє по-румунському два слова склеїти? А може... не 
хоче по-румунському говорити?

– Мене ні разу не питали, – держиться Дарка вперто 
рідної мови.

– І не будеш питана! – відповідає  вчитель, уже  
без перекладача, що свідчить, що він добре розуміє по-
українському. – Амінь! Розумієш? – і робить Дарці хрест 
на чолі своїми до гидоти виплеканими пальцями. – Амінь!» 
[Вільде 1968: 153]. 

Випробовування випадають на особисті почуття Дар-
ки. Циганюк доручає їй відмовити Данка Данилюка, в якого 
вона закохана, від участі в концерті на честь міністра. Їй не-
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просто зважитися на такий крок. Дівчина вагається, боїться 
завдати неприємностей своєму коханому: «У тому симфоніч-
ному оркестрі, чи як його назвав Циганюк, тільки два україн-
ці. Коли вони не з’являться... ці два... єдині з усіх українців... 
то ж це так зрозуміло... так безсумнівно, що їх на другий 
день проженуть з усіх шкіл в Румунії. Так треба сказати собі 
ясно... І Данка проженуть з гімназії... і цьому повинна допо-
могти вона, Дарка» [Вільде 1968: 157-158].  Тобто, вона пови-
нна взяти на себе відповідальність за долю коханого хлопця, 
підставляючи його під удар. Тут письменниця використовує 
внутрішній конфлікт для розкриття психологічного стану 
персонажа. Вона показує благородство Дарки, її небажання 
ламати чиюсь долю. 

Ірина Вільде  не ідеалізує своєї героїні, а показує її як 
складну суперечливу постать, якій нелегко розібратися в ла-
біринтах власної душі. Дарка ревнує Данка до однокурсни-
ці – дочки префекта Лучіки,  вважаючи її батька  ворогом 
українства. Але Данко заспокоюює її: «О, можеш бути певна, 
що Лучіка не з моїх ворогів! Ха...ха!.. Лучіка – мій ворог! Що 
ти говориш, Дарцю? Знай, що в них дами з товариства не 
пхають носа в політику. Вони займаються тільки тим, чим 
належить займатися дамам... Вони намагаються бути гарни-
ми, шикарними, бавляться... Коли б ти знала, як румунські 
дами з товариства вміють пити вино! За таких «ворогів» мо-
жеш зовсім спокійна бути» [Вільде 1968: 167]. Данко має ра-
цію, що не всіх румунів треба вважати ворогами української 
справи. Він політично нейтральний, не виявляє своєї націо-
нальної позиції, але точно підмітив різницю між румунськи-
ми і українськими жінками: «Зате моя Дарця почепить собі 
шаблю і піде за неньку-Україну воювати!» [Вільде 1968: 168]. 

Політична нейтральність Данка зовсім не значить, що 
він позбавлений почуття національної гідності. Він готовий 
сказати самому міністрові, що не буде грати на його честь, 
бо не хоче опинитися серед зрадників, хоча не може сприй-
няти Дарчиного ставлення до Лучіки. Та Дарка наполягає на 
своєму: «Бо ми взагалі не повинні дружити з гнобителями. 



202

Ніколи й ніде. Наші дівчата не повинні ходити з румунськи-
ми паничиками, а хлопці – з «домні шорами». Бо так можна 
звикнути до них, звикнути навіть до того, що нами правлять 
бояри...» [Вільде 1968: 183]. Ревність засліпила її, і вона не 
може об’єктивно оцінити румунку Лучіку, яка волею випадку 
опинилася поряд з її коханим хлопцем.

Дарці важко знайти душевну рівновагу, коли на неї хли-
нула злива інформації, а душу переповнюють почуття. У за-
пальних розмовах з однокурсниками вона стримана та вива-
жена. Не все героїня може сприйняти, не з усім погодитися. 
Для відтворення політичної ситуації в Буковині Ірина Вільде 
використовує форму диспуту. Дарка Попович не бере участі 
в дискусіях, але вона уважно вислуховує все, про що спереча-
ються її однолітки, намагається якнайглибше осмислити на-
ціонально-політичні процеси в Буковині. 

Після бунту проти свята на честь міністра влада виріши-
ла розформувати українські гімназії. На думку Оріховського, 
сигуранца придумала геніальний план роз’єднання патріотич-
но налаштованої молоді: «Замість саджати в тюрми й ви-
кликати небажані настрої серед українського «міноритету», 
вона знешкоджує вас, розсіваючи по всій Румунії. При тому, 
майте на увазі, є інструкції не приймати більше ніж двох до 
однієї і тієї ж школи» [Вільде 1968: 357]. У полеміку зразу ж 
вступає Іванчук: «Пан Оріховський каже, що сигуранца роз-
віє нас по всій Румунії, як мак, і цим знешкодить нас зовсім. 
Файна концепція, нема що! Але я хочу тут сказати, що, крім 
низьких шкурницьких інтересів, – він плюнув у повітря, – є 
ще й патріотизм! Є ще у декого у грудях серце, що б’ється 
для неньки України!» [Вільде 1968: 361]. Оріховський орі-
єнтується на Росію, на «дружбу народів», на інтернаціонал, 
покладаючи надію на комуністів. Іншої думки Іванчук, який 
вважає, що «комуніст-українець така сама зараза, як і ко-
муніст-єврей, румун чи поляк» [Вільде 1968: 363], і тому він 
готовий перестріляти їх всіх. Він мріє про самостійну Укра-
їну, але перед тим хоче справедливого суду над гнобителями: 
«ай би я віддав румунам усі кривди, що вони заподіяли нам 
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за ці роки... хай би повідбирав насамперед у них всі до одної 
школи, повиганяв усіх румунів з державних посад, заборонив 
румунським ремісникам мати власні майстерні, не допускав 
їх молодь у вищі школи, спаплюжив би їх історію, заборонив 
би, як вони роблять з нашим Франком і Шевченком, читати 
їхніх класиків, наплював би їм так у лице, як вони нам плю-
ють» [Вільде 1968: 362]. У запалі полеміки він говорить: «Ми 
не пацифісти, якими ви хотіли б нас зробити! «Братерство», 
«дружба народів» – це фата моргана, пане Оріховський, кінь 
реготався б з цієї комедії. Український народ не хоче жадних 
«союзів»... Протягом усієї своєї історії нічого й не робили 
українці, як вічно з кимось «союзились», і вічно їх обманю-
вали... тому ми нікому не віримо вже! Український народ 
хоче зажити самостійним, ні від кого не залежним життям 
від Сяну до Дону» [Вільде 1968: 363]. Думки Іванчука розви-
ває Стефа: «Ну, що в Росії... коли б вона дірвалася до влади, 
перевернула б життя догори корінням... Я ще не бачила, щоб 
квітнуло й родило дерево, не маючи свого коріння в землі... А 
зрештою, в нашому конкретному випадку найважливіше – 
це національна боротьба, і для неї треба нам об’єднати всі 
сили народу, а не роздрібнювати їх, я так думаю, штучним 
розподілом на «бідних» і «багатих» [Вільде 1968: 366].

Зважаючи на відтворення цих бурхливих дискусій, мож-
на зробити висновок, що письменниця врахувала зауваження 
щодо її ранньої творчості,  коли її звинувачували в аполітич-
ності, і вона змушена була оправдуватися у «Слові, прочитано-
му на вечорі проголошення літературної нагороди за 1935 рік 
дня 30 січня 1936 року»: «Роблять мені докори, що я не тор-
каюся національних чи суспільних проблем. Це правда, хоч 
докори й не слушні. Можливо, що якби наші письменники 
з більшим пієтизмом і з більшим почуттям відповідальності 
ставилися до національних проблем у літературі, то я теж 
була б зважилася торкнутися їх. Поки ще не можу зважи-
тися. Вважаю, що ці справи заважні й засвяті, щоб писати 
про них як-будь. Боюся, що перо моє ще замало вироблене й 
загартоване на них, одначе кажу щиро так, як кажеться до-
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віреним приятелям. Що коли б я й хотіла бути замітнішою 
письменницею, то тільки тому, щоб зробити своєю працею 
прислугу українській культурі [Денисюк 1978: 378]. Тобто, у 
романі «Повнолітні діти» Ірина Вільде зважилася порушити 
національно-політичні проблеми і намагалася розкрити їх у 
всій складності та багатогранності.

Для висміювання негативних явищ письменниця ви-
користовує сатиру, спрямовану проти подвійних стандартів 
у навчальному закладі. Формально директором української 
гімназії в Чернівцях був українець Кваснюк, а насправді 
його функції виконував Мігалаке – він диктував свої умови, 
нав’язуючи румунізацію українців. У цій гнітючій атмосфері 
навіть лояльний вчитель Івасюк не дозволив Оріховській об-
рати для підсумкових занять заборонені в Румунії політич-
ні поеми Тараса Шевченка, оберігаючи її від нових непри-
ємностей. Інтертестуальні посилання на українську пісню, 
творчість Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Коби-
лянської відіграють важливу роль у формуванні національної 
свідомості учнів української гімназії. Подруга Стефа намага-
ється відкрити очі Дарці на загрозливі процеси для україн-
ців: «Я не буду тобі багато розповідати. Ти бачиш сама, до 
чого йдеться в нашій гімназії... Бачиш (Стефа зовсім забуває 
про те, що Дарка – приватистка, перший рік у гімназії), 
що з кожним новим шкільним роком ми втрачаємо що-
раз більше прав. Минулого року ми ще мали свідоцтво на 
двох мовах, і румунська була тільки як предмет... Цього року 
будуть уже тільки румунською мовою і під час фізкультури 
вже румунська команда. А історія? Нам обіцяли, що ми 
будемо вивчати румунською мовою тільки історію Румунії, 
а що зробили з нами? Скликали начебто з’їзд істориків, і 
– ось які наслідки... «Для нашого добра», для «полегшен-
ня» навчання вивчаємо румунською мовою вже і всесвітню 
історію. Бачиш, як вони це хитро роблять? Тебе грабують 
до сорочки, а тобі повинно здаватися, що це – для «тво-
го добра» ... І багатьом таким ідіоткам, як Лідка Дудка, і 
справді так здається. На другий рік, побачиш, уже відкрито, 
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без штучок, будуть вивчати історію в усіх класах тільки на 
румунській мові. Через два, через три роки дійде до того, що 
в українській гімназії скасують українську мову як предмет... 
Будемо вивчати французьку, латинь, німецьку мову, тільки не 
рідну...» [Вільде 1960: 136]. Стефа вимальовує непривабливу 
перспективу для українців Буковини, яких насильно румуні-
зують, обмежуючи вживання української мови. Тобто, Ірина 
Вільде показує в романі «Повнолітні діти», як всі дії румун-
ського урядування були спрямовані на обмеження функціо-
нування української мови, створення штучних перепон для 
розвитку української культури та приниження національної 
гідності українців.

Відвідуючи молодіжну організацію, до якої входили учні 
жіночої і чоловічої українських гімназій, Дарка розширює 
свій світогляд. Після доповіді Циганюка про Богдана Хмель-
ницького «на її очах виникають, як мінливі ракети, нові іс-
тини, народжуються і відразу стають міцними нові поняття, 
нові закони. Ніколи, ніколи досі не вважала Дарка українців 
господарями Буковини, її політичними володарями. Була Ав-
стрія, «належали» до неї, потім треба було «належати» до 
Румунії. Ніколи якось не могло вміститися в Дарчиній голові, 
що назву, саму назву «Україна» можна віднести і до Буко-
вини. Адже тут можна було вживати тільки саму тінь цього 
слова (і то не офіціально), тільки його прикметник: україн-
ська пісня, українська вишивка, українська кераміка... Але 
Україна? Тут, на Буковині?» [Вільде 1968: 139].

Дарка зазнає все нових і нових випробувань. Дирек-
тор гімназії готовий допомогти їй залагодити справу з ру-
мунською, але ставить перед нею конкретну умову: учениця 
мусить пригадати, хто їй наговорив, що «Буковина – тільки 
тимчасово окупована королівським урядом? Що українські 
патріоти не повинні вивчати поезій Тудоряну... Що настануть 
ще зміни на Буковині...» [Вільде 1968: 193]. Звичайно, Дарка 
це чула від свого батька, від товаришів, але вказати на них 
вона не могла – не мала права зрадити, хоч над нею нави-
сла загроза виключення з гімназії. Не зміг нічого добитися 
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від Дарки і Мігалаке, змальований у романі з сарказмом, 
який «запінений, закукурічений, прискочив до Дарки, вхопив 
її своїми руками, наче яструб кігтями, і потяг її до шафи, аж 
скляні ампулки в ній задзенькотіли» [Вільде 1968: 196]. 

За свою непоступливість та впертість Дарка Попович 
отримала з історії двійку та «незадовільну» поведінку. Така 
несправедливість глибоко вразила її. Вона найбільше боялася 
того, що її не зрозуміють ні батько, ні мати, ні бабуся. Але 
вона помилилася. Вся родина з порозумінням поставилася 
до Дарки, усвідомивши, що причини конфлікту зумовлені 
не стільки психологічною несумісністю вчителів і учнів, як 
системою суспільних взаємовідносин в окупованій румунами 
Буковині. Родинні стосунки в сім’ї Поповичів Ірина Вільде 
відтворює з позицій ментальності українців, які завжди були 
схильними до миру, злагоди, любові та взаєморозуміння. 

Молодь Буковини не хотіла миритися зі станом, який 
склався в Буковині. Гімназисти в різний спосіб намагалися 
виявити свій спротив. Хтось з них зрубав  дуб, який мав сим-
волізувати вічне об’єднання Буковини з Румунією. Пі дозри 
впали на гімназистів, і цю конфліктну ситуацію авторка ви-
користовує для того, щоб показати силу духу, непокору злу, 
прагнення до волі та незалежності.

Дарка вчиться розрізняти лицемірство та підступність. 
У цьому допомагає їй Наталка. Вона навчає її стійкості та 
мужності. Коли арештували їхнього товариша Ореста Цига-
нюка і Дарка впала в розпач, то Наталка намагається роз-
віяти її гнітючий настрій – пропонує дивитися на ситуа-
цію більш оптимістично: «Навіть коли б, Дарко, за нами не 
слідкували, навіть коли б ми  обставинами не були змушені 
вдавати веселих, то нам все одно не личило б упадати в 
тугу з приводу Ореста. Це почуття жалості не робить честі 
ані тому, кому співчувають, ані тому, хто співчуває. Зайва 
доза жалості у підпільній роботі може стати згубною. Треба, 
Дарко, гартувати свою волю. Треба враховувати, що ворог, 
вивчивши твій характер, може зіграти на м’яких струнах 
твоєї душі. Може статися таке, що ворог, якого треба зни-
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щити, прикинеться жалюгідним, нещасним, і ти що? По-
жалієш його? Пощадиш його, а він, вирвавшись на волю, 
«віддячить» тобі тим, що знищить тебе ще з більшою оска-
женілістю, ніж зробив би це перед тим. Бо тепер, крім не-
нависті, він матиме до тебе ще й почуття презирства за твій 
дурний розум» [Вільде 1968: 251-252].

Національне прозріння та активна громадська пози-
ція позначилися на долі головної героїні – вона потрапила 
в список «не благодійних» і тому змушена була покинути 
українську гімназію в Чернівцях та закінчувати навчання 
в Штефанештах. Там у різних випробовувальних ситуаціях 
Дарка гартує свою волю, формує світогляд, усвідомлює свою 
причетність до долі великого українського народу.

Ірина Вільде, поставивши в центрі роману «Повноліт-
ні діти» образ Дарки Попович, в якому є значна доля авто-
біографічності, художньо переконливо показала, як головна 
героїня, долаючи різноманітні перепони на складному жит-
тєвому шляху, приходить до національного самоусвідомлен-
ня, виявляє своє українське єство. Естетична позиція митця 
проявилася чітко і виразно – українська душа нерозривно 
зв’язана з рідною землею, її унікальним світом, своєю ро-
диною, і жодні перешкоди не можуть змінити такого стану 
речей. Для втілення головної ідеї твору письменниця вико-
ристала лексико-синтаксичні структури, інтонаційно-звукові 
особливості української мови, характерні для буковинського 
краю, закони і норми обраного жанру, який дозволив їй про-
никнути в глибини національної психології в стані форму-
вання особливості, і показати найхарактерніші особливості 
українського жіноцтва в особі головної героїні Дарки Попо-
вич та принагідно відтворити  ознаки епохи, національно-по-
літичну ситуацію в Буковині, окупованій румунами.

1. Вальо М. Забутий світ Ірини Вільде // Ірина Вільде. Не-
збагненне серце. – Л., 1990. – С. 3-23.

2. Вільде Ірина. Повнолітні діти / І. Вільде. – К., 1960. – 
411 с. 
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Контрольні запитання:

1. Яку проблему порушила Ірина Вільде в романі «Повно-
літні діти»?

2. В якій родині виховувалася письменниця?
3. Якої стильової манери дотримувалася Ірина Вільде?
4. Як побудована композиція твору?
5. Яку позицію займала головна героїня роману  Дарка 

Попович?
6. Як відбувається процес національного усвідомлення в 

Дарки Попович?
7. З якою метою використовує письменниця сатиру?
8. Яке виховне значення має роман «Повнолітні діти» Іри-

ни Вільде?



націєтворчий чинник  
Поезії вояків уПа 

Кожна свідома нація для свого утвердження за-
вжди шукає ті опорні стовпи, на яких трима-
ється її ідеологія, морально-етичні принципи, 

національно-політичні права та культурні надбання. У цьо-
му плані особливий характер має поезія УПА, яка виросла 
на хвилі патріотичного пориву українців. «Була то героїчна 
доба формування модерного українського націоналізму так 
на рідних землях, як і на еміграції. Націоналізм складався 
не як замкнена в собі доктрина, а як широка духовість. …
Сувора мораль революційної епохи мала перейняти народ, а 
насамперед провідний його загін – націоналістів. Зречення 
від буденних життєвих гараздів, постійна готовність до бою, 
до небезпеки, витривалість у дії, офензивний дух, уміння ко-
ритися зверхникові й кермувати підлеглими – це ті чесноти, 
які зобов’язували націоналіста і які дійсно раз-у-раз прояв-
лялися в націоналістичних когортах. Героїка не тільки става-
ла предметом культу, але й повсякчас втілювалася в життя, 
приносячи смерть і муки за батьківщину, але й пориваючи 
визнавців Духу до нових висот» [Бойко 1981: т. 3, 363-364].

Унікальність українського націоналізму в тому, що він 
ніколи не був агресивним, спрямованим проти чужих наро-
дів; його енергія завжли була скерована на внутрішню кон-
центрацію, відродження потуги, яка б давала змогу відсто-
ювати власні інтереси. Тому, оцінюючи  явища української 
історії минулого, слід виходити з національних пріоритетів, 
зумовлених генетичною матрицею українців. Для перекон-
ливості візьмемо для прикладу постать Степана Бандери: для 
патріотично налаштованих українців – це національний ге-
рой, борець за волю українського народу, творець Україн-
ської Самостійної Соборної Держави. Для антиукраїнських 
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елементів – це кривавий кат та розбійник. Над створенням 
такого  псевдоміфу працювала  фальшива та облудна червона 
пропаганда. Володимир Бєляєв у книзі «Я звинувачую» писав: 
«Якщо в юності для того, щоб «зміцнити волю», Степан Бан-
дера на очах у своїх ровесників душив на парі однією рукою 
кішок, то вже починаючи з тридцятих років він поступово 
переносить свою практику на людей. Саме він винайшов го-
резвісний бандерівський зашморг – особливої конструкції 
мотузяну петлю, якою можна безшумно задушити людину 
в будь-якому положенні» [Бєляєв: 88]. Важко собі уявити, 
як можна однією рукою на очах у своїх ровесників задуши-
ти кішку, а мотузяні петлі були винайдені до Бандери, та й 
бандерівці ніколи не душили людей, бо мали зовсім іншу 
місію – визволяти свій край від загарбників і будувати власну 
державу. Цей факт є яскравим свідченням того, як безцере-
монно та нахабно оббріхували та паплюжили наших націо-
нальних героїв з метою викликати недовіру до них.

Аналізуючи психологічне сприйняття національно-ви-
звольного руху вояків УПА іншими народами, Юрій Киричук 
підкреслював, що «для росіян Петлюра – це майже матюк, а 
Бандера – взагалі щось жахливе» [Киричук 2003: 29]. Поль-
ські дослідники Я. Гергард і Е. Прус трактували «бандерівців 
як зграю скажених псів, яким місце душі заступили смердючі 
випари горілки. Вони дописались до того, що інколи читачі 
готові прийти до висновку, що сокира була основним бойовим 
спорядженням УПА. Ця байка належить до тих же попу-
лярних і безпідставних, як легенди про те, що китайці їдять 
мишей, що Ніцше велів убивати слабких, що Наполеон мав 
звичку схрещувати руки на грудях і що С. Петлюра віддавав 
накази влаштовувати єврейські погроми» [Киричук 2003: 47]. 
І справа не тільки в цих нісенітницях. «Ці наклепи на укра-
їнську націю (чи нарід) творять справжнє дике поле, що на 
ньому справляють безшабашний герць усякі безвідповідальні 
одиниці: кандидати на диктаторів, позери на спасителів Укра-
їни, морально здеклясовані імітатори чужини, маньякальні 
дефетисти і між ними добрі патріоти, що не вміють ходи-
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ти без милиць по Божому світі. Ці всі «судді» української 
нації спричинюють самим Українцям найбільшу кривду, бо 
не тільки ображають українську націю, але, що більше, ви-
кликують масу в найвищому ступні шкідливих сугестій, що 
викривлюють дальше Духа нації в сучасному поколінні, роз-
бивають суцільність народу, не даючи йому спромогтися спо-
кійно, обережно та глибоко продумати в нашу нервову добу 
найважнішу з усіх життєвих справ» [Княжинський 1959: 8].

Степан Бандера (1909-1959) народився в селі Угринів 
Старий. У 1928 році став членом УВО, а в 1931 керував ре-
ферантурою в Крайовій Екзекутативі ОУН. У 1933 році його 
призначили крайовим командиром УВО та ЗУС. Після утво-
рення Суверенної Соборної Української Держави 30 черв-
ня 1941 року його арештували через чотири дні, і він був 
позбавлений можливості повернутися на рідну землю, пере-
буваючи в німецькому концтаборі. Але спрацювало його ім’я, 
яке Бандера відправив на Україну, що жахало та продовжує 
жахати противників української державності, які оперують 
застарілими штампами та бояться відкривати очі на очевидні 
речі. У вірші «Бандера» Дон Мур писав:

«Бо ім’я Бандери – це зрив України,
Це символ невстримних, це вічність ідей,
Це ім’я відоме є кожній дитині,
І спокій зганяє Москві із очей».

На постать Степана Бандери слід дивитися з українсько-
го боку. Іван Франко мав цілковиту рацію, коли підкреслю-
вав, що  «все, що йде поза рами нації, се або фарисейство 
людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити 
свої змагання до панування одної нації над другою, або хво-
робливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими 
«вселюдськими» фразами покрити своє духовне відчуження 
від рідної нації» [Франко 1986: т.45, 284]. Без добровільного 
підмурівку любові до своєї землі, відчуття рідної стихії, по-
ваги до святинь, шанування своїх авторитетів, возвеличення 
героїв, плекання  мови та розвитку культури жодна нація не 
може розраховувати на сприятливу перспективу.
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Національно-визвольна боротьба українців за свою не-
залежність  була ознаменована символом Степана Бандери. 
Богдан Нижанківський з цього приводу писав: «Ти поляг, 
щоб не згоряючи, горіти! Ти – символ. Стяг!» Леонід Пол-
тава на смерть Степана Бандери написав славень, в якому 
підкреслював:

«Є на Божому світі ім’я,
Що становить епохи і ери:
Хай же вічно народам сія
Українська епоха Бандери!
Відійшов ти –  за багатьох,
Щоб невольникам виросли крила.
У журбі Україна і Бог
При твоїй незабутній могилі». 

Тобто національно-визвольна боротьба української нації 
в ХХ столітті проходила під прапором Степана Бандери, який 
став символом віри в Самостійну Соборну Державу. Але не-
безпека українського феномену полягає в тому, що частина 
українців досі знаходиться в полоні неподоланих стереоти-
пів, спрямованих на дискредитацію національно-визвольних 
змагань та їх провідників. І тому, щоб сьогодні вибудовувати 
національну споруду, спочатку необхідно очистити нашу іс-
торію, літературу, культуру та мистецтво від чужого накипу 
й широко відкритими очима подивитися на власну долю, по-
збутися внутрішнього малоросійства, наповнити новим зміс-
том українське життя, відновити національно-культурне об-
личчя українства.

Українцям слід усвідомити, що ніщо їм не прийде за-
дарма, ніхто їх не захистить, ніхто не буде вибудовувати їм 
шляху поступу, ніхто не виколише їхніх дітей, бо людська 
природа створена так, що жодними засобами неможливо 
прищепити любов до чужої колиски. І.Франко, роздумуючи 
про становище українців в умовах, коли Західна Україна пе-
ребувала в складі Австро-Угорщини, а Східна – під Росією, 
вважав «ідеал національної самостійності в усякім погляді, 
культурнім і політичнім... поза межами можливого» [Фран-
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ко 1986: т. 45, 285]. Але в умовах незалежної України слід шу-
кати шляхи для здійснення українського національного ідеа-
лу. «Очевидно, – відзначав Іван Багряний,  –  й розв’язання 
української проблеми лежить не на шляху опортунізму, не на 
шляху рабського улягання чужій волі, не на шляху чищення 
чужих черевиків… До української свободи веде шлях твердої 
постави, невгнутої принципової самостійницької політики, 
об’єднаність на цій лінії всіх українських самостійницьких 
сил» [Багряний 2006: 668]. 

Українська нація повинна подбати про себе сама – на-
лежно відстоювати свою честь, національну гідність та не-
заперечне право бути повноправними господарями на своїй 
землі. «Зневір’ю, розчаруванню не може бути місця в час, 
коли на довгі літа вирішується твоя доля, твоє щастя і твій 
добробут. Тільки міць, єдність та тверде, непохитне стрем-
ління до повної незалежности й свободи може бути нашим 
побратимом…» [Петлюра 1993: 181], – підкреслював Симон 
Петлюра у зверненні «До населення всієї соборної України».

Українське питання постає в різних аспектах. Однією 
з найважливіших проблем для української провідної вер-
стви – еліти чи інтелектуального прошарку – завжди було 
самостійницьке мислення, державотворчий інстинкт, які б 
давали можливість захищати інтереси нації, служити своє-
му народові, а не догоджати ворогам української державнос-
ті. «На очах історії сильна, освічена і культурна інтелігенція 
України прийняла в ХVІ і ХVІІ віках польську національність, 
і усі оті Четвертинські, Чорторийські, Вишневецькі та Тишке-
вичі – плоть від плоті нашої і кість від костей наших... друга 
прийняла російську національність протягом ХVІІІ і ХІХ віків 
і всі оті Безбородьки, Прокоповичі, Гоголі, Гнедичі, Потапен-
ки, Короленки – і їм же несть числа – усі вони наша кров» 
[Міхновський 2007: 49]. Але на превеликий жаль, як одні, 
так і другі обернули свою енергію проти національних інте-
ресів свого народу задля власної користі. А якщо сюди дода-
ти змадяризацію, знімеччення, зрумунізацію, кочубеївщину, 
москвофільство, масові розстріли найсвідоміших українців, 
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голодомори та депортації найактивнішої верстви українсько-
го суспільства – селянства та віковічні розбрати між укра-
їнцями, то з такими втратами визначитися з національними 
пріорітетами не так просто. І основна причина завжди була 
в тому, що українці не виходили з інтересів нації. «Усі не-
щастя, що до цього часу терпить український народ, від того, 
що він до останніх часів не поглядав на свою справу націо-
нально, а соціально: він не мав ідеалу самостійної України» 
[Міхновський 2007: 120]. Відсутність національної свідомості 
й свідомості вигод від національної незалежності не сприяла 
виробленню державотворчих інстинктів, приземлювала укра-
їнця до короткочасної користі, заслоняючи йому перспективу 
розбудови своєї незалежної держави, яка може забезпечити 
щасливе майбутнє для його дітей та внуків. Тому сьогодні, 
коли виразно не окреслене національно-культурне обличчя 
українства, а українців продовжують задурманювати понят-
тям «політичної нації» на зразок єдиного радянського народу, 
їм необхідно виходити з простої та зрозумілої формули: є 
Україна і є українці; за принципом простої більшості вони 
мають право бути господарями на своїй землі і створювати 
можливості для всіх, хто на ній проживає. 

Перед українцями гостро постала проблема, яку по-
рушив Іван Франко: «витворити з величезної етнічної маси 
українського народу українську націю, суцільний культурний 
організм, здібний до самостійного культурного й політичного 
життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки 
б вона не йшла» [Франко 1986: т. 45, 404-405]. 

Надзвичайно актуальним постає почуття національної 
честі та національної гідності, яке «мусить бути дорогим для 
нації, так, як кожній людині дороге почуття особистої чести, 
особистої гідности. Це почуття стоїть на варті вчинків, але 
одночасно в ньому таїться й найсильніший психологічний 
стимул їх та їх перводжерело. З цього виростають шляхетні 
змагання, активні прагнення і напружена діяльність, і разом 
з тим воно охороняє чистоту шляхів і засобів у боротьбі за 
добро батьківщини» [Петлюра 1993: 104]. Та щоб виховати 
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це почуття національної честі, кожна нація повинна вся-
кими способами активізувати історичну пам’ять, шанувати 
та прославляти героїв, які боролися за свободу та державну 
незалежність. У пам’яті українського народу зберігаються 
імена найважливіших історичних постатей, котрі відіграли 
важливу роль в утвердженні національного самоусвідом-
лення. У свідомості українців глибоко вкорінилися образи 
Володимира Великого, Ігоря, Всеволода, Святослава, Ярос-
лава Осмомисла, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, 
Данила Галицького, Дмитра Вишневецького (Байди), Івана 
Підкови, Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Пе-
тра Федоровича (Трясила), Павла Павлюка, Івана Сулими, 
Дмитра Гуні, Петра Сагайдачного, Самійла Кішки, Богда-
на Хмельницького, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Івана 
Богуна, Семена Палія, Івана Мазепи, Максима Залізняка, 
Івана Гонти, Петра Калнишевського, Михайла Грушевського, 
Симона Петлюри, Степана Бандери та багатьох інших, які 
стали національними героями, закумулювавши найхрактер-
ніші риси української вдачі.

Важливо підкреслити, що без розуміння дій та вчинків 
національних геніїв у минулому неможливо спрогнозувати 
поступ нації в майбутньому. «Як би ми не інтерпретували 
нації, то ніколи в дефініції її не можемо пропустити еле-
менту історичности і динамічного традиціоналізму. Ніколи 
не можемо вислідкувати цього містичного зв’язку живих з 
умерлими й ненародженими, який каже сучасним спрямува-
ти свою дію в майбутнє, у вічність, в оперті на минуле й на 
пошані минулого. Тільки та величава візія майбутнього, того 
безконечного ряду століть, які потопають у вічності, в якій 
житимемо з нашими мріями, концепціями й ідеями, тіль-
ки воля до продовження життя, тільки охота до переможен-
ня часу стає основою творчої дії одиниці й творить націю» 
[Янів 1996: 168].

Особливість формування української нації ще й у тому, 
що там, де неможливо було досягнути здобутків зброєю, на 
допомогу приходило слово, яке виконувало націєтворчу функ-
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цію. Про модерну українську націю розповів світові Іван Кот-
ляревський, батьком української нації став Тарас Шевченко, 
після нього місію національного поета-проводиря перебрав 
на себе Іван Франко. До національної споруди доклали чима-
ло зусиль Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Коцюбин-
ський, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Улас Самчук, 
Іван Багряний, Василь Барка, Микола Хвильовий, Микола Ку-
ліш, Василь Симоненко, Василь Стус та багато, багато інших, 
які перетворили слово на гостру, ефективну зброю. 

Часто слово йшло в парі зі зброєю, як це було під час 
національно-визвольних змагань вояків УПА, які можуть по-
служити прекрасним взірцем того, як в єдиному пориві за 
Самостійну Соборну Україну злилися всі верстви української 
нації з гідними провідниками на чолі.

Навколо вояків УПА, діяльність яких була спрямована 
на зведення великої національної споруди, ще досі лунають 
спекулятивні інсинуації. Цих славних героїв, що не шукали 
ні слави, ні нагород, ні привілеїв, а всі зусилля докладали для 
створення Української Національної Держави, досі не  ви-
знано воюючою стороною в Другій світовій війні. Їхня само-
відданість, самопожертва в ім’я українського народу гідна по-
диву та наслідування. Вони давали клятву на Біблії та хресті 
перед Великим Народом Українським, перед Святою Землею 
Українською, перед пролитою кров’ю усіх Найкращих Синів 
України та перед найвищим Політичним Проводом Наро-
ду Українського: «Боротись за повне визволення всіх україн-
ських земель і українського народу від загарбників та здобу-
ти Українську Самостійну Соборну Державу». У цій клятві 
воїни УПА обіцяли не жаліти ні крові, ні життя і битись до 
останнього віддиху і остаточної  перемоги над усіма ворогами 
України і цих принципів непорушно дотримуватись.

Визначальним чинником боротьби вояків УПА був 
протест проти жорстокого поводження поневолювачів з 
українцями. Як свідчать документи (УДАГО України. – 
Ф.1. – Оп.23. – Спр. 1672. – АРК.79, ДАЛО. – Ф.п.3. – 
ОП.1. – Спр.211. – Арк.34), при відступі Червоної Армії під 
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тиском німців на Західній Україні відбулося масове знищен-
ня політичних в’язнів: «У 1941 р. в’язнів не просто вбивали, а 
мордували – виколювали очі, відрізали носи і вуха, розпорю-
вали животи, по лікті відрубували руки, дерли шкіру пасами 
і посипали сіллю, відрізали язики, жінкам у статеві органи 
забивали пляшки. Лише у Львові буде знайдено тіла від 3 
до 4 тис. в’язнів (за іншими джерелами – близько 10 тис.). 
Подібна картина спостерігалась і в інших містах України – 
Луцьку, Самборі, Дубно, Дрогобичі, Станіславі, Перемиш-
лі, Добромилі, Жовкві, Золочеві, Калуші, Стрию, Тернополі, 
Чорткові» [Киричук 2003: 73].

Пізніше, в 1944 році, при обласних управліннях НКВС 
були створені «трійки» в складі секретаря обкому партії, началь-
ника НКВС, прокурора, які виносили вирок, що негайно вико-
нувався. Засуджених вішали в публічних місцях для нагнітання 
страху. У західних областях України з 1 до 7  серпня 1945 року 
було вбито 480 і полонено 1014 повстанців. Напади енкаведистів 
на села були справжніми мародерськими походами.

Населення безперервно вивозили в Сибір. Тільки на 
Станіславщині спустошили 36 сіл. Більшовицькі карателі вся-
кими способами намагалися залякати українців і не гребува-
ли найжорстокішими кривавими розправами. Дві відрубані 
голови бандерівців карателі повісили на дереві в с. Крушель-
ниці. Двох 15-річних хлопців – Івана Тимкова та Михайла 
Атаманюка заарештували і розстріляли в с. Мишин Печені-
жинського району Станіславської області 19 липня 1945 року 
(Літопис УПА. – Т.9. – С.336). У с. Драчинців Чернівецької 
області карателі на очах в односельчан двом повстанцям від-
різали статеві органи і кинули їх на гній помирати в страш-
них муках. Полоненим воякам УПА здирали шкіру з рук, 
на обличчі вирізували тризуби, оббивали нігті, ламали кості, 
вибивали зуби, виривали язик, забивали в ніс патрони. Все це 
відбувалося на очах насильно зігнаних жителів. Від таких ви-
довищ жінки дуже часто божеволіли (Самостійна Україна. – 
Ч. 5-6. – С. 22). Але зламати непереможний дух українців 
жодними тортурами не вдалося. Воїни УПА продовжували 
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боротьбу до останнього подиху. Вони вели боротьбу на два 
фронти. Ця ідея була виражена в упівській пісні:

«Ми ні за Сталіна, ні за Суворова,
Не за Гітлера – на розум хорого,
Ми за Україну – любов безмежну
Ні від Йоська, ні від Фріца незалежну».

Велич їхнього подвигу живе в народній пам’яті , зафіксо-
вана в піснях і поетичних творах. Знаний етнограф Григорій 
Дем’ян, автор і упорядник збірок «Двадцять п’ять повстан-
ських пісень» і «Степан Бандера в українському пісенному 
фольклорі» проаналізував українські пісні від 1940 до 2000 
року. У вступі до монографічного видання він відзначає, що 
«національно-визвольний рух 1940-1960-х років в Україні 
був особливо масовим, тривалим і надзвичайно жертовним. 
Це було найвищим піднесенням у всій історії її боротьби за 
державну незалежність... Одним із незаперечних аргументів, 
що підтверджують таку думку, є мільйони зразків оповідно-
го фольклору про учасників національно-визвольної боротьби 
1940-1960-х років і тисячі повстанських пісень, що активно 
побутують не тільки в регіонах масового визвольного руху 
і в усій Україні, а й скрізь у світі, куди доля завела наших 
співвітчизників» [Дем’ян 2003: 3].

Вояки УПА – це свідомо переконані борці за волю 
України, які незалежно від майнового статку та соціально-
го походження всякими способами боронили рідну землю 
від окупантів різних мастей. Їх об’єднав дух національно-
патріотичного чину. Вони «воювали за свою країну, а не за 
інтереси імперіалістичних хижаків. Бандерівське підпілля 
було серйозною опозиційною політичною силою для ра-
дянського режиму, який позбавляв українців можливості 
господарювати на своїй землі. І на цьому вибудовувалася 
їхня ідеологічна споруда, яка базувалася на бажанні бути 
господарями, утверджувати добро та справедливість» [Губ-
ка 2004: 168].

Крім збройної боротьби, органи ОУН-УПА проводили 
активну пропагандистську роботу, тиражуючи 189 газет і 
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журналів. Упівці видавали журнали «Шлях до перемоги», 
«На чатах», «За волю України», «Пропагандист» «Чорний 
ліс», «Литаври», «Ідея і чин», сатиричний журнал «Україн-
ський перець». Газету «Волинь» редагував У. Самчук, «Укра-
їнське слово» – М. Ситник, «Голос Охтирщини» – І. Багря-
ний. Виходили також «Вісті з фронту УПА», «Гайдамака» 
«Вільна Україна», «Розбудова нації», «Наша культура», «До 
зброї!», «Лісовик», часописи «За українську державу», «Літо-
пис УПА», бюлетень «День у день». А також упівці створю-
вали антикомуністичні молодіжні організації «Юнак», «Кру-
ти», давали методологічні настанови вчителям,  націлюючи 
їх на те, що не слід вихваляти Сталіна, пропагувати біль-
шовицькі ідеї, а зацікавлювати дітей подвигами козаччини, 
належно висвітлювати постаті Богдана Хмельницького, Івана 
Мазепи та багатьох інших. У цих вчинках чітко проглядали-
ся стратегічні погляди упівців на розбудову української неза-
лежної держави.

Сьогодні дуже важливо розвінчати міфи, створені ще 
червоною пропагандою, розвіяти демагогічний туман, щоб 
тверезо подивитися на прості та зрозумілі речі: не можна на-
зивати ворогами народу, зрадниками Батьківщини багатоти-
сячну армію з усіма її атрибутами, яку підтримували широкі 
народні маси по всій Україні: боївки УПА були на Волині, 
Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Берестейщині, 
на Донбасі, в Криму, на Закерзонні, у багатьох містах Німеч-
чини; не можна паплюжити борців за ідею незалежної со-
борної України. В «Одвертому листі до галицької української 
молодежи» І. Франко наголошував: «Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими, 
а українцями без офіційних кордонів. І це почуття не по-
винно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою 
практичні консеквенції. Ми повинні – всі без виїмка – по-
перед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних 
межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її 
природними засобами та громадськими болячками і засвоїти 
собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним 
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її частковим, локальним болем і радувалися кожним хоч і як 
дрібним та частковим її успіхом, головно, щоб ми розуміли 
всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично 
частиною його» [Франко 1986: т.45, 405]. Наш національний 
організм повинен бути «здібним до самостійного культурно-
го й політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу 
інших націй» [Франко 1986: т.45, 404], бо інакше Україна 
«опиниться в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти виби-
ватимуть свої мелодії, або в ролі крілика, на якому різні при-
хильники вівісекції будуть доконувати своїх експериментів» 
[Франко 1986: т.45, 404].

Українці повинні повернутися обличчям до своїх на-
ціональних героїв, незважаючи на обставини, в яких вони 
народжувались. «Лише там, де є могили, –  зазначав Іван 
Губка, – там  може бути воскресіння. Нація, яка нехтує сво-
їм минулим і, тим більше, не шанує своїх предків, приречена 
на загибель. Ніхто не взмозі «оживити» минулого, якщо його 
занехаяли найбільш близькі люди» [Губка 2004: 111].

Поезія УПА дозволяє нам сьогодні воскресити тих, хто 
пожертвував собою в ім’я української нації. Поезія періо-
ду національно-визвольних змагань УПА – це унікальний 
пласт художнього слова в українській культурі, в якому ор-
ганічно поєдналися патріотичний чин та свобода творчого 
духу. За радянських часів на неї було накладене табу, і озна-
йомитися з цими поетичними рядками можна було тільки 
в закордонних виданнях. 

У 1946 році був виданий збірник біографічно-
бібліографічного характеру «У боротьбі за волю», 
упорядкований Петром Волошем-Василенком та Костем 
Вірливим, у 1952-му Лев Шанковський видав брошуру «УПА 
та їх підпільна література», у 1954 році в Торонто з’явилася 
книга Юрія Русова «Поезія визвольних змагань», у 1954 
році вийшов англомовний збірник «The Ukrainion Insurgent 
Army in fight for freedon» (Українська Повстанська Армія 
у боротьбі за свободу». У 1967 році Леонід Полтава видав 
працю в жанрі оглядової статті «Скоростріли і музи». 
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У 1968 році Видавництво Товариства к. Вояків УПА 
ім. Ген.-хор. Романа Шухевича – Т. Чупринки в США, То-
вариство к. Вояків УПА в Канаді і Братства к. Вояків УПА 
ім. св. Юрія Переможця в Европі видали антологію укра-
їнської поезії, присвячену УПА і національно-визвольній 
боротьбі 1942-1967 рр., під красномовною назвою «Слово і 
зброя».  Така назва цілком відповідає розміщеним в антології 
поетичним рядкам. Упорядником і автором біографічних да-
них був письменник Леонід Полтава. Видання цього збірника 
мало чітко визначене ідейне спрямування – утвердження не-
переможності українського національного духу. У короткій 
передмові «Від видавництва» зазначалося: «Завдяки боротьбі 
УПА витворився новий тип українця і, що ще головніше – 
новий спосіб мислення української людини. Ми в цій затяж-
ній боротьбі стали нацією. ...Вона творилася для того, щоб 
обороняти свій народ від зазіхань ворогів, щоб використати 
можливу нагоду й довершити поновне проголошення від-
новлення Української Державности. УПА  була створена ще 
й для того, щоб заманіфестувати перед світом нашу третю 
силу – силу поневолених, але в душах – вільних народів. Вре-
шті, УПА була створена і тому, що кожний її бій – гартував 
душу українського народу; кожна пролита в бою краплина 
крови – цементувала національну свідомість і національну 
рішучість українського народу, забезпечувала бій на майбутні 
роки, а при потребі – і сотні років. На віки вічні УПА стала 
для нас символом хоробрости, незломности, твердої волі та 
великої людської гідности» [Слово і зброя 1968: 5-7] 

В антології поміщені поетичні твори Богдана-Ігоря Ан-
тонича, Василя Барки, Юрія Буряківця, Олекси Веретенченка, 
Андрія Гарасевича, Святослава Гординського, Йосипа Дудки, 
Михайла Дяченка, Романа Завадовича, Івана Ірлявського, Оле-
ся Квітневого, Богдана Кравціва, Ярослава Курдидика, Леоні-
да Лимана, Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Олександра 
Олеся, Олега Ольжича, Тодося Осьмачки, Василя Пачовсько-
го, Леоніда Полтави, Михайла Пронченка, Яра Славутича, 
Герася Соколенка, Олени Теліги, Богдана Федорчука, Ганни 
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Черінь, Володимира Яніва, Марка Боєслава та багатьох ін-
ших. І навіть при тому, що не всі поети були учасниками 
бойових дій і не всі твори належать до визначеного періо-
ду, вони пройняті непереможним національним духом – їх 
об’єднує пафос патріотичного чину. Таке ідейне спрямування 
було зумовлене національно-політичною ситуацією визвольної 
боротьби українців за свою Державу. «Специфіка української 
національно-визвольної поезії 40-50-х ХХ століття на тлі єв-
ропейської ще й у тому, що на відміну від подібних явищ 
у інших літературах, її проблемний спектр розширювався 
у двох напрямках – антифашистському і антирадянському, 
конкретних втіленнях політичної універсалії «тоталітаризм». 
Причини саме такої подвійної спрямованості –  в історико- 
політичному контексті: український національно-визвольний 
рух у всіх своїх структурних формах був опертий на ідеоло-
гію українського націоналізму і, відповідно, змагань проти 
всіх опонентів української ідеї» [Яремчук 2006: 20].

Упівська поезія, продиктована часом, продовжувала 
традиції стрілецької пісні і виникла та сформувалася на полі 
битви. Вона відтворювала трагічну долю української нації та 
героїчні подвиги українців у боротьбі за Соборну Українську 
Державу. Звідси в упівську поезію влився потужній струмінь 
патріотичних настроїв. Ідеологія націєтворення стала підґрун-
тям для різноманітної творчості. Найбільш плідно в цьому на-
прямі працювали Марко Боєслав (справжнє прізвище – Ми-
хайло Дяченко, який видав поетичні зб. «Непокірні слова», «В 
хоробру путь», «Вітчизна кличе», «Протест», «Із днів боротьби», 
«Хай слава луна»), Петро Гетьманець (справжнє прізвище - 
Петро Василенко, який видав зб. віршів «Ранок смерті. По-
езії на день 22 листопада (Базар)», «Мої повстанські марші»), 
Павло Євтушенко (поетична зб. «Ультрамарин і бронза»), Іван 
Хміль (поетичні зб. «Гомін Полісся», «Іду з тобою»). 

Олег Ольжич (М. Запоточний, Д. Кардаш, К. Констян-
тин, О. Лелека), поезія якого перейнята вольовим імператив-
ним пафосом першої еміграційної генерації за національну 
незалежність України, всі свої зусилля спрямовував на будів-
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ництво власної держави і проголошував національні прагнен-
ня українців:

«Держава не твориться в будучині,
Держава будується нині.
Це люди – на сталь перекуті в огні,
Це люди – як брили камінні».

Олег Ольжич був активним членом ОУН. У Римі він 
зустрічався з Євгеном Коновальцем, очолював Провід ОУН. 
Після смерті Коновальця в травні 1938 року в Роттерда-
мі Олег Ольжич очолив культурну референтуру ОУН, брав 
участь у проголошенні Карпатської України на чолі з Ав-
густином Волошином, знищеної 14-15 березня 1939 року 
угорськими фашистами в змові з Гітлером. У 1941 році у 
Києві був одним із фундаторів Української національної 
ради. Після заборони рейкомісаріатом діяльності ОУН він 
переховувався у Львові, одружився з дочкою літературоз-
навця Л. Білецького Катериною (Килиною), був арештова-
ний і закатований гестапівською трійцею (Вольф, Вірзінг, 
Шульц) у концтаборі Заксенхаузен, де перебували укра-
їнські політв’язні Степан Бандера, Андрій Мельник, Тарас 
Бульба-Боровець.

Вчений-археолог, якому пророкували наукову кар’єру, 
став на прю з ворогами України. Він чітко визначив свій 
магістральний шлях: «Для нас не може бути сумніву у ви-
борі між двома світовідчуттями: традиційної московської 
безхарактерности і молодого українського героїзму» [Оль-
жич 1994: 143]. І такий вибір визначив його критерії щодо 
художньої творчості: «Виключно політично-державне стано-
вище українського народу дає передумови для творення са-
мостійного і питомого національного мистецтва. Вартости 
його вищі від сучасних відносин вартостей мистецтва євро-
пейського. Даймо відбутися органічному процесові розвитку, 
не накидаючи йому непотрібних і обтяжуючих авторитетів» 
[Ольжич 1994: 143]. І саме поезія вояків УПА була орга-
нічним сплавом героїчного подвигу захисників рідної землі з 
непереможністю українського національного духу.
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Звичайно, схарактеризувати весь дуже цікавий і різно-
манітний збірник поезій «Слово і зброя» немає змоги, і тому  
зупинимося на окремих поезіях чи навіть строфах, в яких, 
на нашу думку, найбільш вдало  порушена проблема патріо-
тичного чину. Вірші написані поетами-упівцями в різний час, 
в різних місцях, але вони мають спільну ідейну основу і чіт-
ко визначеного адресата – вірного сина українського народу. 
Вірш Йосипа Дудки так і називається «Народу син...» Він був 
написаний у Німеччині («Ост»-табір), 1943 або 1944. Цілком 
зрозуміло, що дати тут мають умовний характер. І там, у 
застінках фашистського табору, поет не міг уявити себе без 
зв’язку з рідним народом:

«Народу син – я буду з ним,
Йому служу, йому корюся,
Повік живу чуттям одним,
Одним богам із ним молюся,
Бо лиш одна Вкраїна – мати,
Де хвилі неба голубі,
Для неї жити і страждати,
За неї вмерти в боротьбі!»

Це вірш-маніфест упівців, для яких мати-Україна була 
понад усе. І це не були декларативні слова поета, який опи-
нився сам на сам із гіркою долею, – це було вираження 
стану душі українського патріота, визначеного єдиним прин-
ципом – жити в незалежній державі або вмерти в боротьбі 
за визволеня рідного краю. Це головний лейтмотив упівської 
поезії, естетична емоційність якої досягалася не складною 
метафоричністю, а простотою вислову, побудованою на архе-
типах української нації – син, мати, Україна. 

Творчість такого плану потребувала специфічної поети-
ки: відповідної мелодики та ритму. Поети-вояки буквально 
на бойовому марші змушені були відшукувати нову палітру. 
Це був час пошуків не тільки шляхів боротьби за Україну, 
а й шлях пошуку нових виражальних засобів поезії – чіт-
ких, конкретних і дійових. Слово перетворювалося в гостру 
зброю. Воно наповнювалося конкретним змістом національ-
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но-визвольних завдань, палко промовляло до серця кожного 
українця, який самовіддано боровся проти ворогів. Поезія 
звала до боротьби, і тому основною її ознакою був закличний 
характер. Олесь Квітневий звертався до українського народу у 
вірші «Україні» (Україна, Станіслав, 1943):

«Народе мій! В вулканні дні,
Коли гримлять дороги Сходу,
Знайди свій пульс у цій борні,
Звитяжно вибори Свободу!» 

У цьому вірші-заклику слово «Свобода» написано з ве-
ликої літери, бо саме це було найвищою метою вояків УПА. 
Поет закликав своїх співвітчизників виконати обов’язок перед 
Батьківщиною, перед побратимами, які полягли в боротьбі. 
Священний обов’язок бійці УПА скріплювали клятвою. І такі 
вірші-клятви дуже часто зустрічаються в антології «Слово і 
зброя». Леонід Мосендз у «Баладі про побратима» запевняв, 
що він ніколи не забуде свого побратима, який загинув за 
волю України:

«Хай покара мене життя,
Пошле мені спокій,
Коли забуду тебе я,
О, друже, брате мій!
Коли і спомин втрачу я
Про наш останій бій,
Хай мати відштовхне мене,
Відвернеться стократ,
Коли забуду, що забив
Тебе північний кат,
І не помщу того, що звавсь –  
Петро, Данило, Гнат....»

Ліричний герой готовий був визнати будь-яку кару за 
своє відступництво. У такий спосіб поет вибудовував цілу 
ієрархію образів, які застерігали його від такого вчинку. 
Україна, мати, брат, сестра, син, донька, котрі зазнали крив-
ди від північного ката, стали символічними образами упів-
ської поезії. 
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Воїни УПА були в надзвичайно скрутному становищі. 
Вони змушені були воювати на два фронти: з московським 
імперіалізмом та німецьким фашизмом, які немилосердно 
плюндрували українську землю, винищуючи її найкращих 
синів. Яр Славутич у поемі «Донька без імен» (Берлін, 1945) 
змальовував варварське руйнування українських сіл і міст:

«Вони прийшли, жахні вандали,
І звично, з певністю катів,
Немилосердно плюндрували
Підпілля сіл і городів.
Диміла даль, гуділи тропи
І чад, отруйний і тяжкий,
Одичавілої Европи
Гойдав повислі мертвяки.
...І ми, серцями розбуялі,
До лісу йшли. В вогні завій,
Неначе спротив на Каялі,
Росли полки:
– На бій! На бій!..»

Поема «Донька без імени» входить до збірки «Прав-
доносці». Поема базована на особистій трагедії митця: він 
втратив дружину з одноденним немовлям – донькою, яких 
німці  живцем спалили разом з селом. Поема має сильний 
пульс Української повстанської боротьби й реалістичну мо-
торошну картину дикої жорстокості німців та кривавового 
горя на нашій землі:

«З ім’ям Господнім на пряжках
І кров’ю демонською в жилах,
Вони розмножують по схилах
Журбу і розпач, смерть і жах».

Поема «Донька без імени» – це «прокляття нащадкам» 
тих, хто чинив це непростиме зло:

«Та будь жива, повстанча куле!
Дзвени прославлена в піснях!
Це ти прапрадідне минуле
Будила в нетряних лісах.
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Це ти на подвиги водила,
Важкий скеровуючи гнів
На ворогів. Незламно крила,
Будь славна, куле куренів!
О, будьте славні й ви, хоробрі,
Визволу віддані сини».

Стати на захист рідної землі було священним обов’язком 
кожного свідомого українця – кожен гідний себе чоловік 
брав у руки зброю і спрямував її в бік ворога, який руйну-
вав дім, паплюжив святині, знущався над матір’ю, дружи-
ною, дітьми. Дуже важливо підкреслити, що Яр Славутич 
був родом з Херсонщини. «Творчий первень Яра Славутича 
цупко пов’язаний з цією землею зоровими, чуттєвими й реф-
лективними чинниками, але коріння й сила цього первня 
сягають у глибоку давнину України і він у собі має якусь 
своєрідну цілість відчуття приналежности до всієї історичної 
тяглости існування українського народу» [Марія Білоус-Гара-
севич 1998: 148].

Але не тільки чоловіки ставали до лав боротьби за ви-
зволення рідного краю. Багато українських дівчат і жінок  
боролися за незалежність України в лавах УПА. Складний 
шлях боротьби  вибрала Олена Теліга. Улас Самчук дуже те-
пло змалював її образ. «Вона була чепурухою, хотіла «бути 
гарною», чарувати всіх біля себе. І вона була гарною. Брон-
зове її волосся було завжди добре впорядковане і відливало 
металом, повні гумору, ясні зеленаві очі, готові до поцілунку 
пристрастні уста, гарні в елегантних черевиках ноги і ціла 
її звинна, струнка постать повна жіночої краси і приваби» 
[Самчук 2000: 73]. Але для неї була уготована інша доля. 
Україна покликала її до боротьби проти поневолювачів і гно-
бителів. І вона прийняла виклик: повернулася в Україну під 
час німецької окупації і відважно стала на прю з ворогом.

Дмитро Донцов назвав її «поеткою вогняних меж». 
«З’явилася вона, спалахнула і згоріла на тяжкім та сірім, по-
тім криваво-червонім небі війни й революції, неначе блиску-
ча звізда, лишаючи, хоч згасла фізично, яскраве світло по собі, 
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яке палахкотітиме нащадкам» [Донцов 1994: т. 2, 600], – 
підкреслював він. Спадщина Олени Теліги невелика за роз-
міром, але в ній виразно вимальовується образ вольової лю-
дини, відданої справі національного визволення:

«Я палко мрію до самого рання, 
Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:
Гарячу смерть, не зимне умирання».

Олена Теліга, яка пройшла складний шлях національ-
ного самоусвідомлення, вирвалася з російськомовного сере-
довища і повернулася до рідної стихії, спрямувала свої зу-
силля на боротьбу за національне визволення рідного краю. 
Націоналізм для Олени Теліги – це «всеохоплюючий світо-
гляд і нове світовідчуття, це прозирання у мряковину майбут-
нього, це ступання твердою ногою серед хаосу, який треба 
організувати у форму самосвідомості. Як складне життя, так 
складним є явище націоналізму. Націоналізм для письменни-
ці є синонімом вищої культури» [Бойко 1981: 368]. І про це 
вона задекларувала в програмному вірші «Поворот»:

«Заметено вогнем любови межі.
Перейдемо убрід бурхливі води,
Щоб взяти повно все, що нам належить,
І злитись знову із своїм народом».

 Її самопожертва і самовідданість можуть послужити 
прикладом для багатьох поколінь. І коли їй дорікали, що бо-
ротьба за волю це не жіноча справа, то у вірші «Відповідь» 
вона писала:

«О, так, я знаю, нам не до лиця 
З мечем в руках і блискавками гніву,
Військовим кроком, з поглядом ловця
Іти завзято крізь вогонь і зливу,
Ми ж ваша пристань – тиха і ясна,
Де кораблями – ваші збиті крила...
Не Лев, а Діва – наш відвічний знак,
Не гнів, а ніжність – наша вічна сила».

Олена Теліга усвідомлювала роль української жінки-бе-
регині, яка повинна опікуватися домашнім вогнищем, на-



229

дихати чоловіка на подвиги, надаючи йому сили, відваги та 
впевненості, але вона розуміла, що в скрутних умовах наці-
онально-визвольної боротьби жінка повинна ставати до бою 
поряд з чоловіком, вигострювати зброю, перекодовувати тра-
диційне уявлення про українську жінку і битися до остан-
нього подиху:

«Та ледве з ваших ослабілих рук
Сповзає зброя ворогам під ноги,
Спиває ніжність леґендарний крук –  
Жорстокий демон бою й перемоги.
І рвуться пальці довгі і стрункі
Роздерти звички, мов старі котари,
Щоб взяти зброю з вашої руки
І вдарить твердо там, де треба вдарить».

Рішучість, нескореність, тверда віра в непереможність 
українського народу, в якого жіноче начало відіграє надзви-
чайно велику роль, передає мужня героїня у своєму вірші. 
Високої емоційної напруги поетеса досягає завдяки чіткому 
ритму, місткому слову, зарядженому на боротьбу. Вона  стала 
на прю з ненависним ворогом, забуваючи про особисту не-
безпеку і переконуючи себе та інших, що у вирі національно-
визвольних змагань не до ніжності та турботи. І цим мечем 
для неї стало гостре слово, яке зворушує, переконує і кличе 
в бій.

Патріотичним пафосом пройняті вірші «Пломінний 
день», «Безсмертне», «Засудженим», «Чорна площа», «Сучас-
никам», «Вечірня пісня» та інші. Важливо підкреслити, що 
Олена Теліга не тільки декларувала свої патріотичні настрої. 
Після окупації Києва вона повернулася в Україну зі своїм чо-
ловіком Іваном Телігою для відновлення національного жит-
тя. Редагувала журнал «Літаври», відновлювала культурні та 
освітні заклади. Але німцям не сподобалася така діяльність. 
Олену Телігу разом з чоловіком Іваном Телігою заарештува-
ли та розстріляли в Бабиному Яру. Разом з ними гестапівці 
розстріляли І. Ірлявського, мера міста професора В. Багазія, 
гловного редактора газети «Українське слово» І. Рогача.
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Поклик до боротьби за свободу був природним ви-
явом для української душі, яка не могла стерпіти жодного 
насильства і завжди прагнула волі. Марко Боєслав протес-
тував проти кривди та несправедливості, яких зазнав укра-
їнський народ:

«За правду – вішали, стріляли,
За правду – в тюрмах нас пекли.
За правду – серце виривали, 
За правду – Бога розп’яли».

Поет не обмежується західними теренами, у його полі 
зору вся Україна, він співчуває українцям зі Сходу у вірші 
«Братам з-над Дніпра»:

«Втопив у крові Україну
Опир потворного Кремля
І бенкетує на руїнах!
Блаженна батьківська земля».

Звільнення рідної землі від поневолювачів –  це свята 
справа кожного українця. Поет розумів, що не так легко ві-
дірвати людину від земних принад, не так легко піднести її 
дух до готовності героїчного чину, коли вона ще обплутана 
лацюгами рабста. І в цьому він вбачав свою важливу місію – 
пробудити душі палким, пристрасним словом, відкрити очі 
засліпленим, вивести людей із духовного рабства, розвіяти 
сумніви, вселити в них віру і повести довгим і складним шля-
хом національного самоусвідомлення. Віру в перемогу він як 
естафету передавав своїм побратимам:

«Сьогодні жменька нас мала,
Та завтра мілійон окутих
Завзяттям, гнівом у вогні
Прийде на суд грізний, кривавий.
Ще мент – і заговорять дні
Устами помсти, волі й слави!»

І залишатися осторонь – це означало ганебно відступи-
ти, здатися на милість переможців – зрадити самого себе. 
Це було не властиве воїнам УПА. Вони ніколи не відступали, 
до передостаннього патрона вони боролися за Україну, навіть 
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коли сили були нерівні… «О, Ні» (31.11.1947) – так назвав 
свій вірш Марко Боєслав:

«Мовчати? Як? – У мене ж серце, люди!
Отруту пить, коли душа жива?
З Отчизни –  глум! У почестях облуда,
Безславить Київ мій святий Москва,
А я скувати б мав гнівні слова
Й, мов раб німий, покірно ждати чуда?
О, якже ж? Як в ці дні грізні мовчать,
Коли в крові й вогнях хати убогі?
Клянусь: Хай проклят я людьми і Богом,
Коли своїм словам не дам меча!»

Вояки УПА не визнавали жодних компромісів. Вони  
розуміли, що перемогти в нерівній боротьбі не вдасться, але 
також усвідомлювали, що не мають права на слабодухість 
і зневіру. Їхня жертовність була усвідомленою –  у такий 
спосіб вони закладали підмурівок для майбутньої незалежної 
України. І ця безкомпромісність була характерна для поезії 
того періоду. У вірші «Рабам-миролюбцям» (7.11.1949) Марко 
Боєслав звертався до тих, хто зневірився в боротьбі і готовий 
був іти на компроміс зі своїми гнобителями, прагне пробуди-
ти в них національний сором:

«Кайдани, ката лють зміїна,
Прокльони, стогін, плач і кров –  
Це Ти сьогодні, Україно,
Це їх зневажена любов!
Розп’ята стогнеш, люба Мати,
Жорстокі круки ждуть на пир.
О, будьте ви, сини, прокляті,
Коли вам сниться рабський мир!..»

Звичайно, ці прокльони відступникам, яким «снився 
рабський мир», – це крик розпуки, це застереження, яке ви-
пливало з бажання зберегти волю до перемоги. Тим більше 
тоді, коли в умовах поневолення українці зазнали величезної 
несправедливості. Віршем «Не чужим, а таки своїм катам» 
поет намагався пробудити сумління українців:
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«Твоя земля розмокла в крові брата,
В сльозах гниють замучені хати!
Брехня, брехня, і глум жорстокий ката!
Де кара, кара, Боже мій Святий?
Ви виродки, безбатченки собачі,
Втопили честь в смердючому багні
І братню кров п’єте, сліпці, гарячу, 
Під жниво стелете катам погній!»

Поет глибоко проймався відступництвом своїх земля-
ків:

«Душа моя від сорому згоряє
І серце в муках рветься на шматки
За злочини твої, продажня зграє».

За палку любов до України, за самовіддану боротьбу 
українці не мали ні слави, ні пошани, їх називали бандитами. 
Це була жорстока іронія долі. «Яка іронія» (10.11.1949) на-
звав свій вірш Марко Боєслав:

«Я все віддав Тобі, Вкраїно:
Родину любу, рідний дім
І все, що дав мені у віні
Великий Бог: мій дух, мов грім,
Що ломить катові ідеї.
І юність горду, золоту,
І музи щедрої трофеї, 
І всю любов мою святу,
А кат зове мене бандитом –  
Врагом народу! Хто ж така
Ти, зграє, нашим хлібом сита?
Я враг! Іронія яка!»

Проти безпідставного звинувачення збунтувалося єство 
патріота, воїна, захисника рідного дому, на подвір’я якого 
прийшли зухвалі грабівники і поводилися, як варвари. І для 
відстоювання своєї національної гідності залишилося тільки 
слово, яким можна було дати відсіч цим наклепам. У присвя-
ті «Милому синові Святославові» Марко Боєслав підвів своє-
рідний підсумок життя, боротьби та творчості:
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«Усюди, сину, в кожну мить
Повстанська муза йшла за мною
Й шептала тихо: Час летить,
Співай, поете, клич до бою!
І я співав хоробрим дням,
Хоч кат гонився вслід за мною.
Мій спів гнівний лунав в огнях – 
Гримів повстанською сурмою».

Доля Марка Боєслава, як і його побратимів, була склад-
ною, випробовувальною. Він усвідомлював, що здобути Укра-
їнську Державу воїнам УПА не вдасться: занадто багато пе-
решкод було на цьому шляху, але для нього було важливим 
з честю і гідністю пройти свій тернистий шлях. Свідченням 
цього є його вірш «Щасливий я»:

«Немає в мене хати, ані поля,
Нема для мене місця на землі.
Гадюкою сичить лукава доля,
Цькують сабаками тирани злі.
Душа орлом літа, та тіло хворе –  
Снується срібло в кучерах моїх,
Та я щаслив, бо рабської покори
Жорстокий демон в серце не впоїв».

Марко Боєслав вірив, що боротьба воїнів УПА не була 
даремною і «Вкраїна славою засвітить». Це був необхідний 
жертовний етап на шляху здобуття незалежності, і він склав 
нащадким «Заповіт борців»:

«Чи могилу зустрінете в чистому полі,
Чи десь кості біляві у лісі, в яру,
Чи заржавілу кров на поляночці голій,
Чи поламані сосни в старому бору, – 
Знайте – ваша в боях там кувалася доля».

Петро Гетьманець у вірші «Пісня повстанців» відстою-
вав почуття національної гідності та стверджував:

«Не розбійники ми, хоч живем у лісах
і хоч темная ніч у нас мати, -
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до Вітчизни пала в нас любов у серцях
і ненависть клекоче до ката!
...Наша правда свята, вона сонцем горить
нам на наших повстанчих знаменах.
лиш для неї клялися до смерти ми жить,
і з шляхів цих ніколи не звернем!..»

І ці слова були щирі й правдиві. Воїни УПА зробили 
свій вибір. Вони гідно пронесли свій прапор і не випус-
кали його навіть тоді, коли змушені були покинути рідну 
землю. Сили були нерівні, і здобути перемогу зі зброєю в 
руках було неможливо, але вони розуміли, що необхідно 
будь-якими зусиллями зберегти полум’я національно-ви-
звольних змагань і передати його факел наступним поко-
лінням. Тому їхньою єдиною зброєю залишилося палке, 
пристрасне слово, в якому вони закумулювали національну 
енергетику, палку любов до України і непереможну віру в 
її щасливе майбутнє. 

Поезія вояків УПА, які до останнього подиху боролися 
за визволення українського народу від загарбників, сподіва-
ючись побудувати Українську Соборну Держава, відтворює 
складний, суперечливий час, передає атмосферу подій, воз-
величує мужність, відвагу, хоробрість та самопожертву на-
ціональних героїв. Вірші-протести, маніфести, заклики, піс-
ні-марші, вірші-колядки, гімни, поеми, балади, присвяти, 
заповіти – це особлива поезія, яка творилася на марші, у 
боях з непереможною вірою в щасливе майбутнє України, і 
має свою тематику, ритміку, жанрове розмаїття, національ-
но-патріотичну енергетику та героїчний пафос. 
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Контрольні запитання:

1. На яке підґрунтя опирається національна ідеологія 
українців?

2. Які передумови виникнення поезії вояків УПА?
3. У чому унікальність українського націоналізму?
4. Яку роль відіграв Степан Бандера для самоусвідомлення 

українців?
5. В яких аспектах постає українське питання сьогодні?
6. Яку націєтворчу функцію відігравало українське слово?
7. Яку роль для утвердження національної свідомості віді-

грає історична пам’ять?
8. Як відображена революційна діяльність УПА в народ-

них піснях?
9. Яка основна ідея пронизує антологію української поезії, 

присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі             
1942-1967 рр. «Слово і зброя»?

10. Хто видав цей збірник?
11. Яку роль у національно-визвольному русі України віді-

грав Олег Ольжич?
12. Які характерні особливості поезії Йосифа Дудки? 
13. На яких поетичних мотивах зосереджував увагу Олесь 

Квітневий?
14. Які тематичні обрії поезії Леоніда Мосендза?
15. Які проблеми порушував Яр Славутич?
16. Який шлях самоусвідомлення пройшла Олена Теліга?
17. Які жанрово-стильові особливості поезії Марка  

Боєслава?
18. Яке виховне значення має поезія вояків УПА?



національний феноМен  
кіноПовісті «україна в огні» 

олександра довженка

В умовах відносної свободи періоду Другої світової 
війни Олександр Довженко, який змушений був 
удавати з себе радянського митця, відчув нагаль-

ну потребу повернути свою палітру в рідну стихію, оживити 
її національно-патріотичним пафосом, наповнити любов’ю, 
теплотою та ліризмом. Перебуваючи в евакуації в Уфі та 
Ашхабаді, письменник думками линув на Україну. При пер-
шій нагоді він попросився на фронт, щоб  побачити, що ста-
лося з його рідною землею. Знищена, сплюндрована Україна 
спонукала митця до написання кіноповісті «Україна в огні», 
в якій він отримав змогу перейти від надуманих картин та 
фальшивих образів у фільмах «Аероград», «Щорс», «Мічурін» 
до відтворення реальної дійсності і колоритних образів-ха-
рактерів, зосередитись на рисах національної ідентифікації 
українців.

Назва кіноповісті «Україна в огні» свідчить про велику 
стурбованість автора подіями Другої світової війни, які роз-
горталися на теренах України. Почуття синівської любові 
проявилося уже в першому абзаці кінотвору, в якому від-
творена ідилія української родини: «У садочку біля чистої 
хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства, 
за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині, родина 
колгоспника Лавріна Запорожця і тихо співала «Ой піду я 
до роду гуляти». Це була пісня материна. Пісня була весела 
і журна одночасно, як і життя людське. Мати Тетяна Запо-
рожчиха любила її співати раз чи два на рік, коли по великих 
трудах і повсякденних турботах десь було з якоїсь гарної 
нагоди доводилося пригублювати чарчину. Діти дивилися на 
свою добру матір і величали її» [Довженко 1986: 151].
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Використавши архетипні українські образи садочка, 
хатини, матері, родини, української пісні, автор створив 
мальовничу картину України. Символічне прізвище «За-
порожець» додає твору своєрідного національного коло-
риту. Слово «колгоспник» єдине, яке порушує національну 
ритмомелодику повісті та зовсім не пасує до ідилії укра-
їнської родини. 

У повісті «Україна в огні» О. Довженко опирається на 
етнічну модель розвитку української нації, яка дозволяє про-
стежити «своє коріння до якогось умовного спільного предка 
і через те її члени – це брати і сестри або принаймні родичі, 
що відрізняються від решти людства своєю кревною спорід-
неністю» [Сміт 1994: 21]. Письменник повертається до епохи 
Київської Русі, яка пережила свою трагічну долю.

Оскільки українська нація опирається на родинний 
уклад, письменник показує сім’ю запорожців у момент їх-
нього єднання – вся родина зібралася святкувати 55-річчя 
Запорожчихи. Відповідно до кіносценарію О. Довженко ха-
рактеризує родину Запорожців: п’ять синів – Роман, Іван, 
Савка, Григорій, Трохим – і дочка Олеся – «всьому роду 
втіха». Зважаючи на ментальні нахили українців та їхній 
особливий пієтет до осіб жіночої статі, письменник більш 
детально зупиняється на образі Олесі: «Вона була красива і 
чепурна. Олесею пишалася вся округа. ...А вишивки Олесі 
висіли на стінах під склом в європейських музеях: в Лондо-
ні, в музеї Альберт-Вікторія, в Парижі, в Мюнхені і Нью-
Йорку, хоч вона про це й не знала. ...Була Олеся тонкою, 
обдарованою натурою, тактовною, доброю, роботящою і 
бездоганно вихованою хорошим чесним родом» [Довжен-
ко 1986: 154]. 

Щоб підсилити ефект монументальних образів, автор 
динамічно змінює картини та епізоди твору, вибудовуючи 
його за принципом контрасту – в ідилію української родини 
письменник вплітає несподіване горе: війна  вривається на 
українську землю, появилися утікачі, які масово залишали 
поле бою, від німецької бомби загинув Савка Запорожець. 
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О. Довженко, незважаючи на романтичну стильову ма-
неру, не прикрашував катастрофи воєнних подій, до яких 
призвела більшовицька система та її бездарне керівництво. 
Він показує картини ганебного відступу багатьох тисяч геро-
їв-страдальців, які залишали за собою багато кладовищ: «По 
всіх роздоріжжях чули люди вночі, як стогнала в журбі зем-
ля, як вили пси свою собачу тугу і плакали вдови. О україн-
ська земле, як укривавилась ти! Ріки кров’ю поналивано, озе-
ра слізьми та жалем. Байраки й переправи трупом запалися, 
гноєм і передсмертною блювотою. Степи гнівом утоптано, та 
прокляттям, та тугою і жалем» [Довженко 1986: 173]. Тобто, 
скориставшись можливостями кіноповістяра, автор вдаєть-
ся до експресивної метафоризації, характерної для «Слова о 
полку Ігоревім». Таким чином жаль, тугу та смуток він за-
корінює в глибину віків. 

Війна кардинально змінила ситуацію, змушувала мобі-
лізувати волю, проявляти національні характери і випробо-
вувати їх на міцність. У скрутну хвилину кожна національна 
спільнота повертається до своїх витоків, до джерел, з яких 
можна почерпнути і сили, і віру, і наснагу. «Нація мусить 
не тільки вихвалятися далекою минувшиною, на яку можна 
сперти обіцянки безсмертя, – вона мусить бути здатною по-
казати ще й славетну минувшину, золоту добу святих і геро-
їв, надати значення своїй обіцянці відновлення й гідності» 
[Сміт 1994: 168], – зазначав Ентоні Д. Сміт. 

О. Довженко показує війну, зосереджуючи головну ува-
гу на трагічних образах-характерах. Він був неперевершеним 
майстром проникнення в глибину людської трагедії. Кожен 
персонаж кіноповісті «Україна в огні» мав своєрідну трагічну 
печать. У коротких епізодичних картинах митець знаходив 
оригінальні і незвичні колізії, які давали йому змогу зосере-
дитися на людському горі.  Трагічним образом є Олеся. Вона 
дивилася на шлях і міркувала, що буде з нею, коли відступить 
останній солдат. Спостерігаючи за тим, як відходять на Схід 
бійці, дівчина відважилася на відчайдушний вчинок – звер-
нулася з проханням до Василя Кравчини: «Слухай, – сказала 
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Олеся, – переночуй зі мною. Вже наступає ніч... коли ще 
можна, чуєш?.. – Вона поставила відро і підійшла до ньо-
го: – Я дівчина. Я знаю, прийдуть німці завтра чи післязав-
тра, замучать мене, поругаються наді мною. А я так цього 
боюсь, прошу тебе, нехай ти... переночуй зі мною...» [До-
вженко 1986: 155]. 

Як романтик, О. Довженко возвеличує та ідеалізує своїх 
героїв і водночас вибирає несподівані ракурси, щоб показати 
метаморфози людської душі в умовах війни. Варто зауважити, 
що в діалозі Олесі та Василя немає жодного зайвого слова. 
Письменник тонко передає психологічний стан героїв, які 
опинилися в незвичній ситуації: «Якусь хвилину вони стояли 
одне перед одним у хатньому присмерку мовчки і не знали, 
куди рухатись. Вони були незаймані обоє... Вона і соромилась, 
і ні... Вона сповняла свій, одній лиш їй начертаний начебто 
закон. Вони щось їли удвох, і уникали читать бажання одне у 
одного в очах, та чи й було воно, і говорили все про те про се, 
соромлячись мовчання. Часом вони стрічалися очима, коли 
рвалася нитка розмови, і тоді вони переставали дихати й жу-
вати їжу. Вони ніби кам’яніли обоє і вдивлялися одне в одного 
до дна. Коли отак їм стало нічим дихать раз, Олеся застогнала 
вся і притулила руки до грудей» [Довженко 1986: 155-156].

О. Довженко детально описує дійство єднання дівчини 
та юнака в народнообрядовому стилі: Василь помився, Олеся 
дала йому чистий рушник, потім вона довго-довго слала чисту 
полотняну постіль, виймала з материної скрині нові рядна та 
пірначі, поклала дві подушки поряд, принесла знадвору кві-
тів, одягла нову сорочку... Поєднавшись у таких незвичайних 
обставинах, Олеся і Василь поклялись ніколи не забувати одне 
одного. Василь відчув, що Олеся пробудила в ньому глибоке 
почуття і відкрила для нього новий світ, вселила віру своїм 
бажанням дочекатися його повернення. Вони розійшлися до 
схід сонця біля перелазу за садком. У такий спосіб пись-
менник розкриває особливості українського світосприйняття, 
сформоване в далекій минувшині, детально зупиняючись на 
елементах українського побуту, звичаях, традиціях, мораль-
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но-етичних ідеалах та естетичних уподобаннях. Він завжди 
намагався поєднати минуле, сучасне та майбутнє, вплітаючи 
в художнє полотно найхарактерніші елементи українського 
національного буття. У цьому не можна не помітити велике 
бажання О. Довженка вийти за межі радянської дійсності як 
у просторовому, так і в часовому вимірі.

Благородне глибоке почуття Василя до Олесі, їхня духо-
вна єдність, ментальна спорідненість, традиційне уявлення 
про український світ, який вибудований за допомогою ар-
хетипних мікрообразів: хати, верби, криниці, сходу сонця, 
перелазу за садком, дали змогу письменнику витворити гли-
боко зворушливу картину любовного єднання на тлі жахли-
вих подій війни.

 Варто звернути увагу, як традиційне українське сві-
товідчуття О. Довженка не збігається з принципами біль-
шовицької ідеології, котра пропагувала класову ненависть, 
жорстокість, недовіру та зневагу до особистості. Сила любові  
персонажів виростала з глибини української душі, її прагнен-
ня до краси, гармонії, взаєморозуміння та прагнення зберег-
ти чистоту помислів та вчинків. Кохання, яке зародилося між 
героями, що поєдналися наперекір долі під гуркіт канонади, 
допомогло їм не загубитися у вирі жахливої круговерті. Олеся 
пережила ганьбу, коли її як рабиню, понівечену і ґвалтовану,  
продавали на торжищах Берліна: «Німці й німкені підходи-
ли до Олесі, трогали її руками, повертали. Олеся, здавалося, 
не помічала нікого, немов її не було тут, на цьому огидно-
му торжищі невольників. Вона була на Вкраїні. Вона линула 
над нею до батька, до матері, до братів, до Василя, що десь 
далеко-далеко проливають свою кров за рідну землю. Вона 
відчувала, що ця жахлива дійсність не може тривати довго, 
бо тоді світ мусив би згасти, та дійсність поклала на неї свою 
ганебну руку» [Довженко 1986: 204]. Глибокі родинні по-
чуття та любов до Василя допомогли Олесі перетерпіти тяжкі 
випробування. Любов до Олесі допомагала Василю героїчно 
битися та виживати, коли хірурги різали, зшивали його та 
стулювали розтрощені кістки. У такий спосіб письменник 
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не тільки зумів загострити увагу на трагедії воєнного часу, 
незахищеності людини та її безпомічності, а підкреслити 
ментальну рису українців, для яких кохання – це не тільки 
насолода, возвеличення та піднесення духу, а й засіб, який до-
помагає вистояти в скрутну хвилину. Коли Христя, яку разом 
з Олесею відправляли до Німеччини, обурилася недоречним 
запитанням полоненого «Чиї ви, дівчата?» й вилила увесь свій 
біль і кричущий протест проти безпросвітної недолі, в яку, 
на її думку, увергли її оці «плєнні», лайдаки-безбатченки, то 
Олеся зовсім по-іншому ставиться до цього випадку. Вона 
сприймає це, як нещастя роду: «Ми жінки, Христе. Ми ма-
тері нашого народу. Треба все перенести, треба родити ді-
тей, щоб не перевівсь народ. Глянь, що робиться. Множество 
мільйонів гине. За це ж вони вмирають, наші, як би там не 
бились. Я вірю, Христе, вірю! Нізащо не буде по-німецьки, 
нізащо!» [Довженко 1986: 195]. О. Довженко показує Олесю 
не як безпорадну жертву, а як берегиню українського роду, 
яка за будь-яких обставин намагається зберегти його. 

У суперечці з полоненими закладений глибокий зміст. 
О. Довженко використовує різноманітні конфліктні ситуації, 
щоб безперервно говорити про українців, про їхню мужність, 
героїзм, відвагу та національний сором. Письменник вказує 
на облудність та неефективність радянської пропаганди, яка 
тріщала з усіх боків у перід Другої світової війни. Як укра-
їнець, як патріот своєї землі, він намагався проникнути у 
внутрішній світ захисників Вітчизни, збагнути їхні наміри та 
вчинки, висвітлити стан душі. Письменник переконався, що 
не всім вдалося витримати великі випробування. Відтворю-
ючи психологічний стан воїнів-українців, зумовлений їхніми 
етноментальними нахилами, автор вдається до гіперболізації 
подій та персонажів: «У грізну велику годину життя свого 
народу не вистачило у них ні розуму, ні великості душі. Під 
тиском найтяжчих обставин не одійшли вони на схід зі своїм 
великим товариством, що йому потім судила доля здивувати 
світ своїми подвигами. Звиклі до типової безвідповідальнос-
ті, позбавлені знання урочистої заборони і святості заклику, 
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мляві їх натури не піднялися до висот розуміння ходу історії, 
що кликали їх до велетенського бою, до надзвичайного. І 
ніхто не став їм у пригоді з славних прадідів історії, великих 
воїнів, бо не вчили їх історії» [Довженко 1986: 168-169]. 
Водночас О. Довженко наголошує, що жодні жахіття ві-
йни не могли похитнути  високі морально-етичні принципи 
українців. Коли син Купріяна Хуторного повернувся додому, 
бо їхню частину розгромили німці, генерал застрелився, а 
полковники розгубилися на дорогах війни, батько не пускає 
його до хати:

« – Все пропало, тату. Пустіть.
– Не пущу. Я царя захищав, не тікав. А ви свою владу 

відстояти не можете.
– Броня тонка, тату!
– Брешете, дезертири! – І Купріян грюкнув дверима» 

[Довженко 1986: 157].
Ця конфліктна ситуація дає можливість письменнику  в 

кадровому епізоді кіноповісті показати стан Червоної Армії, 
її непрофесійність, безпорадність та деморалізацію. У корот-
ких, влучних, наповнених болем та протестом репліках діало-
гу батька з сином О. Довженко відтворює випадки недостой-
ної поведінки українців, які силою обставин були втягнуті 
в жахливу світову веремію. І в цьому не було романтичного 
перебільшення – письменник розкривав очі на жорстоку 
правду дійсності, яка через порочність більшовицької системи 
оберталася катастрофою для багатьох людей.

У кіноповісті «Україна в огні» О. Довженко не описував 
воєнних баталій, не перераховував частин та армій, які брали 
участь у битвах. Він вмонтовує в художню тканину короткі 
епізоди, типові для воєнного часу. Головну увагу автор зосе-
редив на наслідках, які настали після приходу німців, які по-
водили себе нахабно та безцеремонно. Їли український хліб, 
пили свіже молоко і вели  бесіду з селянами:

« – Скажи, матко, за кого ти – за Гітлера чи за Сталі-
на? – спитав літню жінку солдат, одірвавшись од великої гла-
дишки молока. Молоде лице його було привітним і лагідним.



244

– Як хочете, голубчику, вбийте мене, тільки мені Сталін 
краще, – сказала простодушна жінка.

– Очень карош! – сказав, усміхаючись, німець. Допив-
ши молоко, він витяг з кишені револьвер і між іншим застрі-
лив небогу» [Довженко 1986: 160].

У такий спосіб О. Довженко звернув увагу на безправ-
ність поневоленого народу, якого на кожному кроці підсте-
рігала небезпека зневаження та знищення. Німці змушували 
українців виконувати будь-які роботи, забирали з дворів ху-
добу, продукти, вивозили дівчат до Німеччини, безпідставно 
мордували, вбивали та вішали. «Ну й що ж, – сказав Купрі-
ян. – Це вам не свої. Раз уже нас завойовано, їхнє право. Ще 
не те буде, – поглянув він у бік синів. – Ще й вас поженуть, 
як биків на бойню, ще будете ви один одного пороти та стрі-
ляти, коли не вміли шануватися. Буде ще вас і по Німеччи-
нах, і по Туреччинах» [Довженко 1986: 160].  

Кожна порушена письменником проблема глибоко за-
чіпає основи українського буття. І відповідь жінки на запи-
тання німця, чи вона за Гітлера чи за Сталіна не була такою 
однозначною, як виглядала на перший погляд. Між Сталіном 
і Гітлером вибір для українців був невеликий. Сталін винищу-
вав українців як націю, а Гітлер як расу. І ні один тиран, ні 
інший ніякого добра для українського народу не передбачав. 
Для підкреслення цих моментів письменник характеризує 
персонажів-завойовників. О. Довженко дає належну оцінку 
представникам фашистської орди. Лейтенант Людвіг Крауз 
перевершив свого батька: «Це був расовий гітлерівський пес 
останньої формації, жорстокий, лихий мерзотник, герой ши-
бениць, масових палійств і ґвалтувань» [Довженко 1986: 162]. 

Образи Ернста фон Крауза і його сина Людвіга Крауза 
автор використовує ще й для того, щоб вкласти в їхні уста 
характеристику українців. Це був хитрий трюк письменника, 
якого принципи соціалістичного реалізму позбавляли мож-
ливості відверто висловлюватися про українців як націю. За 
допомогою влучних деталей письменник передає психологіч-
ний стан завойовників. Вони  розуміють, що, незважаючи 
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на переважаючу силу, на українській землі їх підстерігає не-
безпека на кожному кроці. Страх закрадається в їхні душі. 
«Страшна земля... Хлопчику мій, я тікав уже од них в під-
штаниках у вісімнадцятому році... Їх життєздатність і зневага 
до смерті безмежні... Так не підкорятися і так умирати, як 
умирають українці, можуть лише люди високої марки. Коли 
я дивлюсь на їхню смерть, я завжди тремчу од жаху... Їх 
не можна підкорити. Їх треба знищити. «Не передушивши 
бджіл, не їсти меду», – як казав їхній король Данило в ХІІІ 
столітті» [Довженко 1986: 162-164]. Устами фашистів О. До-
вженко не тільки дає позитивну характеристику українцям, а 
й вказує на вади українського національного характеру: «Але, 
Людвігу, ти мусиш знати, у цього народу є нічим і ніколи 
не прикрита ахіллесова п’ята. Ці люди абсолютно позбавлені 
вміння прощати один одному незгоди навіть в ім’я інтер-
есів загальних, високих. У них немає державного інстинкту… 
Ти знаєш, вони не вивчають історії. Дивовижно. Вони вже 
двадцять п’ять літ живуть негативними лозунгами одкидання 
бога, власності, сім’ї, дружби! У них від слова нація остався 
тільки прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед 
них багато зрадників… От ключ до скриньки, де схована їхня 
загибель. Нам ні для чого знищувати їх усіх. Ти знаєш, якщо 
ми з тобою будемо розумні, вони самі знищать один одного» 
[Довженко 1986: 164]. 

Таким чином, О. Довженко вказав на ті загрозливі не-
безпеки, які підстерігають український національний орга-
нізм, підточений зсередини. Письменник вбачав трагедію 
українців у тому, що вони не навчилися робити правильних 
висновків зі своїх невдач, історія їх нічого не навчила. Про-
тягом століть вони зазнавали втрат і поразок через розбрат, 
неузгодженість позиції та переваги власного інтересу над 
громадським, непомірні амбіції, брак тверезого глузду та ін-
стинкту самозбереження. І цим ключем до їхньої скриньки 
часто користалися вороги  української державності. 

Жорстокі, але правдиві слова, сказані німцями, О. До-
вженко підтверджує наступним кадром: «У колгоспника 
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Купріяна Хуторного в клуні зібрались сусіди, здебільшого 
товариші Купріянових синів Миколая й Павлика, що не 
знайшли в собі сили пройти мимо рідних хат і, кинувши ве-
лике товариство, приплелись додому на горе батькам і собі. 
Клуня перетворилась у своєрідний клуб загублених душ. Тут 
пилася горілка, гралося в карти, проклиналася доля і все на 
світі. І ніщо вже нікому не помагало. Сум і темний розпач 
у присмерку клуні повис над людьми, мов туман» [Довжен-
ко 1986: 165].

О. Довженко відверто засуджує зраду, боягузтво, від-
ступництво та безпорадність дезертирів, які намагаються 
залити своє горе горілкою. За чаркою вони ведуть розмову 
про індивідуальну землю, про самостійну Україну, але автор 
показує, що  це тільки п’яні розмови, які не мають жодного 
сенсу, бо, перебуваючи під окупацією німців, є два шляхи: 
або боротися, або здатися на милість ворогів. І як це не 
прикро було визнавати О. Довженку, українська нація знову 
розшаровувалася. І коли Павло Хуторний вступає до німець-
кої поліції, мотивуючи це тим, що світ перемінився і хтось 
мусить брати в руки зброю, батько йому відповідає: «Ага, 
злякався! Під страхом смерті свою зброю кинув. Під страхом 
смерті за Гітлерову взявсь? Так!.. От виховали! Коли ж це було 
видно, щоб у Хуторних був страх смерті? Щоб Хуторні боя-
лися крові?» [Довженко 1986: 167]. Картаючи сина, Купріян 
Хуторний недвозначно натякає на порочність і ущербність ра-
дянської системи, яка не могла належно виховати справжньо-
го патріота, бо поняття батьківщини було занадто розмитим 
і відірваним від реального ґрунту. 

Кожен образ-характер у кіноповісті «Україна в огні» 
має своє логічне завершення. Письменник показує, що втра-
та відчуття рідної землі, нездатність захищати її, неготовність 
підставити свої груди ворогові та чинити опір, розгубленість 
і безпорадність призводять до неминучої загибелі. «Серед 
перших ударів долі загубили вони присягу свою, бо слово 
«священна» не дзвеніло в їх серцях урочистим дзвоном. Вони 
були духовно беззбройні, наївні й короткозорі. Сувора дій-
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сність скоро розкрила їм очі. Широко востаннє розкрились 
вони, все побачили, та було вже пізно: повисли хлопці на ні-
мецькій шибениці рядочком, як стояли, на майдані в своєму 
безталанному селі» [Довженко 1986: 169.]         

Особливу роль у кіноповісті «Україна в огні» відігра-
ють короткі діалоги та монологи, наповнені глибоким під-
текстом. Слова розпачу Лаврін Запорожець звертає до Ста-
ліна: «Прощайте, товаришу. Не думали ми з вами, що так 
вийде, та сталося – не малою, великою кров’ю на [своїй] 
території, – тихо промовив він до портрета. – Що буде з 
народом нашим? Виживе він чи загине, що й сліду не стане 
ніякого? Розженуть його по каторгах та по лісах, байраках 
та гнилих болотах, як вовків сіромах, та натруять одне на 
одного, так що й живі завидуватимуть мертвим. Горе нам... 
Народ безсмертний, ви казали, товаришу мій. Ой, важке 
наше безсмертя! Важка доля народна... чую смерть» [До-
вженко 1986: 169-170]. Після цього Лаврін повернув пор-
трет до стіни й поставив долі. Ці гіркі слова і повернення 
портрета до стіни мають важливе символічне значення. Вони 
розвінчують велич Сталіна як мудрого провідника трудящих. 
Сталінська політика виявилася фальшивою, облудною і за-
знала краху в перші дні Другої світової війни. Вже потім 
великою кров’ю та численними втратами вдалося відвоювати 
так бездарно втрачені позиції.

Лаврін Запорожець, рятуючи село від знищення, пішов 
назустіч людям і згодився виконували функції старости. На-
магаючись пробудити ненависть до ворогів, Лаврін Запоро-
жець запрягав людей в ярма, орав ними  землю, відправляв 
до Німеччини, навіть свою рідну дочку включив у список. 
Олеся обурилася його вчинками: «Тату, вони вас уб’ють» [До-
вженко 1986: 179], але вона його не здивувала, бо він розу-
мів своє безвихідне становище: «Така вже моя гра. Не вони 
вб’ють, уб’ють німці. Не вб’ють німці, наші, повернувшись, 
уб’ють. Фашистський прихвостень… Жалько людей... А мені 
себе жалько. На мене, проклятого, повісили все зло. Старо-
ста-собака! Староста-кат! А там, дивись, сини одмовляться!» 
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[Довженко 1986: 179]. Найстрашніше для Лавріна Запорож-
ця – ганьба свого роду.

У такий спосіб О. Довженко створює неординарну си-
туацію для розкриття трагічного образу-характеру. Він явно 
відійшов від принципів соціалістичного реалізму, який ви-
магав творення ординарного та одновимірного героя. Лаврін 
Запорожець став старостою, але не скорився фашистам. Хоча 
певну данину соціалістичному реалізмові письменник віддав: 
по-більшовицьки він змальовує антипода Лавріна Запорож-
ця – Григорія Заброду, який протестує проти призначення 
старостою Лавріна Запорожця: «Як же це так, прошу про-
щенія. Я біг сюди з Північного Сибіру через фронт, повз га-
дюко, ліз, котився бубоном. Велику книгу можна написати 
про мої страждання! І ось прибіг, – Запорожець! Цей же 
чоловік голова колгоспу, – грізно сказав Заброда. – Який же 
він староста. Він же мене виселяв до Сибіру! …У нього п’ять 
синів в Червоній Армії. І всі комуністи, як я чув!» [Довжен-
ко 1986: 171].

У словах Заброди гірка правда українського господаря, 
який виявився непотрібним як за радянської влади, так і за 
фашистської окупації. І в цьому трагічна помилка Григорія 
Заброди, який не усвідомлював, що ворогом його був не Лав-
рін Запорожець, котрий спочатку змушений був виконувати 
волю більшовиків, а тепер через безвихідь, всупереч своїм 
бажанням, змушений стати старостою за німців. Оцей роз-
брат, який продовжувався століттями, був катастрофічним 
для українців, бо їхні вороги досить вміло використовували 
при цьому принцип «поділяй і владарюй».

Григорія Заброду О. Довженко змальовує темними фар-
бами. Коли Ернст фон Крауз запропонував Заброді посаду 
начальника поліції, народ запротестував. Тоді німець дохід-
ливо пояснив селянам, що їхні думки його не цікавлять. Він 
вважав, що «начальник поліції – ето курва-поліцай, а він 
інтересує нас саме з цих позицій» [Довженко 1986: 172]. По-
казовим є також факт, що тільки за вимогою Ернста фон 
Краузе Запорожець і Заброда подали один одному руки, але 
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надалі вони залишилися непримиренними ворогами і голо-
вний конфлікт розгорівся між ними, двома українцями, які 
по-своєму терпіли поневолення.

За зв’язок з партизанами Ернс фон Крауз посадив Лав-
ріна Запорожця за дріт у концентраційний табір. Свої по-
рахунки із Запорожцем вирішив звести і Заброда. Саме вони 
зійшлися у вирішальному двобої. Заброда застрелив Мотрю 
Левчиху, яка принесла Лавріну хліба, картоплі і гнилючок... 
На прохання Запорожця подати йому хліб, щоб він зміг його 
поцілувати, Заброда осатанів і почав шалено топтати вузлик з 
чорним хлібом і мертву Левчишину руку. Це знущання над 
святим хлібом та мертвою Левчихою наповнило душу Лаврі-
на Запорожця великою силою: «Запорожець неначе скам’янів 
увесь. Він побачив свою смерть – ось  вона, топчеться зовсім 
близько, люта, невблаганна. І стрепенулася у Запорожця не-
людська жадоба життя. З широких українських степів, з ярів 
і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії, го-
ловешками, димом і кривавою парою. Пристрасть боротьби 
і помсти, вся воля, весь розум спалахнули в ньому з такою 
страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся в якийсь 
надзвичайний ступінь, близький до вибуху. …Порвався дріт. 
Тоді, вхопившись голою рукою за порвану дротину, Запоро-
жець закрутив її навколо Заброди і зав’язав йому на жилува-
тій шиї смертний вузол» [Довженко 1986: 191]. І Лаврін За-
порожець, почерпнувши сили з запорозьких степів, не тільки 
задушив Григорія Заброду, а й вбив Людвіга Краузе, вирвався 
з табору та звільнив багатьох заарештованих. 

Вчинок Лавріна Запорожця викликав шалену лють в 
Ернеста фон Краузе, і він жорстоко помстився українцям 
за смерть свого сина: «Він власноручно перестріляв усіх по-
ліцаїв, крім двох, Івана Гаркавенка і Устима Товченика, яким 
вдалося сховатися в кущах. Спалили хатину Запорожця, за 
нею синову хату, братову. Потім німецькі наймити, ремісни-
ки і прикажчики кинулись до хат усіх, хто був у партизан-
ському реєстрі. Клали цілі родини додолу в ряд і стріляли, 
підпалюючи хати. Вішали, регочучи од клінічної пристрасті, 
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ганялись за жінками, однімали дітей у них і кидали в огонь. 
Жінки, щоб не жити уже на землі, не бачить нічого, не кляс-
ти, не плакать, плигали в розпачі в огонь услід за дітьми і 
згорали в полум’ї страшного німецького суду. Високе полум’я 
гуло у саме небо, тріщало, вибухало глухими вибухами, і тоді 
великі солом’яні пласти вогню, немов душі українських роз-
гніваних матерів, літали в темному димному небі і згасали 
далеко в пустоті небес. Повішені дивилися вгору з страш-
них своїх шибениць, ще гойдаючись на них і одкидаючи на 
землю незабутні моторошні тіні. Горіло все село. Все, що не 
встигло втекти до лісу, в очерети, в потайні ями, – все за-
гинуло» [Довженко 1986: 196-197]. 

Прекрасного села і людей не стало. Після цього повстав 
весь район. «Молодий народ ішов до партизан в ліси, і матері 
благословляли синів своїх на труд і грізні бої, на життя в лісах 
і болотах, на подвиги» [Довженко 1986: 198]. Це був протест 
проти фашистських злочинів. Без ідеологів, без функціонерів 
та назначених керівників народна хвиля обурення піднялася 
дуже високо. Краузові  молодчики билися з відчайдушною 
мужністю, але здолати партизанів не змогли і здалися. Ернст 
фон Крауз відчув гіркоту поразки: «Торжество смерті, покли-
каної Гітлером для реконструкції Європи, він відчув раптом в 
граничній мірі. Тут усе було гранично спотворене – ожорсто-
чені трупи і плазуючі перед бандою Запорожців залізні його 
рицарі, ніби повалені з висоти небес дияволи, і самі Запо-
рожці» [Довженко 1986: 227]. І саме Лаврін Запорожець ви-
носить присуд смерті Ернсту фон Краузу: «Зрадника гадав ти 
знайти в батькові синів-комуністів. Думав посіяти ворожнечу, 
поживитися на домашніх наших помилках? На недоумку-
ватості чиновників наших заробити хотів? Ні, підла собако, 
ніколи! Чуєш? Ніколи! Погані ми були історики? Прощавати 
не вміли один одному? Національна гордість не виблискувала 
в наших книгах класової боротьби? Почекай, засяє, та так за-
сяє на весь добрий людський світ, що осліпнуть від заздрощів 
навіки всі твої фашистські нащадки. Це я кажу тобі, чуєш, 
твій ворог, Запорожець Лаврін. Я зневажаю тебе, прокля-
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тий німецький йолопе!» [Довженко 1986: 228-229]. Віддаючи 
данину більшовицькій ідеології згадкою про «синів-комуніс-
тів» та  «класову боротьбу», О. Довженко показує торжество 
українського духу і непереможність запорозької родини, роз-
вінчуючи нав’язаний комплекс меншовартості.

Письменник в одному епізоді показав типові злочини 
фашистів. Але особливість письма О. Довженка полягає в 
тому, що він не «оглуплював» німців, не показував їх при-
мітивними та нікчемними. Німці теж були людьми, і їхня 
зверхність моментально вивітрювалася, коли вони відчували 
гіркоту поразки. Скільки українців не страчував Ернст фон 
Крауз, він не зміг пригасити відчуття втрати сина. 

О. Довженко зосереджує свою увагу на вадах більшо-
вицького режиму. Тупий егоїзм, черствість, байдужість, бю-
рократичний формалізм, відомча байдужість, нерозуміння 
народної трагедії, нездатність бути співучасником людського 
горя проявилися в скрутну хвилину. Різні снаби, воєнторги, 
управлінці, постачальники, представники секретних служб 
мчали дорогами війни, відступали, не звертаючи уваги на по-
ранених,  кидаючи їх на поталу ворогові. Василь Кравчина 
дивився на цей безлад, і в нього пробуджувався національ-
ний сором. Він ніби вперше в такому світлі побачив своїх 
співвітчизників: «Душі у людей були малесенькі, кишенькові, 
портативні, зовсім не пристосовані до великого горя. Вони 
виросли в атмосфері легкого успіху і радощів. Сувора, мужня 
доба необхідності давно вже здавалася їм закінченою, пере-
йденою, і вони плавали вже кілька літ в царстві свободи, мов 
рибки в тихій неглибокій річечці, де було завжди видне і дно, 
і небо, і лататтячко, й омутець» [Довженко 1986: 174].

Радянська влада наплодила демагогів, брехунів, черствих 
бюрократів, які не чули і не хотіли розуміти простих людей. 
Один з них – голова районного міста Н. Лиманчук, який за-
певняв молодих дівчат, що місто ніколи не здадуть німцям, 
а сам готувався до втечі. О. Довженко влучно характеризує 
цього типа: «Він був великим любителем різних секретних 
паперів, секретних справ, секретних інструкцій, постанов, 
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рішень. Це возвишало його в очах громадян міста і надавало 
йому досить довгі роки особливої респектабельності. Він засе-
кретив ними свою провінційну дурість і глибоку байдужість 
до людини. Він був позбавлений уяви, як і всяка людина з 
сонним в’ялим серцем... Йому ні разу не приходило в голову, 
що, по суті кажучи, єдине, що він засекречував, це була його 
засекречена таким чином дурість» [Довженко 1986: 176].

На противагу цьому О. Довженко показує героїзм бій-
ців, які стояли на смерть і поклали свої голови за звільнен-
ня рідної землі від фашизму: «Вистріляли Запорожченкові 
хлопці всі покладені їм в житті набої, добре потрудились 
і попадали спати на віки вічні. Смерть не поскупилася на 
них, не пожаліла на них ні гриму, ні фарб, ні роз’ятрених 
ран, ні жорстоких нелюдських каліцтв. Кожному одпусти-
ла вона пудів по двісті гарячих осколків, і куль, і огнен-
них шарів температури надзвичайної. … Все віддали. Все до 
останньої нитки. Поквиталися з життям, з війною, з воро-
гами на всю силу. Не мудрували, не ховались по резервах і 
тилах, не обростали родичами на простих своїх артилерій-
ських постах. Не видушували з малих своїх талантів вели-
кої користі, нехтували талантом, не любили виставляти на 
показ ні в цілому вигляді, ні в пораненому…» [Довженко 
1986: 241] Саме на цих простих і самовідданих захисників 
рідної землі спрямував свою любов О. Довженко. «Він ба-
чив, що нова велика руїна не знищила Україну остаточно, 
а відродила її національний вільнолюбивий дух» [Лаврінен-
ко 2001: 696], – зазначав Юрій Лавріненко. 

У фінальній частині кіноповісті «Україна в огні» пись-
менник знову повертається до ідилії родини як основи укра-
їнської нації, її живучості та непереможності: «Спочатку 
капітан Василь Кравчина підійшов до перелазу. Потім швид-
ко через сад, через спалений двір він вибіг на вулицю, до 
криниці. ...Олеся оглянулась – Василь! Це був він і не він. 
Він був інший, і не тому, що був поранений у голову і руку. 
Щось було в ньому інше, щось незмірне, невимовне. Вона 
перелякалась. Потім вона заплакала, як хвора, і поцілувала 
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його поранену руку. ... Потім вони обнялись. Він цілував її 
руки і лице. І вона. Потім все сталося як у казці. Прийшов 
батько Лаврін, брат Роман, прийшов Іван Запорожець, що 
теж оказався братом. І хоча всі вони були поранені, а матері, 
діда Демида, Савки і Григорія уже не було і хата була спале-
на, стали укупі коло печища і в честь матері заспівали: «Ой, 
піду я до роду гуляти, таж у мене увесь рід багатий» [До-
вженко 1986: 246-247]. І знову архетипні образи перелазу, 
саду, криниці, родинного кола хоч у неповному складі біля 
згорілої хати і пісня «Ой, піду я до роду гуляти» на добру 
згадку про втрачену матір дають змогу авторові повернутися 
в національну стихію і утвердити ідею непереможності укра-
їнського запорозького духу. І підсумовуючи події, відображені 
в кіноповісті «Україна в огні», О. Довженко зауважив, що на 
цьому творі позначилися сліди битви сценариста з письмен-
ником: «Один закликав до строгого професійного рисунка 
сценарію, другий, вражений стражданнями народу, весь час 
поривався до розширення теми, розмірковувань, ліричних 
відступів, – до авторської участі в громадді великих подій» 
[Довженко 1986: 247].

У кіноповісті «Україна в огні» органічно поєднані  
сценарій і повістевий виклад матеріалу, які не суперечать 
один одному, а визначають  жанрову природу твору як кі-
ноповість, яка дала можливість авторові поєднати динаміч-
ну побудову кадрових картин з глибокими філософськими 
узагальненнями, засобами кіномистецтва відтворити склад-
ний період Другої світової війни, викрити облудність та 
фальшивість більшовицької системи, показати її безпоміч-
ність і безпорадність у скрутні хвилини, через які україн-
ський народ зазнав значних втрат у героїчній боротьбі за 
свою землю, показати непереможність духу, тверду волю 
та непорушність морально-етичних ідеалів українського на-
ціонального характеру. 

1. Довженко О. Україна в огні // Довженко О. Кіноповісті.  
Оповідання. – К., 1986. – С. 151-248.
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2. Ентоні Д. Сміт. Національна ідентичність / Енто-
ні Д. Сміт. – К., 1994. – 223 с.

3. Лавріненко Ю. Олександр Довженко // Ю. Лаврінен-
ко. Розстріляне відродження. Антологія. 1917-1933. – К., 
2001. – С. 694-704.

Контрольні запитання:

1. Чому О. Довженко попросився на фронт?
2. Про що свідчить назва кіноповісті «Україна в огні»?
3. Які жанрово-стильові особливості кіноповісті?
4. З якою метою використовує кіномитець архетипні об-

рази?
5. У чому полягає етнічна модель української нації?
6. На який уклад опирається українська нація?
7. Яка стильова манера характерна для О. Довженка?
8. Як зображує автор трагедію війни?
9. Як змальовує письменник образи-характери?
10. З якою метою О. Довженко возвеличує та ідеалізує ге-

роїв?
11. Як поєднує кіномитець минуле, сучасне та майбутнє?
12. З чого виростала сила любові Олесі та Василя?
13. На яких морально-етичних проблемах зосереджує увагу 

кіномитець?
14. Як висвітлює О. Довженко проблему поневолення укра-

їнського народу?
15. На які загрозливі небезпеки української нації вказував 

автор?
16. Яку роль у кіноповісті відіграють діалоги та монологи?
17. Чому Лаврін Запорожець погодився стати німецьким 

старостою?
18. Якими фарбами змальовує кіномитець  Григорія Заброду?
19. Як зображує О. Довженко німецьких окупантів?
20. Як характеризує кіномитець більшовицький режим?
21. Як завершується кіноповість «Україна в огні» О. До-

вженка?



український світ 
у кіноПовісті 

«зачарована десна»
олександра довженка

У воєнний період, коли О. Довженко повернувся 
на поруйновану Україну, він з теплотою і ніж-
ністю згадував своїх рідних – прабабу, прадіда, 

бабу, діда, матір, батька та братів, перебуваючи в думках на 
березі чарівної Десни. Це наштовхнуло його на думку створи-
ти широке художнє полотно про свій славний козацький рід. 

Кіноповість не зразу вдалася митцеві – необхідні були 
великі духовні зусилля, щоб відродити в пам’яті любі серцю 
картини. В експозиції автор розкриває мотивацію написання 
автобіографічного твору: «Довгі роки розлуки з землею бать-
ків, чи то вже так положено людині, що приходить час, коли 
вивчені в давно минулому дитинстві байки й молитви вирина-
ють у пам’яті і заполоняють всю її оселю, де б не стояла вона. 
А може, те й друге разом і в такій же мірі, як і непереможне 
бажання, перебираючи дорогоцінні дитячі іграшки, що за-
вжди десь проглядають в наших ділах, усвідомити свою при-
роду на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел. 
І перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитя-
чих…» [Довженко 2008: 7]. 

Над кіноповістю «Зачарована Десна» О. Довженко пра-
цював чотирнадцять років. Перший спогад про задум ство-
рити художнє полотно про свою родину появився в щоден-
нику в 1942 році, а завершив твір письменник у 1956 році. 
Між задумом автора і завершенням твору пройшло немало 
часу, чимало води сплило Десною, і відбулися події, які не-
минуче позначилися на художній свідомості кіномитця. Ра-
дянська система вперто і наполегливо намагалася «зламати 
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художника, примусити його піти проти свого народу, проти 
його славної і водночас кривавої історії, зробити творчість 
митця знаряддям антинародної пропаганди»[Корогодський 
2000: 280]. Нову спробу приструнити письменника зроби-
ли радянські ідеологи після появи кіносценарію «Україна в 
огні» в 1943 році. На спеціальному засіданні Політбюро ЦК 
ВКП(б) 31 січня 1944 року Сталін особисто доповідав про 
антиленінські помилки й націоналістичні збочення в кіно-
повісті, звинувачував О. Довженка в тому, що він робить від-
критий випад проти політики партії, критикує владу, висту-
пає проти класової боротьби та як куркульський підспівувач 
й відкритий націоналіст оббріхує український народ. «Кіно-
повість Довженка «Україна в огні» є платформою вузького, 
обмеженого українського націоналізму, ворожого ленінізму, 
ворожого політиці нашої партії й інтересам українського і 
всього радянського народу» [Сталін 2007: 182], – виніс ви-
рок Сталін. Його насторожило те, що кіноповість «Україна 
в огні» була не про героїчний подвиг радянського народу, 
не про Рядянський Союз, а про Україну, про непереможну 
українську націю і природний вияв національного митця в 
есктремальних умовах воєнного часу, і в цьому він вбачав за-
грозливу тенденцію для червоної імперії. Після такого жор-
стокого вироку радянські ідеологи ізолювали О. Довженка як 
митця, ворожого системі. Це вибило його з колії і не могло 
не позначитися на творчості. Він став пильніше приглядатися 
до внутрішніх цензорів: «Вони живуть навколо мене скрізь. 
Один за лівим вухом ззаду, другий під правою рукою, третій 
за столом, четвертий в ліжку – для нічних редакцій. Вони 
повні всі здорового глузду і ненавидять неясності. Їх мета – 
щоб я писав або так, як усі, або трохи краще чи трохи гірше 
від інших, тому очей вони з мене не зводять. Там, де моє 
серце холоне, вони підігрівають його; де я починаю палати в 
огні своїх пристрастей, вони розхолоджують мій мозок, аби 
чогось не вийшло» [Довженко 2008: 44]. Як не пручався ми-
тець, червоний диявол міцно тримав його у своїх обіймах, і 
він змушений був зважати на реалії навколишньої дійсності. 
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І тому, розповідаючи про старців як атрибут «старого світу» в 
одному з епізодів кіноповісті, О. Довженко по-радянськи під-
сумував: «Тепер уже нема таких старців. І молитов, і торб у 
бідності нема. Немає вже ні сліпоти, ні більм таких шалених 
на очах, ні кривизни в ногах, ані горбів, ні торб: перевелися 
й щезли разом з куркулями» [Довженко 2008: 26].

У кіноповісті «Зачарована Десна» немає чіткого сюжету. 
Твір побудований за принципами потоку свідомості: спогад 
за спогадом, немов хмари на небі, пливуть один за одним, і 
кіномитець створює з них самобутню й неповторну мозаїку 
українського світу. Роздуми митця зумовлюють незвичайну 
композицію твору: «Яскраві новели-спогади про дитинство 
підпорядковані високій меті: відтворити народний харак-
тер і показати процес народження художника» [Семенчук 
1991: 40]. Вихований на українських піснях, думах, перека-
зах, повір’ях, обрядових дійствах, розмаїтих ритуалах, поетич-
них легендах, О. Довженко творив казку. Він складав своє 
художнє полотно з миттєвих спогадів, зворушливих сцен, які 
повертали його в рідну стихію. Кожен спогад – це окрема 
художня картина в багатогранному художньому полотні, від 
якого віє давниною. 

Повертаючись у минуле, солодке і чарівне дитинство, 
О. Довженко втікав від жорстокої дійсності. Тому кінопо-
вість кардинально відрізнялася від тогочасної літератури. «Це 
було щось несподівано нове і світле на тлі зливи художньо 
задрукованого паперу, яким протягом десятиліть годували 
читача, запевняючи його, ніби це є найдосконаліша і най-
передовіша в світі література» [Кошелівець 1998: 314], – за-
значав Іван Кошелівець. І тому манера розповіді кіномитця 
була несподіваним дисонансом до регламентованої літератури 
соціалістичного реалізму. Микола Жулинський вважав, що в 
«автобіографічній повісті «Зачарована Десна» Довженко від-
кривається як митець особливої емоційної напруги мистець-
кого самовираження, як творчий новатор, який має творчий 
дар гіперболізації характерів і сюжетів задля символічного 
підсилення ідейного задуму» [Довженко 1995: 11-12].
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Центральне місце в кіноповісті «Зачарована Десна» 
Олександра Довженка займає рідна хата, схожа на «старень-
ку білу печерицю» з врослими в землю вікнами. Вказуючи 
на тісноту та убогість у манері соціалістичного реалізму, зо-
рієнтованого на применшення, збіднення не тільки дійових 
осіб, а й усього українського колориту, автор з любов’ю опи-
сує кожен куточок рідної домівки: «Дуже мальовнича була 
хата. ... А на білій стіні під богами, аж до мисника, висіло 
багато гарних картин – Почаївська лавра, Київська лавра, 
Ново-Афонський Симоно-Кананитський монастир поблизу 
міста Сухума на Кавказі. Над лаврами трималися в повітрі 
Божі Матері з рушниками і білі ангели, як гусаки крилаті» 
[Довженко 2008: 13]. Насправді, не така вже й бідна була 
Довженкова хата. Батько Сашка був заможними господарем. 
За радянськими мірками Петро Довженко був українським 
націоналістом і куркулем, у господарстві якого використову-
вали найману працю. У 1930 році його господарство підля-
гало розкуркуленню і все майно вже було описано місцевою 
владою, але з невідомих причин ця акція не була здійснена. 
Тобто, цілком зрозуміло, що навіть опис рідної хати кіно-
митець підганяв під стандарти соціалістичного реалізму. Це 
свідчить про те, що під впливом обставин його українське на-
ціональне світовідчуття було спотворене, а погляд на прості та 
зрозумілі речі – здеформованим. І це не могло не позначитися 
на стильовій манері глибоко національного митця, хоча іноді 
ця невідповідність між прототипом і художнім образом про-
ривається в художній тканині твору. Наприклад, письменник 
підкреслює, що його батько «саме слово «бідність» ніколи не 
вживав до своєї особи. Замість «моя бідність» він міг сказати 
«моє багатство» [Довженко 2008: 27]. Очевидно, що батько 
Довженка не був і не почував себе убогим, це вже автор так 
схарактеризував його, враховуючи поточний момент.

За допомогою відчуттєвих і зорових образів О. Довжен-
ко відтворює хатню атмосферу через дитяче сприйняття, ви-
користовуючи різноманітні художні деталі. Маленький Саш-
ко сприймає картину страшного суду як свідчення гріховності 
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його роду: «Батькові чорти наливали в рот гарячу смолу, щоб 
не пив горілки і не бив матері. Баба лизала гарячу сковороду 
за довгий язик і за те, що була велика чаклунка. Діда (мати 
божилася, що це правда) тримав у руках сам диявол за те, 
що він чорнокнижник і, читаючи по неділях Псалтир, за-
клинав її, і тому вона третій рік часто хворіє, що ту чорну 
книгу вона часто рвала нишком на шматки і розкидала у 
хліві, в кошарі, в гарбузах, у малині, а вони ніби зліталася 
самі до шкіряної палітурки. Крім того, дідовому покійному 
батькові Тарасу колись давно, ще за старих часів, змій носив 
уночі гроші в трубу» [Довженко 2008: 14]. Використовуючи 
гумор, іронію та сарказм при зображенні страшного суду,  
О. Довженко змушений був знаходити прийнятну форму 
відображення релігійної атмосфери української родини в 
«обезбожненому» жорстокому суспільстві. До світлих тонів 
казкового світу він постійно домішував чорну фарбу реально-
го світу про те, що батько пив горілку і бив матір, а дід був 
чорнокнижником, бо читав Псалтир, хоча батько Довженка 
був справжнім українським господарем, а не пияком і роз-
бишакою, а Псалтир не чорна, а свята книга.

Зростаючи в господарській родині, яка вимагала чимало 
зусиль та віддачі, О. Довженко знав ціну селянській праці. 
Але в кіноповісті, яка обмежена об’ємом, він часто замість 
відтворення процесу праці використовує узагальнені образи-
символи. Наприклад, ліричний герой признається: «Коли б 
спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому ди-
тинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за 
все я любив слухати клепання коси. Коли тихого вечора, десь 
перед Петром і Павлом, починав наш батько клепати косу 
під хатою в саду, ото й була для мене найчарівніша музика. Я 
любив її так і так жадав, як хіба ангели жадають церковного 
дзвону на Пасху, прости, Господи, за порівняння» [Довженко 
2008: 20]. Письменник створює узагальнений образ косаря: 
«Він був косар. Він був такий великий косар, що сусіди за-
були навіть його прізвище і звали його Самійло-косар, а то й 
просто Косар. Орудував він косою, як добрий маляр пензлем 
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чи ложкою, – легко і вправно. Коли б його пустити з косою 
просто, він обкосив би всю земну кулю, аби тільки була добра 
трава та хліб і каша» [Довженко 2008: 41]. 

Особливість творчого почерку О. Довженка в тому, що 
він об’єктивно відтворював реалії навколишньої дійсності, 
возвеличуючи буденні речі засобами художньої умовності. 
Його зворушували й розчулювали «калюжі після грому й 
дощу», «паски і крашанки», «теля в хаті», «насіння на печі», 
«гупання яблук у саду», «вечірні дзвони», «скрип коліс», 
«пташиний щебет», «плескіт води», «колядки, щедрівки, 
веснянки, обжинки», «співи дівочі» як невід’ємні атрибути 
українського буття.

Митець вибирав якийсь особливий ракурс, щоб показати 
життя у всій його красі. Це помітно в описі городу: «До чого 
ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сіней 
та подивитись навколо – геть-чисто все зелене та буйне. А 
сад, було, як зацвіте весною! А що робилось на початку літа – 
огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, 
смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, 
лободи, укропу, моркви! Чого тільки не насадить наша не-
вгамовна мати» [Довженко 2008: 7]. З овочів, фруктів, ягід 
та буряків письменник вибудував художню градацію, вияв-
ляючи дитяче захоплення різноманітним рослинним світом. 
За твердженням Ю. Кочерган, «Довженко прийшов у мисте-
цтво, щоб збудувати новий світ, виходячи не лише з законів 
логіки життя, а й прагнучи утвердити новий світ за законами 
краси» [Кочерган 1983: 3]. 

Письменник, описуючи хату, сіни, огірки, гарбузи, кар-
топлю, малину, смородину, тютюн, квасолю, соняшник, мак, 
буряки, лободу, кріп, моркву, з простих речей витворив уні-
кальне художнє полотно українського світу з рідною хатою, 
садочком і городом. 

Для підсилення художньої експресії кінокартини 
О. Довженко використовує контрасти та протиставлення: 
«Коло хати, що стояла в саду, цвіли квіти, а за хатою, проти 
сінешніх дверей, коло вишень, – поросла полином стара по-
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гребня з одкритою лядою, звідки завжди пахло цвіллю. Там, 
у льоху, в присмерку плигали жаби. Напевно, там водилися 
й гадюки» [Довженко 2008: 8]. У такий спосіб він активізує 
дитячу уяву, яка малювала милі серцю та страшні картини. 
«А що все це проходить у творі крізь призму дорослої, зрілої 
людини, то й гіперболам, ясна річ, властиве помітне гуморис-
тичне забарвлення. Вони наче освітлені доброю авторською 
посмішкою» [Барабаш 1962: 260] – зазначав Ю. Барабаш. 

У кіноповісті «Зачарована Десна» дуже тісно пере-
плетені реалістичні картини з поетизацією рідного краю, 
об’єктивне зображення дійсності з особистими почуттями 
автора. Як ангела-хоронителя О.Довженко зображує світлий 
образ матері: «Довго-довго, не один десяток років буде про-
воджати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу, довго 
хреститиме мені слід і стоятиме з молитвами на зорях ве-
чірніх і ранішніх, щоб не взяла мене ні куля, ні шабля, ні 
наклеп лихий» [Довженко 2008: 35].

Письменник возвеличує і гіперболізує своїх рідних: «У 
нас був дід дуже схожий на Бога. ...Любив дід гарну бесіду й 
добре слово. ... Він був наш добрий дух лугу і риби. Гриби і 
ягоди збирав він у лісі краще за нас усіх і розмовляв з кінь-
ми, з телятами, з травами, з старою грушею і дубом – з усім 
живим, що росло і рухалось навколо» [Довженко 2008: 8-9]. 
Детально описує автор кашель діда Семена: «Його кашель 
чув увесь куток. ...Кашель клекотів у нього в грудях, як лава 
у вулкані, довго і грізно, і дуже нескоро після найвищих нот, 
коли дід був уже весь синій, як квітка крученого панича, 
вулкан починав діяти, і тоді ми тікали хто куди, а вслід нам 
довго ще неслися дідові громи і блаженне кректіння» [До-
вженко 2008: 10]. 

Головна увага письменника у творі сконцентрована на 
образах-характерах. Для їхньої виразності О. Довженко ви-
користовував засоби індивідуалізації. Особливо це проявилося 
в образі прабаби Марусини: «Вона була малесенька й така 
прудка, і очі мала такі видющі й гострі, що сховатись од неї 
не могло ніщо в світі. Їй можна було по три дні не давати 
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їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони 
були її духовною їжею. Вони лились з її вуст потоком, як ві-
рші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї тоді 
блищали очі й червоніли щоки» [Довженко 2008: 12].

Коли малий Сашко нашкодив у городі, перебрав цілий 
ряд моркви і не знайшов для себе жодної, прабаба вилила 
на нього потік прокльонів: «Мати Божа, Царице Небесна, – 
гукала баба в саме небо, – голубонько моя, святая велико-
мученице, побий його, невігласа, святим твоїм омофором! Як 
повисмикував він з сирої землі оту морковочку, повисмикуй 
йому, Царице милосердна, і повикручуй йому ручечки й ні-
жечки, поламай йому, свята владичице, пальчики й суставчи-
ки. Царице Небесна, заступнице моя милостива, заступись за 
мене, за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз, і щоб не по-
чув він ні зозулі святої, ні Божого грому. Миколаю-угоднику, 
скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому 
коні, на білому сідлі, покарайте його своєю десницею, щоб 
не їв він тієї морковочки, та бодай його пранці та болячки 
з’їли, та бодай його шашіль поточила» [Довженко 2008: 12]. 
У цих словах прабаби Марусини, переданих із гумором та 
дотепами, не відчувається злоби та ненависті до свого внука, 
оскільки вона висловлювала в такий спосіб своє обурення з 
приводу завданої шкоди.

Щирість душі, турботу і благородство виявляв постійно 
прадід Тарас. Він мав магічний вплив на хлопця і часто за-
спокоював його: «І я примовкав, а Тарас тоді, дідів батько, 
брав мене на руки і розповідав про Десну, про трави, про 
таємничі озера – Дзюбине, Церковне, Тихе, про Сейм. А 
голос у нього був такий добрий, і погляд очей, і величезні, мов 
коріння, волохаті руки були такі ніжні, що, напевно, нікому 
й ніколи не заподіяли зла на землі, не вкрали, не вбили, не 
одняли, не пролили крові. Знали труд і мир, щедроти й до-
бро» [Довженко 2008: 20]. Тобто, відтворюючи атмосферу 
родини, в якій дружньо жили представники різних поколінь, 
О. Довженко концентрує увагу на ментальних особливостях 
українців – потягу до добра, благородства, взаємного розу-
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міння та щирої любові, що суперечило жорстоким законам 
класової боротьби, ворожості та ненависті. 

О. Довженко передає відчуття українського світу через 
образи-характери своїх рідних. Зосереджуючи увагу на сво-
їй родині, кіномитець створив власну концепцію художньої 
краси. У «Зачаровану Десну» він привніс справді народне 
розуміння прекрасного. З глибини віків черпав митець розу-
міння краси, принципами якої керувався при творенні об-
разів. У романтичних тонах він возвеличував свого батька: 
«Багато бачив я гарних людей, ну такого, як батько, не бачив. 
Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі 
очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі 
кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні у сумно-
го, і весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою куль-
турою думок і почуттів» [Довженко 2008: 23]. І виходячи 
з сільського уявлення про людину, що її можна оцінювати 
тільки за результатами праці, письменник зосереджує увагу 
на працелюбності батька: «Скільки він землі виорав, скільки 
хліба накосив! Як вправно робив, який був дужий і чистий» 
[Довженко 2008: 23]. Захоплено зображаючи свого батька, О. 
Довженко не забув долучити до світлого образу смуток, тяжкі 
кайдани неписьменності та несвободи.

Автор загострює увагу на вродженій інтелігентності 
та внутрішній культурі батька: «Тіло біле, без єдиної то-
чечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Як 
гарно ложку ніс до рота, підтримуючи знизу шкоринкою 
хліба, щоб не покрапать рядно над самою Десною на траві. 
Жарт любив, точене, влучне слово. Такт розумів і шанобли-
вість. ...З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, 
великих учених чи сіячів – він годивсь на все. Багато на-
робив він хліба, багатьох нагодував, урятував од води, ба-
гато землі переорав, поки не звільнився від свого смутку»  
[Довженко 2008: 23-24].

Батько щедро любив своїх дітей. Коли Господь забрав 
до свого ангельського хору синів Лавріна, Сергія, Василька 
й Івана, то він промчав тридцять верстов, нещадно б’ючи 
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коней. Ударившись мокрими кіньми в ворота, що покаліче-
ні попадали в кривавій піні, гірко заплакав: «Ой сини мої, 
сини! Дітки мої, соловейки!.. Та чого ж так рано відспівали…»  
[Довженко 2008: 22].

Свою родину О. Довженко зображує як частину велико-
го українського світу. «Глибокі життєві конфлікти О. П. До-
вженко розробляє як історик і філософ, вирішення окре-
мих людських доль він бачить у нерозривному зв’язку з долею 
всього народу» [Корнієнко 1978: 99]. І цей мотив став на-
скрізним у кіноповісті: «Жили ми в повній гармонії з сила-
ми природи. Зимою мерзли, літом смаглись на сонці, восени 
місили грязь, а весною нас заливало водою, і хто цього не 
знає, не знає тієї радості і повноти життя. Весна пливла до 
нас з Десни. ...Часом весна розливалась так пишно, що у воді 
потопали не тільки ліси й сінокоси. Цілі села тоді потопа-
ли, гукаючи собі порятунку. І тут починалася наша слава»  
[Довженко 2008: 28].

Кіноповість «Зачарована Десна» пройнята світлим опти-
мізмом. Навіть суцільний потоп письменник зображує без 
трагізму: «Вся загребельська парафія сиділа на стріхах з не-
свяченими пасками. Сходило сонце. Картина була незвичай-
на, неначе сон чи казка. Осяяний сонцем, перед нами роз-
крився зовсім новий світ. Нічого не можна було впізнати. 
Все було інше, все краще, могутніше, веселіше. Вода, хмари, 
плав – все пливло, все беззупинно неслося вперед, шуміло, 
блищало на сонці» [Довженко 2008: 30].

Обсервуючи український національний характер, пись-
менник загострює увагу на невичерпному гуморі українців. 
Коли село Загребелля затопило на Великдень, отець Кири-
ло, дяк Яким і паламар Лука попливли поміж затоплених 
хат освячувати паски. Отець Кирило, сперечаючись з батьком 
Сашка, похитнувся і випав з човна, за ним полетів сторч 
дяк. «Ой, як же не зарегоче наше затонуле село, як не воз-
радуються стріхи! Баби, дівки, діди, чоловіки, діти! От народ! 
Отак сміятися з Святої Пасхи, з самих себе, з усього в світі 
на Великдень! І де? На стріхах, в оточенні коней і корів, що 
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тільки роги й голови стирчать з холодної води. Ні! Національ-
ний характер загреблян не піднявсь до верховин розуміння 
закономірності й доцільності лиха. Він спокусив їх на сміх з 
Святої навіть Пасхи» [Довженко 2008: 33]. 

Комізму автор досягає за допомогою легкої іронії, так-
товним кепкуванням над загреблянами, священиком, дяком, 
паламарем та усім дійством, яке відбувалося довкола. О. До-
вженко вбачав спасіння в архетипній властивості української 
нації «сумні реалії перетворити на жарт, пародію і топити 
в сміхові нашу тисячолітню приреченість. Отак гумор, від-
сторонюючи й дозволяючи ситуацію побачити в несподіва-
но-комічному ракурсі, став надійним важелем виживання» 
[Корогодський 2000: 107] не тільки для О. Довженка, а й 
української нації. Різного довелося почути Христу за воду, про 
попа та попадю. Але письменник був переконаний, що навіть 
в «обезбожненому» світі це не були антирелігійні безвірниць-
кі розмови. «Сидячи на стріхах з несвяченими пасками серед 
потопленої худоби, віруючі, очевидно, хотіли, щоб Бог був 
трохи уважнішим до створеного ним світу. Будемо говорити, 
їм хотілось від Бога, Матері Божої і всіх святих чогось кра-
щого, а не таких пригноблюючих і невчасних прикростей» 
[Довженко 2008: 31].

У канву кіноповісті О. Довженко вплітає роздуми про 
митця та мистецтво. Він вважав, що творець повинен бути 
мислителем своєї епохи, на рівні передових ідей свого часу 
і виражати інтереси свого народу, органічно поєднуючи на-
ціональний зміст із національною формою. Письменник до-
бре усвідомлював, що «митці покликані народом для того, 
щоб показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що 
само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мис-
лимих благ» [Довженко 2008: 34]. Він був переконаний, що 
справжнє, велике мистецтво неможливе без страждання, а 
«сила страждання вимірюється не так гнітом зовнішніх об-
ставин, як глибиною потрясіння» [Довженко 2008: 23]. 

О. Довженко страждав від того, що український народ 
зазнав значних втрат в умовах Другої світової війни. Загибель 
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рідного села символізувала трагедію української нації: «Згорі-
ла церква, переповнена кричащим людом. Високе полум’я па-
лахкотіло вночі, тріщало, вибухало глухими вибухами, і тоді 
великі вогненні пласти соломи, немов душі загиблих матерів, 
розносило вітром в темну пустоту неба. Карателі ганялись 
по вулицях і городах за жінками, однімали дітей і кидали 
в огонь палаючих хат, і жінки, аби не жити вже, не бачити, 
не плакать, не клясти, плигали самі вслід за дітьми і згорали 
в полум’ї страшного фашистського суду. Повішені дивилися 
вгору з моторошних шибениць, гойдаючись на вірьовках і 
одкидаючи на землю й на воду свої жахливі тіні. Все, що не 
встигло втекти до лісу, в очерети чи в таємні партизанські 
нетрі, – все загинуло. Не стало прекрасного села. Не стало 
ні хат, ні садів, ні добрих веселих людей. Одні лише печища 
довго біліли серед попелу» [Довженко 2008: 33].

Трагедію народу письменник болісно перепускав через 
своє серце. Він не міг відділити себе від страждань та мук, 
яких зазнавали українці. Йому здавалося, що це він горів 
«у тім вогні, загибав усіма смертями людськими, звірячими, 
рослинними: палав, як дерево чи церква, гойдавсь на шибе-
ницях, розлітався прахом і димом од вибухів катастрофіч-
них» [Довженко 2008: 33] і одного разу сталось так, що він 
вигукнув: «Болить мені, болить!» [Довженко 2008: 34].

Кожну втрату, велику чи маленьку, О. Довженко гли-
боко переживав, бо дуже хотів бачити свій народ величним, 
славним і могутнім. Автор вплітав долю українського народу 
в космічні простори: «Чумацький віз тихо рипить піді мною, 
а в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу. Дивлюсь я на 
моє небо і повертаю з возом і косарями праворуч і ліворуч, і 
зоряний всесвіт повертає разом з нами, і я непомітно лину в 
сон щасливий» [Довженко 2008: 36].

У стильовій манері О. Довженка органічно поєднані ре-
алізм та романтизм. Надзвичайна спостережливість та фан-
тастична уява давали змогу письменнику бачити світ у двох 
вимірах – реальному та уявному. Але особистість Довженка 
зазнавала неймовірного тиску з боку системи, яка диктувала 
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стиль творчості. В амбівалентному полі радянської дійсності 
душа письменника роздвоювалася. Дуалізм почуттів неми-
нуче позначався на його художній свідомості. «Довженкове 
світосприймання з часу дитинства було двоїстим: ідеальне, 
намислене, душі необхідне, внутрішнім зором побачене, й 
реально існуюче, що його він відштовхував, з чим внутрішньо 
не міг змиритися, що тяжко пригнічувало його дух і просто 
травмувало» [Корогодський 2000: 77], – підкреслював Роман 
Корогодський. До світлих тонів українського світу Довженко 
постійно домішував радянського дьогтю. Мальовничий опис 
сінокосу, в якому кіномитець відтворив ідилію сільської гро-
мади, контрастував з кривавою битвою при розподілі копиць: 
«Вони билися великими кілками, граблинами, держаками 
вил, тримаючи їх в обох руках, як стародавні воїни. Часом 
вони ганялись один за одним з сокирами, гукаючи так голо-
сно і страшно, що луна йшла по Десні, понад Черв’яковим 
лісом і понад тихими, таємничими озерами. … Кров лилася 
з них казанами. Відрубували один одному голови, руки, вру-
балися в розпалені груди, і кров, кажу ж бо, лилася з них 
відрами, казанами» [Довженко 2008: 37-38]. Малий Сашко 
явно перебільшував розмах побоїща. На думку Ю. Барабаша, 
в «Зачарованій Десні» гіпербола, як правило, передає осо-
бливості дитячого світосприйняття, реакцію чутливого, силь-
ного до фантазії юного героя» [Барабаш 1962: 260]. І справді, 
«ці страшні побоїща закінчувалися десь аж надвечір, проте 
завжди щасливо. Всі виявлялись цілі і живі, тільки довго і 
важко хекали від внутрішнього вогню. Отамани були бліді од 
сильного бойового переляку і розходилися по куренях, грізно 
оглядаючись» [Довженко 2008: 38].

Органічно поєднуючи реальні та фантастичні кар-
тини, письменник відтворив атмосферу дитинства, чудову 
українську природу, показав динаміку і непередбачуваність 
сільського життя, запальний характер українців, які в часи 
напруженої праці об’єднувалися, роз’єднувалися, сварилися, 
билися, мирилися і завжди залишалися добрими та благо-
родними людьми. Та комплекси соціалістичного реалізму, 
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класового підходу, за яких засуджувався потяг до приватної 
власності, вилазили, як шило з мішка, за будь-якого образно-
го вирішення. Хоча він вперто тримався власної лінії – на-
магався творити велику художню правду, яка базувалася на 
національному ґрунті: «Я не приверженець ні старого села, ні 
старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь 
належу сучасникам своїм» [Довженко 2008: 51]. 

О. Довженко усвідомлював, що вирватися з регламенто-
ваних принципів соціалістичного реалізму йому не вдасться. 
Трагедія письменника в тому, що він був, за висловом Романа 
Корогодського, в полоні тоталітарної системи, яка сковувала 
його талант принципами псевдоестетики. Олесь Гончар зазна-
чав, що «Довженко – істинний геній, але геній більше в заду-
мах, аніж у звершеннях. Повністю звершитись йому не дозво-
лив режим, а почасти й він сам себе зупиняв» [Гончар 2007: 
161]. Він був у радянському полоні, але ніяк не хотів відрива-
тися від свого кореня, з якого черпав натхнення та наснагу. 
Тому рідна хата була для нього тією святинею, без якої він не 
уявляв свого життя і творчості. «Коли ж обертаюсь я часом до 
криниці, з якої пив колись воду, і до моєї білої привітної хати-
ни і посилаю їм у далеке минуле своє благословення, я роблю 
ту лише «помилку», яку роблять і робитимуть, скільки й світ 
стоятиме, душі народні живі всіх епох і народів, згадуючи про 
незабутні чари дитинства. Світ одкривається перед ясними 
очима перших літ пізнавання, всі враження буття зливають-
ся в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну» [Довженко 
2008: 51]. Але О. Довженко не міг не помічати, що в умовах 
радянської дійсності його сучасники втрачали зв’язок з рідною 
землею, і це позбавляло їхню творчість національного колори-
ту, що призводило до спотворення їхнього обличчя: «Сумно і 
смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись 
до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не ба-
чить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить ра-
дості ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не 
посідала б вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, 
безбарвний» [Довженко 2008: 51].
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О. Довженко розумів, що не можна розривати минуле, 
сучасне та майбутнє української нації. «Сучасне завжди на 
дорозі з минулого в майбутнє» [Довженко 2008: 51], – за-
значав автор. Він був виразником духовного спадку України 
з її трагедією, суперечностями та абсурдами. З одного боку, 
як істинно національний митець, він захоплювався славним 
минулим свого роду, а з другого, як радянський письмен-
ник, свої найкращі уявлення спотворював сірим казенним 
кольором: «Було в минулому житті моїх батьків багато неладу, 
плачу, темряви й жалю. Неясні надії й марні сподівання зна-
ходили собі могилу в горілці й сварах. А найбільш, чого їм 
відпустила доля, – роботи, тяжкої праці. Всі прожили свій 
вік нещасливо, кожен по-своєму – і прадід, і дід, і батько з 
матір’ю» [Довженко 2008: 51]. Пригнічений психологічний 
стан, розпач та безнадія автора позначилися на його світо-
відчутті, і тому світлі картини твору перемішувалися з по-
хмурими та сумними: «все життя їх було скорботним, як 
життя стародавніх. Вони не знали, як змінити його, і, відда-
ючи перевагу тому, чого не судила їм доба, не порадувались» 
[Довженко 2008: 51]. 

Образ зачарованої Десни проходить своєрідним рефре-
ном через увесь твір. Десна залишилася для Довженка чи-
стою рікою, овіяною дитячими мріями та дорослими роз-
думами. Він «проспівав їй, своїй Десні, вічну пісню, створив 
художній шедевр рідкісної краси» [Гончар 2007: 156], – під-
креслював Олесь Гончар. У кінці кіноповісті він звертається 
до Десни як живої істоти, з якою ніколи не поривала зв’язку 
його душа: «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, 
що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почу-
вав себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато дала ти 
мені подарунків на все життя» [Довженко 2008: 52]. Саме 
на берегах чарівної Десни розвивалося романтичне уявлення 
письменника про чудовий український світ. 

Урочисто і піднесено, в народно-поетичному стилі, за-
вершує свій монолог кіномитець: «Далека красо моя! Щас-
ливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні 
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роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх каз-
кових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і 
казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на пере-
кинутому небі, що й досі, дивлячись униз, не втратив щастя 
бачити оті зорі навіть в буденних калюжах на життєвих шля-
хах» [Довженко 2008: 52].

Кіноповість «Зачарована Десна» засвідчує, що творець 
О. Довженко, ізольований радянською системою від культур-
ного світу, продовжував жити і творити в закритому просторі, 
і лірична розповідь про свою родину була спробою вирватися 
за межі визначених для нього параметрів. Як письменник сво-
єї епохи, він не зміг подолати стереотипів, які вступали в су-
перечність з українським світовідчуттям, і тому світлі картини 
дитинства перемішані з сірою радянською казенщиною.

У кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженко від-
творив унікальний український світ з його чарівною при-
родою, великими і красивими людьми, їхніми звичаями, 
традиціями, писаними і неписаними законами, високими 
морально-етичними ідеалами та своїм кодексом краси та 
філософією життя.

Створюючи образи-характери прадіда, прабаби, діда, 
баби, батька, матері, своїх братів та односельчан, О. Довжен-
ко порушив складні проблеми української нації, її формуван-
ня, існування та виживання в умовах жорстокої дійсності, 
яка явно не сприяла утвердженню українських національних 
пріоритетів. Але великий кіномитець вірив у свій народ, тому 
так піднесено поетизував його славне минуле, засуджував не-
гаразди в сучасному, сподіваючись на краще майбутнє.
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Контрольні запитання:

1. Коли задумав О. Довженко написати кіноповість «За-
чарована Десна»?

2. Яка мотивація написання автобіографічного твору?
3. Скільки років працював митець над кіноповістю?
4. Як впливала на кіномитця радянська система?
5. Які наслідки для письменника мала критика Сталіним 

кіноповісті «Україна в огні»?
6. Як впливали на нього внутрішні цензори?
7. За яким принципом побудована кіноповість?
8. Чим вирізнялася кіноповість «Зачарована Десна»?
9. Як зображує митець рідну хату?
10. З якою метою використовує автор гумор, іронію та  

сарказм?
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11. Як використовує письменник художні деталі?
12. Чому О. Довженко до світлих тонів казкового світу  

постійно домішував чорну фарбу?
13. Які образи-символи використав письменник?
14. З якою метою автор використав засоби художньої  

умовності?
15. Як описує город О. Довженко?
16. З якою метою використовує митець контрасти та  

протиставлення?
17. Як змальовує автор своїх рідних?
18. На яких ментальних особливостях українців наголошує 

О. Довженко?
19. Як кіномитець передає відчуття українського світу?
20. Яку концепцію художньої краси створив О. Довженко?
21. Як зображує письменник українські національні  

характери?
22. Які роздуми про митця та мистецтво вплітає автор у 

канву кіноповісті?
23. Як поєднані реалізм та романтизм у кіноповісті  

«Зачарована Десна»?
24. Як використовує письменник гіперболу?
25. У чому була трагедія О. Довженка?
26. Як змальований образ зачарованої Десни?
27. Які проблеми української нації порушив кіномитець?



соцреалістичне трактування 
образів-характерів 

у драМі «фронт»  
олександра корнійчука

Олександр Корнійчук був типовим представником 
методу соціалістичного реалізму. Його вербалізо-
ваний світ базувався на комуністичних постула-

тах, які цілеспрямовано використовувалися для руйнування 
української національної матриці. У рамках соцреалістично-
го канону драматург творив тоталітарних героїв – представ-
ників «нового світу», які спрямовували свої зусилля  на бу-
дівництво нового ладу, ігноруючи звичаї, традиції, ментальні 
нахили та морально-етичні ідеали українців. Одним з осно-
вних завдань совєтської літератури було активне втручання в 
життя людини. І це завдання намагався вирішувати  О. Кор-
нійчук.  «Власне, уся його драматургія – це метатекст про 
владу» [Хархун 2009: 268].  У такому плані були створені 
образи більшовиків у «Загибелі ескадри», Платон Кречет – в 
однойменній драмі, які формували семантику соцреалістич-
них ідеалів. До режимно-пропагандистських творів належить 
і драма «Фронт», яка не тільки передає атмосферу воєнно-
го часу, а й складність та суперечливість творчого процесу 
митця, який, націлившись на художню правду, не міг від-
ступати від регламентованої естетики, бо онтологічна модель 
соціалістичного реалізму спиралася більше на марксистсько-
ленінську ідеологію, ніж на реальну дійсніть. Тоталітарний 
більшовицький режим перетворив літературу в ідеологічний 
інструмент впливу на людей і тому постійно корегував вер-
бальний світ у бік ідеалізації соціалістичної дійсності. Митці 
змушені були моделізувати художній світ поза межами реаль-
ності, конструюючи надумані конфлікти чи послуговуючись 
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безконфліктністю, створюючи віртуальні образи-характери, 
хоча до модерної літератури вони явно не дотягували строго 
унормованою стилістикою.

На початку Другої світової війни гостро постала кадрова 
проблема. Драматург за рекомендацією Сталіна порушив її 
в драмі «Фронт», в якій вибудував конфлікт між представни-
ками старої гвардії, яка загартувалася в революційних битвах 
і все брала на горло, і молодими командирами, які усвідом-
лювали, що епоха шапкозакидательства минула і бойові дії 
небхідно проводити кваліфіковано, обдумано, спираючись на 
закони воєнного мистецтва. На думку Дії Вакуленко, у п’єсі 
«Фронт» О. Корнійчук «зумів вражаюче правдиво відтворити 
глибинні процеси всередині тогочасної армії, і перш за все – 
серед її вищого командного складу» [Вакуленко 1985: 95].

Драма «Фронт» була неоднозначно сприйнята різними 
поколіннями совєтських людей. Одні сприймали її як дивер-
сію проти Червоної Армії, а інші як стимул до вирішення 
кадрової проблеми. П’єса мала великий суспільний резонанс. 
«Сила нового твору Олександра Корнійчука, джерело його 
успіху серед читачів у правдивості й життєвості художніх 
образів, у сміливості й чесності зображення. У п’єсі піднято 
найважливіші питання, які хвилюють кожного радянського 
патріота, – про успіхи й невдачі Червоної Армії», – зазна-
чалося в редакційній статті газети «Правда» від 29 вересня 
1942 року. Драма «Фронт» була живим відгуком на гострі 
проблеми, які виникли у війську з початком Другої світової 
війни, і вона не могла не привернути пильної уваги до себе. 
«Мільйонні тиражі газети «Правда» від 24-27 серпня 1942 
року, де друкувався «Фронт», десятки видань п’єси російською 
і українською мовами, примірники другої книги альманаху 
«Україна в огні», де також вмістили п’єсу, передавалися з рук 
у руки і на фронті, і в тилу. П’єса буквально заволоділа умами 
мільйонів» [Шлапак 1978: 316], – зазначав Дмитро Шлапак.

Створюючи індивідуалізовані образи-антиподи Горлова 
і Огнєва, О. Корнійчук зосереджує увагу на конфлікті поко-
лінь. Суперечки між генералами зумовлені не тільки віком, 
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посадовим статусом, а й підходами до воєнного ремесла. Як 
і Горлов, так і Огнєв вписувалися в мілітаристську стратегію 
тоталітарної системи більшовизму, але образ Огнєва наділе-
ний ознаками людини нового типу, здатної стати рушієм сус-
пільного прогресу. Драма «Фронт» О. Корнійчука «написана 
як текст-плакат в часи Великої Вітчизняної війни з метою 
виправдати воєнні помилки керівництва країни. Драматург 
моделює відповідний образ війни: це війна не з фашиста-
ми, а з обмеженістю вищого командування фронтом» [Хар-
хун 2009: 317]. Зіткнення старого бойового генерала з моло-
дим командармом мало ще й політичний підтекст, бо перед 
війною, у 1938 році, було безпідставно репресовано 38 тисяч 
офіцерів, які мали досвід громадянської війни.

Драма має публіцистично-агітаційне спрямування. Тому 
дійові особи названі за певними символічними ознаками: 
Крикун, Тихий, Хрипун, Горлов, Огнєв. Драматург викорис-
товує різноманітні засоби характеротворення, вибудовуючи 
«блискучі діалоги, в яких яскраво виявляються зіткнення ду-
мок і характерів – все це робить «Фронт» одним з найви-
датніших зразків політичної радянської п’єси, призначення 
якої – оперативно вторгатися в хід подій, давати глибоку 
партійну відповідь на назрілі питання громадського і держав-
ного життя» [Історія 1971: 310]. 

Головний герой драми – генерал Горлов складний, супе-
речливий та багатогранний, і його не можна припасувати ні 
до негативних, ні до позитивних персонажів. О. Корнійчук 
відійшов від вимоги соціалістичного реалізму поділяти героїв 
на «чорних» і «білих» і створив соціально зумовлений, ху-
дожньо переконливий та емоційно насичений образ-характер 
совєтського генерала.  Але «життєвий матеріал, творча на-
станова визначили все ж переважно сатиричне, викривальне 
спрямування цього образу» [Історія 1971: 309]. 

Горлов – типовий представник совєтської номенклату-
ри. Він владолюбний та деспотичний. Його авторитет черво-
ного командира намагаються підтримувати усі, у тому числі 
журналісти, які перебувають на фронті. Крикун – спеціаль-
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ний кореспондент столичної газети з такими словами звер-
тається до Горлова: «Редакція столичної газети, яку я маю 
честь представляти, доручила передати вам, товаришу ко-
мандуючий фронтом, вам, безстрашному полководцеві, га-
ряче поздоровлення. Сьогодні мене повідомили телефоном, 
що Указ про нагородження вас орденом вміщено в нашій 
газеті на першій сторінці. Мені замовили про вас статтю, і 
я з невимовною радістю написав статтю на триста рядків» 
[Корнійчук 1967: 275]. І коли Горлов з показною скромністю 
намагається вгамувати запал Крикуна, то той його переконує: 
«Що ви! Країна мусить знати своїх видатних полководців» 
[Корнійчук 1967: 276]. 

Перебуваючи на високих керівних посадах, Горлов за-
знався і втратив відчуття реальності. Прочитавши критичну 
статтю Огнева про те, що неможливо воювати так, як це 
вдавалося в громадянську, він обурився: «Базіка! Що він знає 
про війну громадянську? Під стіл пішки ходив, коли ми чо-
тирнадцять держав били. І поб’ємо будь-якого ворога. І не 
радіозв’язком, а геройством, доблестю» [Корнійчук 1967: 278]. 
Риторика громадянської війни свідчить про те, що Горлов від-
став від життя.  Він проти нових правил: «Все це молодість. 
Почав воювати полковником. За три місяці генерал-майора 
одержав, а зараз командуючий армією. От і голова замакітри-
лась. А сили мало. Ну, і почав хитрувати, писаниною займа-
тись. ... Солдати не пишуть, а воюють» [Корнійчук 1967: 279-
280], – з пафосом підкреслює старий генерал. 

Горлов вдає з себе простачка. «У мене все по-простому, 
інтелігентщини не терплю, все по-солдатському. Кури, пий, 
крий матом, але щоб діло йшло» [Корнійчук 1967: 281], – 
говорить він братові Мирону. У цих словах не тільки виразно 
проявляється характер неука та невігласа, а й відбивається 
віяння совєтської епохи, характерної зневажливим ставлення 
до освіченої особистості, яка не вписувалася в рамки біль-
шовицького режиму. Генерал Горлов навіть хизується своїм 
невіглаством: «Ви теж говорили, що я полководець блискучий, 
великий, навіть геніальний. А я людина проста й скромна. Я 
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почав воювати, закінчивши «університет»  – чотири групи 
на селі. І більше ніяких університетів не проходив. Воювати 
вчився не в академіях, а в бою. Я не теоретик, а старий бойо-
вий кінь. За кордоном один оглядач  нещодавно на мою адре-
су сказав таке: «командуючий Горлов не вкладається у рамки 
звичайного уявлення». Ці буржуазні специ ніяк не можуть 
зрозуміти, як Горлов, людина від землі, з земляним нутром, 
не академік, не теоретик, б’є німецьких генералів, і теорети-
ків, і академіків» [Корнійчук 1967: 303].

Протиставлення соціалістичного способу життя «бур-
жуазному загниваючому» світу було однією з вимог соціа-
лістичного реалізму, спрямованого на те, щоб возвеличувати 
перевагу нового, перспективного ладу над старим і відсталим. 
Але це був один з пропагандистських міфів, яким намага-
лися прикрити недолугу систему управління за більшовиз-
му. Одним із парадоксів совєтського режиму було те, що в 
пролетарсько-селянській державі розум, інтелект особистості 
ніхто не брав до уваги, а інтелігенція – найосвіченіша сфе-
ра суспільства – була взагалі на задвірках. Її вважали воро-
жим елементом. І сталінська машина винищила не тільки 
письменників, лікарів, митців різних професій, а й тисячі 
молодих перспективних полководців. У Червоній Армії куль-
тивувалися примітивізм, невігластво, шапкозакидательство та 
злочинна безпечність. Горлов відверто говорить про це братові 
Мирону: «Я не звик сидіти довго у кабінеті і ламати голову 
над картами. Війна не академія. Головне, шукай ворога, бий 
його там, де знайшов. Дій без розмислювання… На жаль, де-
які мої генерали цю просту істину до цього часу не збагнули. 
Є у мене книжні стратеги, все про військову культуру роз-
водять, доводиться їм міцно мозок вправляти.

М и р о н. І дуже погано робиш. Багато ще у нас некуль-
турних командирів, що не розуміють сучасної війни, в цьому 
наша біда. Війну не можна виграти лише однією хоробрістю. 
Щоб виграти війну, окрім хоробрості, потрібне ще вміння 
воювати, уміння воювати по-сучасному. Досвід громадянської 
війни для цього не достатній» [Корнійчук 1967: 304].
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Примітивізм і обмеженість не дозволяють Горлову стра-
тегічно мислити. Він не вміє аналізувати обстановку, не хоче 
вчитися на власних помилках, не бере до уваги конкретні 
реалії. Генерал Огнєв відверто про це говорить: «Ви гово-
рите про дерзання. Ніякого дерзання у цьому наказі нема, 
воно тут і не ночувало. Тому, що немає у ньому мислі, все 
береться на «ура», на «а може», ніби ворог перед нами ду-
рень і спить. Хіба так оточують? Ви просто одним махом 
накреслили коло, а нам: «Скачіть, хлопці, з двох боків, за-
микайте». Коли хочете, я доведу це по якому завгодно пункту. 
Куди ви, до біса, хочете послати танковий корпус? Адже ясно: 
тільки я рвону вперед, німці зразу випустять танки на мої 
тили...» [Корнійчук 1967: 290-291]. Генерал Огнєв розуміє, що 
бездумні накази призводять до програшу позицій. Тому він 
так запекло противиться цьому, наражаючись на небезпеку. 
Огнєв не тільки ставить під сумнів розпорядження Горлова, 
а й критикує організацію військової справи. Він вказує на те, 
що розвідувальна служба, яку покриває Горлов, не відповідає 
вимогам воєнного мистецтва. Відповіді начальника розвідвід-
ділу його  обурюють:

«О г н є в. Чорт вас побери, мене не цікавить, що ду-
маєте ви, а цікавить, що є у німців в дійсності, знаєте чи ні? 
Відповідайте.

К о л о с. Заспокойся, Володю.
Г о р л о в. Ти що ж галасуєш, як на ярмарок приїхав?
О г н є в. Його спитайте, чому він бреше, як на ярмарку. 

Що це таке? «Можливо», «думаю», «мабуть». Як же ви роз-
робляєте наказ за такими плутаними відомостями розвідки? 
…Авіація не працює через хуртовину п’ять днів. Які дані ще 
у вас є? Та за цей час німці чортзна-що могли зробити» [Кор-
нійчук 1967: 293-294].

Замість того, щоб зважити на слушну думку, Горлов різ-
ко обриває Огнєва: «Досить генерал-майор Огнєв. Ти забув, 
що знаходишся не на комсомольських зборах, а у команду-
ючого фронтом. Я викликав тебе не для дискусії» [Корній-
чук 1967: 291]. Горлов не вміє слухати, він не чує свого підле-
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глого, який намагається виправити ситуацію, і тому сприймає 
позицію Огнєва як випад проти своєї персони. Тобто особис-
ті амбіції не дають йому можливості адекватно реагувати на 
обставини, які постійно змінюються. 

Генерал Горлов – продукт заскорузлої совєтської сис-
теми, в якій не передбачалось дискусій з будь-яких питань. 
Старий генерал не розуміє, що війна – це не тільки ризик, 
не тільки втрати, а й справжнє мистецтво, яке спираєть-
ся на розрахунок, арифметику, розвідку, аналіз та адекватне 
рішення. Бездумний, легковажний підхід до воєнної справи 
призводить до неоправданих втрат. І з цим втратами ніх-
то не рахувався. Зображуючи генерала Горлова в негативних 
тонах, драматург мимоволі критикував совєтську систему, в 
якій окрема особистість чи навіть мільйони особистостей не 
мали жодної вартості – великі жертви оправдувалися необ-
хідністю досягнення поставленої мети. 

Сатиричне спрямування твору – це сміливий крок 
О. Корнійчука. Наталя Кузякіна вважала «Фронт» «нещадно 
різким». Вона виділяла окремо «сатиричне викривальне на-
чало, – те, заради чого написаний твір, те, що в ньому най-
більш сильне й талановите» [Кузякіна 1963: 55]. Появу драми  
можна було порівняти зі своєрідним вибухом бомби: «Різка 
одвертість в розмові про недалеку людину, що посідає таке 
високе місце в службовій ієрархії і визначає долю тисяч, – 
для багатьох була несподіванкою» [Кузякіна 1963: 54].

Н. Кузякіна наголошує на тому, що поява Горлова не 
можлива без відповідного середовища. «Його оточують Хри-
пуни, Крикуни, Удівітельні, Тихі – і командувач може почу-
вати себе богом… Зображенням цього середовища драматург 
прагнув не тільки показати, хто  збирається навколо Горлова, 
а й дати відповідь на питання: що таке «горловщина» як 
суспільне явище, як суспільна хвороба» [Кузякіна 1963: 56]. 

На недоліки Горлова відверто вказує член військової 
ради Гайдар. Відзначаючи хоробрість і відданість справі, член 
військової ради вказує старому генералу на те, що він не вміє 
воювати по-сучасному. Умови вимагають нових знань: «Не-
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даремно говорить мудре народне прислів’я: «вік живи, вік 
учись». Але вся біда тут полягає в тому, що ви, тобто деякі 
старі полководці, не хочете вчитись, ви хворі на самозакоха-
ність і думаєте, що ви вже досить вчені. В цьому ваша головна 
хиба, товаришу Горлов…» [Корнійчук 1967: 343-344].

О. Корнійчук, трактуючи воєнну дійсність з більшо-
вицьких позицій, мимоволі привертає увагу до вад совєтської 
системи, спрямованої проти культу родини. Проти Горлова 
виступає брат Мирон і дуже скептично ставиться до його пи-
хатості. Син Горлова Сергій вважає батька старою, недалекою 
людиною, а коли син загинув, то  його смерть не викликала в 
душі батька скорботи. Він це сприймає, як даність, як необ-
хідну жертву  в ім’я перемоги. Більшовицький режим, який 
нещадно воював проти приватної власності, «приватизував» 
саму людину, яка повинна була повністю відповідати його 
приписам: після народження не хреститися, при одруженні 
не брати шлюб у церкві, не сповідувати жодної віри, крім 
ленінізму, святкувати тільки ті свята, які визначала влада, і 
навіть смерть свою віддавати на офіру суспільному прогресу. 
Таким чином, О. Корнійчук потрактував генерала Горлова за 
совєтськими принципами, які не передбачали елементарного 
гуманізму, а вимагали змальовувати героя відданим партії та 
народу, черствим та байдужим до членів сім’ї, що явно супе-
речило менталітету українців.

Відданість державній справі характерна і для Мирона. 
Це позначилося на його сімейних стосунках: «Валя на заводі 
у мене конструктором. Живемо так: я вдосвіта приходжу, 
вона спить; коли я прокидаюсь, вона вже на роботі. Лає-
мося і цілуємося по телефону вже третій рік. Як вона мене 
не кинула, просто дивно» [Корнійчук 1967: 282]. Віддаючись 
повністю роботі, Мирон відсуває на задній план турботу про 
сім’ю. На думку Валентини Хархун, «тоталітарна культура 
модифікує образ сім’ї. Будучи мікрообразом суспільства, то-
талітарна сім’я ґрунтується не на кровному спорідненні, а на 
ідеологічних зв’язках: вона є сценою для розгортання ідеоло-
гічних протистоянь» [Хархун 2009: 330]. Тому не випадково 
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Мирон признається: «Я ж оголосив братові війну сьогодні» 
[Корнійчук 1967: 299].

Не має особливих сентиментів до брата Мирона сам 
Горлов. Коли той обіцяє дати йому перцю, то генерал відпові-
дає: «Ти потихше. Тут тобі не тил, а фронт, і я командуючий. 
Накажу, і враз на гаупвахті опинишся… Член військової ради, 
звичайно, може запротестувати. Визнаю. Але коли командую-
чий у своєму рішенні твердий, а він мусить бути таким, то і 
сам господь тобі не поможе» [Корнійчук 1967: 300-301].

Від’їжджаючи до Москви, Мирон вирішив сказати де-
кілька гірких, але правдивих слів: «Знаєш, брате, не треба 
обдурювати себе й державу. Ти не вмієш і не можеш ко-
мандувати фронтом. Це не на твої плечі, не той час. В гро-
мадянській війні ти воював майже без артилерії, і у ворога 
її небагато було, воював без авіації, без танків, без серйозної 
техніки, яка тепер є і яку треба знати, як свої п’ять пальців… 
А ти її мало знаєш або навіть не знаєш. …Зрозумій, Іване, 
поки не пізно. Інакше тебе знімуть» [Корнійчук 1967: 340]. 
Вислухавши гірку правду, Горлов наказує своєму ад’ютанту 
відправити брата на аеродром. 

Протиставлення державного та особистого було харак-
терною ознакою української радянської літератури, і тому 
більшовицькі ідеологи, які усвідомлювали, що українська на-
ція опирається на родинний уклад, всякими способами на-
магалися зруйнувати національні підвалини, використовуючи 
літературу та мистецво як інструмент для спотворення світо-
відчуття українців. Такий підхід цілком вписувався в соціа-
лістичний проект конструювання образу позитивного героя 
як формули тоталітарної антропології.

У деякій мірі О. Корнійчук відійшов від заскорузлих 
принципів соціалістичного реалізму при творенні образу-
характеру Огнєва. Намагаючись привернути до нього ува-
гу, драматург показує його зворушливим і сентиментальним, 
тобто, надає йому традиційних українських рис. Не заставши 
батька в живих, Огнєв щиро сумує за ним: «Він чекав на 
мене, милий старенький… Ти не знав, як синові було важко… 
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Ти не вірив. Так, ти мав право не вірити, ти чекав іншого 
від мене… Прощай… Прощай… Вони пізнають тебе, старий 
вчителю. Пізнають в сині, присягаюсь над твоєю могилою: 
крізь землю ти почуєш про мою помсту. Ти простиш мені, 
мій добрий, милий старий…» [Корнійчук 1967: 307]. І хоч за 
змістом звернення до рідного батька не випадало з загально-
го контексту драми, тут драматург використав зовсім інші 
ціннісні орієнтири, що дозволило йому наповнити образ-ха-
рактер Огнєва теплотою та ліризмом. Творення образу «нової 
людини» вимагало нових цивілізаційних підходів, особливо-
го моделювання дійових осіб, які могли заявити про свою 
окремішність і неповторність. Але індивідуалізація образів-
характерів не могла вступати в суперечність з тоталітарни-
ми принципами організації суспільства. І підходи  Огнєва 
до організації воєнної справи не вступали в суперечність з 
більшовицькою системою, хоча між ним і Горловим постійно 
виникають непорозуміння:

«К о л о с. Командуючий фронтом або нічого не розуміє, 
або не хоче зрозуміти. Закріплятися тут і чекати… А на що 
чекати?

О г н є в. Поки німці не підтягнуть все, що можуть, 
а потім скаже: що це ви, голубчики влипли? Скільки я вам 
мозок вправляв? Куди дивились? Що ж накажете тепер вам 
голови одривати?

К о л о с. Неодмінно. Щоб його чорти взяли, старий 
бик! І звідки у нього все це взялося?

О г н є в. А всі недалекі люди такі. Домігшись влади, лю-
буються собою, люблять тільки повчати, лаяти і обов’язково 
усім хочуть ломакою мозок вправляти» [Корнійчук 1967: 309-
310]. Така в’їдлива характеристика Горлова – це не просто 
слова. У них виражається суть Огнєва, який діє зовсім за ін-
шими принципами. Він намагається відійти від дилетантства 
та невігластва, хоча зробити це не так просто.

Опинившись у скрутному становищі, Огнєв розробляє 
власний план ведення бою, не узгоджуючи його з коман-
дуючим фронтом: «Втравив нас Горлов у це діло. Давайте з 
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честю виплутаємося самі, це і для нього буде краще» [Кор-
нійчук 1967: 317]. Коли Горлов пропонує відступити, то він 
відмовляється виконувати бездумний наказ: «До чорта в зуби! 
Вже круки злітаються. Він послав нас вперед – не вийшло, 
а тепер іди назад, чого б це не коштувало. А хіба більше 
нема шляхів? Зламав я оборону ворога кров’ю бійців не для 
того, щоб пробиватися назад, повертатися. Моя армія буде 
жити, битись і перемагати. Вона може і зробить це» [Кор-
нійчук 1967: 318].

На свою підтримку генерал Огнєв отримує шифровку 
від члена військової ради фронту Гайдара, в якій повідомля-
ється, що Москва дозволяє діяти за власним планом, тобто 
наступати, всупереч наказу командуючого фронтом. Образ 
Москви не був випадковим у драмі. Усі рішення за біль-
шовизму приймалися в Москві, і без дозволу Москви нічого 
не могло відбутися. У такий спосіб О. Корнійчук прославляв 
столицю Радянського Союзу як центр більшовицької імперії.

Армія Огнєва здобула перемогу над ворогом. У розгор-
нутій ремарці драматург детально описує  воєнну обстановку: 
«Біля дороги окопи. Праворуч видно село, білі крони дерев, 
зрідка хати, а більше чорні руїни, над якими стирчать ко-
мини. Поблизу окопу на дорозі стовп з прибитою на ньому 
дощечкою-показником німецькою мовою. З другого боку села 
чутно артилерійську канонаду та далекий тріск кулеметів. В 
окопі сидять сержант Остапенко, сержант  Башликов і моло-
ді сержанти Шаяметов, Гомелаурі. На окопах лежать проти-
танкові рушниці» [Корнійчук 1967: 319].  

Ця ремарка відіграє надзвичайно важливу роль: вона 
передає атмосферу війни і утверджує ідею дружби різних 
національностей, які спільно виборювали перемогу над во-
рогом. Об’єднавши героїв спільною метою, О. Корнійчук де-
тально індивідуалізує кожну дієву особу. Росіянина Сергія 
Горлова О. Корнійчук представляє як постійного переможця. 
Мужністю та відвагою наділив драматург грузина Гомелау-
рі, який без валянок бігав за ворогом: «Не зміг витримати, 
серце у мене дуже нервове. Що сталося? Танк підбили. Ко-
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мандир танка тікає. Патрони у нас вийшли. Я так розсер-
дився і кажу: «Товаришу старший сержант, дозволь догнати». 
А Остапенко: «Не доженеш». Розумієте, це він каже мені, 
грузину. Грузин, і не дожене? Ясно, серце не витримало. Сам 
не пам’ятаю, як руки валянки зняли… Як вітер, біг. Скочив 
на фриця, упали на сніг. Він мене вкусив за вухо, а я його 
за горло вхопив. Кричав: «Не втечеш». І зовсім прикінчив» 
[Корнійчук 1967: 323].

Сержант Остапенко розповідає історію про своє рід-
не село на Полтавщині, яке славиться смачними галушками: 
«Був у нас на селі колись куркуль, багатющий куркуль. Мако-
гоненком звали. Завжди ходив чистий, пузо наперед, борода 
чорна, розчесана, як шовк, аж горить на сонці. А коли почув 
він, що йде лінія на колективізацію і діло його, виходить 
табак, так його дуже грусть ударила. Зустрів його. Дивлюсь, 
борода зовсім посивіла. Питаю: «Дядьку Макогоненко, що це 
у вас борода посивіла?» Він відповідає: «Це хлопче, у мене 
кузка в бороді завелася». – «А чого ж ви її не виженете?» А 
він: «Нехай живе. Грусть у мене в серці, хлопче, така грусть, 
що скоро помру». Так і з хрицем. Хотів він нас завоювати до 
осені, не вийшло. Дощі пішли. Хриц в болото вліз. І почала 
його грусть розбирати. А як зима прийшла, грусть його дуже 
вдарила. І ходить він зараз, як куркуль Макогоненко, і не 
скидає з себе вошу, бо баче, що діло його – табак. Від грусті 
все це» [Корнійчук 1967: 320-321].

У цій вставній новелі чітко проявляється тенденція мос-
ковської імперії, спрямована на приниження українців, з 
яких намагалися робити хохлів, дурних галушок, запеклих во-
рогів совєтського режиму, зрадників і боягузів. О. Корнійчук, 
який представляв українську літературу, мав би возвеличувати 
подвиг українського народу, який доклав чимало зусиль до пе-
ремоги і найбільше постраждав у період Другої світової війни, 
з сарказмом порівнює куркуля Макогоненка – українського 
господаря, справжнього патріота рідної землі – з «хрицем».  

У такому ж плані поданий епізод, коли сержант Оста-
пенко побив рядового Степана Печінку за висловлені вголос 
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думки, що їх залишили на вірну смерть. У сутичці Остапенка 
з Печінкою чітко проглядається тенденція більшовицького 
режиму, спрямована на висміювання українців. Тільки укра-
їнці зображувались такими, що  не відповідали соціалістич-
ному канону, тільки вони сумнівалися у «великій  ленінській 
правді», і навіть билися між собою, відстоюючи свою правоту, 
а всі інші «жили у мирі та злагоді як єдина дружня совєтська 
сім’я». Звичайно, що такий абсурдний підхід до зображення 
українця був деструктивним і провокаційним. І дуже дивно, 
що О. Корнійчук вдавався до таких дешевих прийомів на до-
году більшовицькому режиму.

Порушує драматург і проблему благонадійності, яка 
була абсурдною за своєю суттю.  Критику начальника штабу 
Благонравова начрозвідвідділу штабу фронту Удівітельний не 
сприймає. Замість того, щоб зробити відповідні висновки, він 
вирішив поквитатися з ним: «(витягнув книжечку, записує). 
Уряд помиляється. Уряд помилився двічі… Розвідка у нас по-
гана. Шо він ще говорив? Ага. (Пауза). Мене назвав дурнем. 
Ясно. Ці настрої відомі. Типово поразницькі. Почекай. Ти ще 
відчуєш, який я розвідник. (Бере трубку телефону). Івано-
ва. Іванов, це Удівітельний. Коли у тебе партбюро? Сьогодні? 
Дуже добре. У мене є питаннячко, розібрати одну справу 
треба. Слухай, ти не пам’ятаєш, за анкетою, Благонравов з 
якої родини? Походження? Ага. Син дяка… Ясно… Так, так… 
Все! Я буду. (Поклав трубку)». [Корнійчук 1967: 337].

У таких справах соціальне походження мало важливе 
значення. За несприятливих обставин кожному могли нагада-
ти, хто його батьки. І не тільки нагадати, а й використати як 
переконливий аргумент для переслідування та репресій. Так 
бездари та невігласи розправлялися з обдарованими людьми. 
Цей підступний прийом використовували і в Червоній Армії. 
Правда, О. Корнійчук не розгорнув належно цього конфлікту, 
але зафіксував його як проблему більшовицької епохи.  

За допомогою самохарактеристики О. Корнійчук по-
казав нікчемність бездарного розвідника, діяльність якого 
спрямована не в той бік. Щоб уникнути відповідальності 
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за провал військової операції, він зводить наклеп на по-
рядну людину. Таку ж тактику використовує і Горлов. Заги-
бель танкового корпусу він намагається списати на Огнєва і 
применшити його заслуги в блискучому проведенні воєнної 
операції:

«Г о р л о в. …Розкажи, чому оперативний план не про-
вів у життя?

О г н є в. Ми діяли за своїм планом, мали на те дозвіл 
Москви. Вам це відомо. Станцію Колокол взято, вся група 
німців розгромлена. Наш оперативний план виявився ві-
рним.

Г о р л о в. Хто ж я тут у такому разі: командуючий 
фронтом чи ні?

Огнєв мовчить.
Слухай, Огнєв, ти що замислив, що ти від мене хочеш?
О г н є в. Одного – щоб ви більше не командували 

фронтом» [Корнійчук 1967: 342].
Звичайно, у даному випадку О.Корнійчук ідеалізував си-

туацію, підганяючи діалоги під задану тему. Нижчий за поса-
дою не міг висловлювати своє незадоволення вищому началь-
ству. Це теж було ознакою заскорузлості совєтської системи. 
Така специфіка взаємовідносин  позначилася на конфлікті 
твору, який за законами мистецтва мав би вирішуватися сам 
по собі, а тут без втручання з зовні розв’язати конфліктний 
вузол було неможливо. Політична доцільність домінувала над 
законами мистецтва, внаслідок чого руйнувалася художня 
природа драми, розмивалася її національно-культурна іден-
тичність, формотворча специфіка драматичного твору відсу-
валася на другий план, оскільки на першому був соціалістич-
ний зміст. У цьому полягала головна функція соцреалістичної 
літератури – відстоювати цілісність тоталітарної цивілізації 
прикладом «нового» героя. У такий спосіб О. Корнійчук руй-
нував український культурний простір. Драма «Фронт»  ви-
значала стратегічну мету в контексті міфотворчості. Совєт-
ська тоталітарна стратегія – це постійний процес творення 
міфів про торжество ленінських ідей, мудрість Сталіна, Вели-
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ку Вітчизняну війну, визвольну місію Червоної Армії тощо.
Відчуваючи загрозу з боку Огнєва, Горлов вирішив роз-

правитися з ним. Але обставини спрацьовують проти старо-
го генерала. Гайдар подає йому наказ Москви про відстав-
ку. Іншим наказам Москва призначає Огнєва командуючим 
фронтом. Це логічний і прогнозований розвиток подій – на 
зміну старому, відсталому генералу приходить новий, пер-
спективний, який цілком відповідає новим реаліям. Тут чіт-
ко проявляється стратегічна прогнозованість драми «Фронт» 
у контексті міфотворчості: «радянський міф конституює не 
просто героя-воїна, який завдяки стихійному героїзму вста-
новив кордони тоталітарної цивілізації (Горлова поважають 
як звичайного воїна громадянської війни, який  отримав чо-
тири ордени), а культурний герой, який, володіючи правдою, 
здатний ідеологічно (читай: культурно) відстояти свою тери-
торію» [Хархун 209: 317-318].

Створюючи драму «Фронт», О. Корнійчук спирався на 
конкретну ситуацію, яка склалася в Червоній Армії з різних 
причин. І тому п’єса мала значний суспільний резонанс. Вона 
безпосередньо вплинула на покращення ситуації в кадровому 
питанні, засвідчуючи потужний вплив художнього слова, яке 
прорвалося крізь заскорузлі рамки соцреалістичного канону. 
Саме в цьому і полягає феноменальність твору, який бездо-
ганно виконав свою пропагандистську місію.

Драма «Фронт» О. Корнійчука – це художній документ 
воєнного часу, в якому драматургові вдалося «зафіксувати» 
проблеми, конфлікти, суперечності та абсурди більшовицької 
епохи, створити колоритні образи-характери, спираючись на 
принципи соціалістичного реалізму, які регламентували та 
обмежували творчі можливості митця, але не завадили йому 
створити цікавий, самобутній твір.
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Контрольні запитання:

1. Представником якого стильового методу був 
О. Корнійчук?

2. Яка проблема гостро постала в Червоній Армії під час 
Другої світової війни?

3. Як була сприйнята драма «Фронт» О. Корнійчука пред-
ставниками армії?

4. Який конфлікт заклав драматург в основу драми?
5. Яке спрямування має твір?
6. Як характеризує автор головну дійову особу – генерала 

Горлова?
7. Чим відрізняється від Горлова генерал Огнєв?
8. Як зображує українців О. Корнійчук у драмі «Фронт»?
9. Проти кого спрямована сатира твору?
10. Як відображає драматург сімейні стосунки?
11. Як проявляються в драмі стереотипи більшовицького 

режиму?
12. З якою метою використовує О. Корнійчук самохаракте-

ристику героїв?
13. Чи зумів драматург дотриматися об’єктивності відобра-

ження воєнної дійсності?
14. Яку роль відіграла драма «Фронт» О. Корнійчука?



жанрово-стильові  
особливості сатиричної  

коМедії «генерал»  
івана багряного

Іван Багряний писав поетичні та прозові твори. До-
статньо відомі його поеми «Ave Mаria», «Гуляй-по-
ле», «Антон Біда – герой труда», історичний роман 

у віршах «Скелька», романи «Тигролови», «Сад Гетсиман-
ський», «Людина біжить над прірвою», «Маруся Богуславка», 
драматична повість «Морітурі», повість «Огненне коло» та 
багато інших. Під час війни, у 1942 році, вирвавшись із 
казематів червоної імперії, письменник шукав відповідної 
художньої форми, щоб виразити свій біль, зумовлений жах-
ливими втратами українців, і принагідно показати непере-
можність українського національного духу, якого не змогли 
зламати ні репресії, ні розстріли, ні страшні сибірські мо-
рози, ні звірства окупантів. 

Опинившись на волі, він прагнув відтворити атмосферу 
воєнного часу, який приніс нові випробування для україн-
ців. Адже, «кожна епоха – це як душа окремої людини, у 
неї свій, особливий, специфічно обмежений стан підсвідомос-
ті», який відбивається  в той спосіб, що письменник образа-
ми «виводить на сцену те, чого очікує незбагненна потреба 
усіх, – в добрі чи уві сні для спасіння епохи чи для її зни-
щення» [Юнґ 2006: 131]. Тобто, для кожного письменника 
настає момент, коли на нього покладається відповідальна мі-
сія відтворити складні процеси епохи, виявляючи небезпечні 
тенденції, та спроектувати майбутнє свого народу. І такий 
момент настав для І. Багряного, який у воєнне лихоліття не 
переставав шукати шляхів спасіння для української нації. 
З цього погляду комедія-сатира «Генерал» – це унікальний 
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художній документ, в якому письменник свіжим поглядом 
зафіксував складні та суперечливі процеси, які відбулися під 
час Другої світової війни в Україні.

У 1943 році І. Багряний навіть задумав поставити п’єсу 
на сцені в окупованому Харкові, але директор театру В. Кри-
вуцький відмовив І. Багряному, щоб не розгнівати німців, бо 
у творі виразно помітна негативна позиція автора до окупа-
ції України фашистською Німеччиною. Українське несприй-
няття окупантів передає письменник устами старого діда: «І 
вийшов старий дід... І прочитав: «...Українці! Працюйте... А 
потім дістанете землю, як чесною працею заробите право 
на неї перед Новою Європою...» Почухав дідусь потилицю і 
люто сплюнув: «Отак... П р и й ш л и  і  о т а к о ї  «н о в о ї  
я в р о п и»  п о н а л і п л ю в а л и – и... Г а!  –  Т І Л Ь К И  
Т И Н  М Е Н І  С П О Р Т И Л И!» [Багряний 1948: 41]. 

Звичайно, що І. Багряний не міг сприйняти того, що 
українці чесною працею повинні заслужити перед окупанта-
ми право розпоряджатися своєю землею. Але така вже доля 
окупованого народу, який не тільки не може розпоряджатися 
своєю землею, а й своїм власним життям. А щодо сценічного 
втілення, то справа навіть не в авторській позиції, яка виразно 
проявилася в сатиричній комедії «Генерал». П’єса побудована 
за надто складною архітектонікою, тому нелегко було вистави-
ти її на сцені. Драматург не тільки змішав тут різні жанри, а 
й літературні роди – він поділив комедію не на дії, а на п’ять 
розділів. Цей твір більше нагадує кіносценарій розміром в 94 
сторінки. І замість титрів автор розповідає про неймовірний 
сон: «...2041 рік... Київ... Сонячний Київ – серце сонячної, 
свобідної і, нарешті, радісної моєї Країни... Це буцім то вже 
настала нарешті  ЕПОХА  в с е с в і т н ь о ї  с п р а в е д л и- 
в о с т и, що зійшла, як сонячний ранок після жаскої, мака-
бричної ночі минулого. ЕПОХА шанування людської гідності і 
людського права – дихати, жити, думати і одверто говорити... 
Епоха культу матері і  д и т я т и... Епоха торжества людського 
щирого серця, вільного, незтероризованого, не зганьбленого, не 
підгорненого ні під чий брудний чобіт...» [Багряний 1948: 5].
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Комедія-сатира «Генерал» – антиутопія, в якій пись-
менник застерігає людство від катастрофічних наслідків, за-
гострюючи увагу на небезпечних, злочинних експериментах 
над особистістю як з боку червоної, так і з боку коричневої 
імперії. Автор у своєрідний спосіб висловив свої передбачен-
ня майбутнього. Він уявляє себе в театрі, де разом з новіт-
німи, вільними киянами переглядає чергову виставу з циклу 
«НАШЕ ФАНТАСТИЧНЕ МИНУЛЕ» і не може надивуватися, 
що «нібито немає ніякої цензури ані на м и с л ь, ані на 
п о ч у т т я; вже немає жандармів, ані посіпак, ані концта-
борів, немає репатріяції, інквізіції, ізоляції, немає провока-
торів, ані донощиків, ні тих, що б’ють письменників і поетів 
по голові і затикають уста ганчіркою... Все те ніби щезло 
назавжди, – провалилось туди, звідки було й прийшло, – у 
пекло...» [Багряний 1948: 5]. І автор здивований таким пере-
творенням України, в якій він за свою нескореність зазнавав 
знущань, катувань, сибірської каторги та поневірянь.

Сон у комедії – це імпресіоністичний прийом, за до-
помогою якого автор долучає до драматичного твору автобіо-
графічний елемент, що не притаманний драматургії як спе-
цифічному способу художнього мислення. Але він використав 
його для того, щоб з відстані столітньої давності оцінити по-
дії та схарактеризувати героїв. Водночас він висловлює мрію 
про нову ЕПОХУ, в якій запанують справедливість, людське 
право, людська гідність та повага до вільної особистості в не-
залежній державі. Але сподівання автора не співпадають з 
реальною дійсністю – Сонячний Київ потоптаний чужими 
чобітьми, його краса сплюндрована, його люди поневолені. І 
саме використання сну дало змогу письменникові охопити як 
фантастичні, так і реальні картини зображення, поєднуючи 
абсурдні та несумісні картини. Тобто, сон у комедії «Гене-
рал» дозволив авторові розсунути рамки сатиричної комедії, 
якій переважно притаманний їдкий, викривальний сміх, а не 
об’єктивне відображення реальної дійсності. 

Жанрові особливості комедії полягають у тому, що в ній  
зображають те, чого не можна відшукати в реальному житті, 
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але вона охоплює загальні тенденції розвитку суспільної сві-
домості, передбачливо вказує на ті загрози, які підстерігають 
національний організм. Комедіограф, як суспільний санітар,  
намагається убезпечити свою націю від катастрофічних на-
слідків, вказуючи на її вади та недоліки. Тому комедія завжди 
тяжіє до сатиричного викриття лицемірства, підлості, тупості 
та обмеженості, які перешкоджають поступальному розви-
тку нації. І зважаючи на жанрові особливості комедії-сати-
ри, жанровими домінантами якої є гумор, іронія, гротеск та 
сарказм, І. Багряний запропонував історіософський дискурс 
минулого, сучасного та майбутнього України, спонукуючи до 
серйозних роздумів про долю свого народу. 

У «Пролозі» під музику пісні «Їхав козак на війнонь-
ку» дівчина Оксана просить матір нареченого благословити 
її: «Мамо, мамо!.. Як не судилося мені вашою невісткою ста-
ти, а вам мене на шлюб благословляти, (смутно) – то хоч 
благословіть, мамо, в похід вирушати, за мачуху за немилую 
танком страшним землю орати, вогнем і жалем своїм засі-
вати» [Багряний 1948: 8]. У словах дівчини відчутна ритмо-
мелодика народних дум, в яких оспіваний героїчний подвиг 
українського народу за національне визволення. Оксана не 
має своєї матері. І майбутня свекруха, яка замінює дівчині 
матір, відповідає їй у такому ж стилі: «Доню моя!.. Як же ж 
мені тебе та й на смерть благословити... (заломила руки) – 
Ой, доки ви, діти мої, самі виростали, – не свистали «ворі-
женьки», а в о р о г а м и ще й прелютими стали... Діти, 
мої... Та було ж вас по Сибірах та й по Соловках, та й по всіх 
світах... Весь люд робучий розтерзаний і божевільний... Вже ж 
я вас грудьми затуляла... І Бога благала... Гей, коли б же я силу 
мала! Тільки ж сила тая слідом за вами сльозами сплила...» 
[Багряний 1948: 8]. 

Мотив жалю і співчуття проривається в дійових осіб з 
глибин душі, бо письменник, за твердженням Юнґа, «тво-
рить радше із «прадавнього переживання», темна природа 
якого потребує мітологічних постатей, і тому жадібно при-
тягає до себе все споріднене, щоб у ньому «виразитися» 
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[Юнґ 2002: 129]. Свекруха – це мітологічний образ, що на-
буває символічних ознак покривдженої України, яка намага-
ється вберегти своїх і чужих дітей, захистити їх від ворогів 
своїми грудьми. І не хоче вона посилати свою майбутню не-
вістку на чужу війну – на вірну смерть. Тому тракторист-
ка-танкістка Оксана вирушила в похід всупереч волі матері 
нареченого, не отримавши благословення від неї. Оце закорі-
нення в український національний ґрунт за допомогою звича-
їв і традицій наповнює твір відповідним колоритом і створює 
відповідний емоційний настрій. Письменник намагається 
оперти дійових осіб сатиричної комедії «Генерал» на твердий 
національний фундамент, який вибудовувався  тисячоліттями 
під впливом різноманітних обставин, але за більшовицького 
режиму зазнав не тільки жахливих руйнувань, а й значної 
внутрішньої корозії, що не могло не позначитися на світо-
гляді, психології та морально-етичних орієнтирах українців. 

У Другій світовій війні Україна опинилася між двома 
імперіями – червоною та коричневою. Її становище було 
надзвичайно складним. Доводилось огризатися на всі боки, 
але сил бракувало, щоб подолати силу-силенну ворогів-на-
пасників. Саме такий стан українців намагався відтворити 
І. Багряний у комедії «Генерал», порушуючи національні, со-
ціальні та морально-етичні проблеми. Образи дійових осіб 
набувають узагальнюючого, символічного характеру. Стан 
української нації в комедії «Генерал» уособлює «млин – як 
ціле загальмоване життя, і  с п и н е н е  к о л е с о – його 
символ» [Багряний 1948: 11]. У такий спосіб письменник на-
голошує на тому, що національне життя в Україні завмерло. 
Українці живуть за чужими приписами і наперекір своїм 
бажанням змушені виконувати чиюсь волю, що суперечить 
природі їхнього характеру.

Письменник своєрідно характеризує дійових осіб: «А на 
тому  с и м в о л і  сидить С а ш к о, підбгавши ноги, як ки-
тайський Будда. Епохальний Сашко, цебто типовий син своєї 
епохи, дитя карколомної ери, іменованої «ерою соціалізму», 
ні, вже майже  «комунізму». Зовсім юний і зовсім байдужий 
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до всього бувалець, за віком – хлопчисько, за досвідом – 
дід, що звик уже на все дивитися з презирством. Безстраш-
ний авантюрник, «закальонний» пройдоха, недавній турист 
Колими, Печори, Казахстану і всіх закутків «країни соціа-
лізму», включаючи тюрми й концентраційні табори. С и н  
р о з к у р к у л е н и х  і  з н и щ е н и х  б а т ь к і в  –  
САШКО  ПРОХОДА» [Багряний 148: 11].

Образ Сашка змальований з теплотою та ліризмом. 
Комізм його характеру досягається поєднанням несумісних 
понять – «китайського Будди» та «пройдохи, недавнього ту-
риста Колими». Тут Іван Багряний, називаючи конкретні міс-
та та території, які стали для українців символами терору, 
відступив від жанрових канонів комедії. Він наблизив її до 
драми, поєднавши елементи комедії, драми та трагедії, ви-
користовуючи бурлескну манеру зображення. От, наприклад, 
Сашко Прохода не дуже переймається війною, яка проходить 
якби повз нього. Він до неї зовсім байдужий, бо захопився 
книгою Ярослава Гашека про чудака Йосипа Швейка. І ця 
згадка про чудака Йосипа Швейка має надзвичайно важли-
ве композиційне значення у творі. У такий спосіб митець 
підкреслює, що його цікавить не героїчний бік війни, а  її 
абсурдні вияви. Оскільки  комедія має політичний характер, 
то її сатира спрямована проти систем управління як у черво-
ній, так і у коричневій імперії. Тому за жанровими ознаками 
«Генерал» І. Багряного – це національно-політична комедія, в 
якій відповідно до жанрових канонів порушені важливі про-
блеми українського буття.

Інтрига комедії-сатири «Генерал» у тому, що головний 
герой Данило Лендер хоче здійснити свою давню мрію: по-
мінятися ролями зі своїм колишнім слідчим Поповим. «Пси-
хічно порушений в наслідок перенесених в тюрмі катувань, 
він саме в хвилині затьмарення. Сидить, втопивши бездумні, 
божевільні очі кудись, блукає ними в царстві візій, не чу-
ючи нічого і не реагуючи на зовнішній світ. ...Сидить, по-
гойдується. То безглуздо посміхається, то тьмариться люто, 
ворушить губами і щось відкарбовує в повітрі пальцем» [Ба-
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гряний 1948: 12]. У такий спосіб І. Багряний не тільки пере-
дав психологічний стан дійової особи комедії, а й вичерпно 
схарактеризував жорстоку епоху, яка вичавлювала з людини 
її душу, доводячи до божевілля..

Сашко відмовляється відступати на схід зі своїми одно-
сельчанами.  «К у д и?  Т у д и? (махнув рукою і засміявся 
зневажливо) – М и  т а м  у ж е  б у л и... (Та й неспо-
дівано розлютився, закричав, затупав босими ногами):  –  
Утекли генерали? Утекли танкісти? Утекли корови? Утекли 
гуси? Утекли кролі?.. Утікайте й всі! Геть всі. Лишіть н а с. 
Не заважайте нам. Ми не будемо відступати. Н а м  н е м а    
к у д и  в і д с т у п а т и!» [Багряний 1948: 19] – вирішує 
він. Ставлячи поряд генералів, танкістів, корів, гусей, кролів, 
автор поєднує різнополюсні поняття – сатиричний струмінь 
з патріотичним пафосом. Водночас Сашко висловлює свою 
неприязнь до більшовицького режиму, який з малоліття зро-
бив його каторжником. Тому й згадка про схід у нього ви-
кликає шалену лють. 

Сашко і Данило не хочуть покидати рідну землю за 
жодних обставин. Незважаючи на те, що йде війна, розрива-
ються снаряди, свистять кулі, падають бомби, вони грають у 
свою улюблену гру:

«ДАНИЛО виносить поперед себе в оберемку лан-
тух борошна, ставить його посеред площі і починає «вести 
слідство»:

Г о в о р и...  Г о в о р и...  (б’є ногами) – Г о в о р и 
(перекривляє) т о в а р і щ  Г е п є ю...  Я  т о б і  т у т  
Г е п є ю!..

САШКО:
Та ви його не так, дядьку Даниле! Ось я його, так як 

вони нас, як в Енкаведе, – т о ч н о  –  б у д е. (Схопив-
ся, підсмикуючи штани, стрибнув і, вхопивши велику лома-
ку) – У, ти, гад! Фашистська мордо! Колись! Розколюйся!.. А, 
плачеш? До лампочки сльози! «Масква слєзам нє вєріть!» так 
же?  Г о в о р и... (До Данила) – В і н  у ж е  г о в о р и т ь. 
П и ш і т ь,  д я д ь к у  Д а н и л е» [Багряний 1948: 15]. 
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І дядько Данило записує в протокол, що лантух зізнався 
в агітації й організації збройного повстання, зраді батьківщи-
ни та інших смертельних гріхах. Використавши форму гри, 
письменник відображає методу вибивання свідчень у слідчих 
органах, розвінчуючи міф про справедливість радянської сис-
теми, яка переслідувала не тільки ворогів народу, а й усіх, хто 
їм співчував.

Під час допиту лантуха приходить селянин і просить 
віддати йому мішок, але Сашко, ввійшовши в азарт, обурю-
ється: «Повилазило тобі... Який це мішок борошна? Це слід-
чий ЕНКАВЕДЕ, начальник групи Попов, контрреволюційна 
сволота і фашистська морда. От ми його зараз на трибунал... 
(Дядько до мішка)... А-а ти що? Визволяти прийшов. Га? 
Симпатик?.. Пишіть, дядьку Даниле. До камери за «ізмєну 
Родіни» і за спілку з врагом народа...» [Багряний 1948: 16]. 
І далі йдуть рекомендації: «На Колиму», «На Печору», «На 
ОСО», «На трибунал», «До камери. І зразу на етап...» [Багря-
ний 1948: 16].

Вкладаючи в уста репресованих Сашка та Данила ен-
каведистську термінологію, письменник пародіює ситуацію 
за допомогою гротеску. Водночас він чітко індивідуалізує ді-
йових осіб, бо ці лексеми по-різному використовують Сашко 
та Данило. Сашко, який був ще зовсім дітваком, із задоволен-
ням грав з мішком, тому його мовна партитура має гуморис-
тично-грайливий характер, а Данило вибивав на ньому свою 
злість на радянську владу, яка спотворила його світосприй-
няття, і тому його вислови допомагають авторові розкрити 
внутрішній стан героя. 

За допомогою конкретних деталей автор передає атмос-
феру воєнного часу. Адже війна – це жахливе явище, і цілком 
закономірно, що вона деморалізувала українців: «Показились 
люди. Всі показились. Там Голова – Х а м у л а – малих дітей 
і качок пішки на вакувацію гоне... Там дівчат-трактористок 
останніх в армію в танкісти забирають і всіх інших дівчат 
разом з гусьми десь вигонять... Там рейвах стоїть в селі... А 
там, як сарана, все біжить – утікає, по соняшниках та по 
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кукурудзі лопотить, геть все толочить, роздягає всіх кого стрі-
не, – командири  в жіночі спідниці перебираються, тьху...» 
[Багряний 1948: 16], – обурюється дядько Данило. Відтво-
рюючи панічну втечу людей, керівників, воїнів, дивізій, ар-
мій, митець використовує засіб сарказму з метою розвінчати 
радянські міфи про героїзм та самовідданість. 

 Важливо підкреслити, що в сатиричній комедії „Ге-
нерал» немає конфлікту. Для розкриття характерів дійових 
осіб автор використовує різноманітні конфліктні ситуації. 
Події розгортаються саме так, як мріяв Данило Лендер. Він 
зустрівся з генералом Поповим, але йому не вдалося поміня-
тися з ним ролями. Колишній слідчий ЕНКАВЕДЕ знову взяв 
над ним верх. Пригрожуючи пістолем, він роздягнув Данила 
і переодягнувся в його одяг. У кишені знайшов документ. 
Читає вголос: «... Еге-ге, і документики є. Прекрасно. (Чи-
тає) – Що-о-о-о?.. Щ-о-о-о?.. (Вражено читає) – ДАНИЛО 
ЛЕНДЕР... Рік народження... 1905... (заморгав очима) – Ух!.. 
ВІН!!.  П р о к л я т т я... Я збожеволію» [Багряний 1948: 27]. 
Відчувши постріли німців, генерал у Даниловому одязі вигу-
кує: «Таваріщі»! Запам’ятайте – Я  ДАНИЛО ЛЕНДЕР... Рік 
народження... Психічно хорий... (скоростріли)...  Бі-го-ом!» 
[Багряний 1948: 27]. Оце використання травестії – переодя-
гання – має важливе значення для розуміння образів-харак-
терів дійових осіб, бо збожеволілий від тортур Лендер, який 
став жертвою більшовицького терору, – це одна справа, а бо-
жевільний Попов, переодягнений в одяг Лендера, хоч навіть з 
його документами – це зовсім інша річ, бо божевілля Попо-
ва має більшовицьке походження. Водночас ця травестія має 
комедійне призначення, бо, переодягнушись в інший одяг, 
герої не можуть змінитися за своєю суттю. І тому постійно 
виникають непорозуміння через те, що зовнішній вигляд не 
відповідає внутрішньому стану дійових осіб, і це робить їх ку-
медними. Смішною в людині є «невідповідність якого-небудь 
положення чи руху, фізичного чи духовного з тим, що нам 
уявляється нормальним» [Волькенштейн 1960: 157]. Сміх 
виникає тоді, коли герой ігнорує чи порушує естетичні чи 
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інтелектуальні норми. Але ця невідповідність не повинна по-
роджувати страждання, бо «страждання гасить сміх» [Воль-
кенштейн 1960: 157]. І в смішному ще надзвичайно важли-
вий момент несподіваності: «момент несподіваності сприяє 
сміху – сміх імпульсивний» [Волькенштейн 1960: 155].

І. Багряний заінтриговує реципієнта несподіваними по-
воротами сюжету та своєрідними характеристиками дійових 
осіб. Письменник підкреслює, що Данило Лендер став жерт-
вою соціалізму. «Учителем був. Гарний та дужий... Та як узяли 
його ГЕПЕВУ раз, а потім удруге НЕКЕВЕДЕ... Мучили, і – 
їх... П’ять років тримали, та ганяли, та мордували... Аж поки 
збожеволів... А тоді пустили, матері на втіху, отакого ось... 
Ще зразу він не такий був, одужав був трохи. А потім щось 
як найшло, все гірше й гірше...» [Багряний 1948: 20], – роз-
повідає сільська дівчина. Тут треба підкреслити, що, характе-
ризуючи психічний стан Данила, письменник спрямовує са-
тиричне вістря на більшовицький режим. Важливо звернути 
увагу й на те, що драматург, відтворюючи трагедію Данила, 
не змінює комедійної тональності. І це поєднання комічних 
елементів з трагічними дає змогу автору пожвавити дію ко-
медії і водночас наповнити її глибокою емоційністю. У такий 
спосіб драматург досягає комічного ефекту. Хоча «сама логіка 
комічного ефекту умовна, однак, використовуючи її, сатирик 
відкриває в характерах негідне як життєве і типове, як уза-
гальнене та загальнолюдське» [Фролов 1988: 11].

Залишившись без свого одягу, герої одягають військову 
форму: Данило – генеральську, а Сашко – старшого лейте-
нанта. Звідси починається комедійний хоровод дійових осіб. 
Відступаючі червоноармійці сприймають Данила Лендера за 
свого генерала і чекають від нього розпоряджень, але Данило, 
заглиблений у свої роздуми, не реагує на навколишній світ.. 
Такий його стан бійці вважають цілком природним, оскіль-
ки дивізія розбита, і вони опинилися в оточенні. У критич-
ній ситуації командування залишками армії перебирає на 
себе лейтенант Сашко Прохода. Він бере книгу під руку 
і звертається до Швейка: «Ну, товаришу Йосип Швейк! – 
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Ходи з нами... Або слави здобувати, або дома не бувати... 
Смерть Поповим і всій контреволюції...  В п є р ь о д   к  
д а л ь н є й ш і м   п о б є д а м» [Багряний 1948: 3] Цей 
інтертекст дозволяє письменникові утримувати комедійну 
грайливо-іронічну тональність твору за допомогою колорит-
ного образу Йосипа Швейка.

Другий розділ сатиричної комедії «Генерал» має жанро-
ве уточнення: інтермедія. За твердженням Михайла Возняка, 
інтермедії – це «невеличкі комічні п’єси, звані інтерлюдія-
ми, що або були комічною травестією, пародією тієї ж теми, 
котру оброблено в драмі, або просто веселими сценами, без 
усякого зв’язку з драмою» [Возняк 1994: 156]. Вони призна-
чені для того, щоб «відвернути увагу глядача від змісту сер-
йозної й переважно нудної драми, відсвіжити його веселими 
сценами з щоденного життя, забавити й розвеселити» [Воз-
няк 1994: 156]. У цьому розділі уточнення «інтермедія» має 
умовне значення, бо письменник використовує її для того, 
щоб розірвати основну сюжетну лінію і відтворити в коміч-
них сценах подальшу долю генерала Попова, який наполе-
гливо переконує своїх підлеглих: «Я не генерал, Я – Данило 
Лендер, психічно хорий... 36 літ...» [Багряний 1948: 33]. І коли 
йому це не вдається, він вибухає гнівом і вимагає: «Дайте 
мені автора!!. Дайте мені того,  н е д о с т р і л я н о г о   
м н о ю, автора!!. Він раз був у моїх руках і вийшов живий... 
У-у-у!!. Чом я його тоді не роздавив, не знищив??.  А  тепер  
от... (Б’є  руками  об  поли, в безсилій люті) – Мало того, що 
мститься на мені, виставивши  на посміховисько і вивертаю-
чи мою душу, як  рукавичку,  –  ба, він  ще  п р и м у с и в  
м е н е  г о в о р и т и  ц і є ю  н е н а в и с н о ю  м е н і, 
п р о к л я т о ю  (перекривляє)  «м о в о ю», етім пєт-
люровскім язиком... Ось цього я не перенесу... Так, так, він 
змусив мене говорити тим самим «язиком», за який я йому 
власноручно ребра виламував! Я – тоді начальник особого 
спецвідділу – Попов...» [Багряний 1948: 34]. 

Звичайно, вимога Попова подати йому автора абсурдна, 
але в такій гротесковій формі письменник ще раз намагаєть-
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ся підкреслити, що все, зображене у комедії, має умовний, 
комедійний характер. Та водночас, він намагається подолати 
дистанцію між дійовими особами та автором, домішуючи 
автобіографічний елемент. І. Багряний на власній шкірі відчув 
старання попових, які, намагаючись зберегти соціалістичний 
табір червоної імперії, варварськими методами викорінюва-
ли будь-які прояви національного самоусвідомлення. Шале-
ну лють Попова викликає те, що, незважаючи на величезні 
жертви, Україна живе, і її мова звучить, як би її не при-
нижували і не паплюжили. І тут авторська позиція чітка 
та зрозуміла. Генерал Попов – ревнивий захисник червоної 
імперії, і через те всі його дії спрямовані проти українців, 
які не сприймали диктату чи насильства. Будь-які природні 
національні вияви щодо мови, культури, людської гідності він 
сприймає як загрозу для імперії. Для розвінчання Попова 
драматург використовує як гумористичний, так і сатиричний 
сміх, висміюючи абсурдність та безпідставність таких пре-
тензій до українців.

У жанрі інтермедії з конкретизованими побутовими де-
талями змальована мати Данила. Але в цих сценах немає ко-
медійного поля. Тобто, інтермедійний характер зображення 
полягає тільки в побутових деталях, які дають змогу авторові 
відтворити національно-політичну атмосферу в Україні підчас 
війни: «Тужить стара Л е н д е р и х а, молотячи качалкою 
горох біля хати, на розстеленій ряднині. Та й так того гороху 
пильнує, ніби то бозна яке добро, як святої паски» [Багря-
ний 1948: 34]. Зі своїми жалями Лендериха звертається до 
Бога. У нього вона хоче довідатися, за що має таку тяжку 
покуту: «Боже... Чим то я так завинила?.. Чим я – бідна, 
т е м н а м а т и так завинила, що Ти мене так без кінця 
караєш?.. Чи Тобі нікого карати, Боже ж ти мій?..» [Багря-
ний 1948: 35]. Цей діалог має односторонній характер. Гос-
подь не відповідає Лендерисі. І вона не здивована, бо бачить, 
що Україна живе без Бога, без віри та надії, на кожному 
кроці порушуючи заповіді Божі. Але не її в цьому вина. Лен-
дериха навіть докоряє Богові, бо вважає, що він несправед-
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ливо так жорстоко карає саме її за людські гріхи: «Хіба то Я 
церкви зруйнувала, чи то Я Тебе розпинала, хіба то Я малих 
діток живцем морила, хіба то Я світ і Тебе дурила?.. (Та й 
витирає рукавом сльози... Сльози, як той горох.) ... Карай 
... Все – все відібрав Ти у мене руками людськими. Здоров’я і 
радість, і мужа, і діток... Та й останню радість відняв, остан-
ню дитину так покарав (озирається). Почують, то й мене, як 
Тебе, розіпнуть. Як весь рід розп’яли» [Багряний 1948: 35]. А 
потім, спохватившись, що у своєму горі вона перебрала міру, 
намагається виправдати свої грішні помисли тяжким пси-
хічним станом, до якого довели її будівники соціалізму: «Ой, 
Боже-Боже! Ти вже й мені розум відібрав, як моєму синові 
та й моєму мужові, та й цілому моєму родові бідному та й 
беззахисному...» [Багряний 1948: 35]. 

У цій конфліктній ситуації, використовуючи монологічну 
форму за принципом потоку свідомості, драматург органічно 
поєднує ліричне з трагічним, особисте горе Лендерихи з долею 
України, безбожництво з вірою, які стали реаліями українсько-
го національного буття. Репліка Лендерихи подана як народне 
голосіння, для якої Божа благодать має надзвичайно важливе 
значення. Українці в складні хвилини завжди покладалися на 
Бога, шукаючи в нього заступництва. І в цьому звертанні до 
Всевишнього письменник не тільки передає психічний стан 
матері, а й у своєрідний спосіб характеризує причини, які при-
звели до цього. І горе матері – то не тільки кривда її роди-
ни. Це кривда України. Великий рід український понищений, 
сплюндрований, обкрадений, заляканий, духовно спустошений. 
Люди втратили віру, яка є складовою українського національ-
ного характеру, тим стійким елементом, який дозволяє людині 
залишатися людиною, зміцнювати дух, сповнюватися надією. 
«Відродження нації не може бути завершене без відродження 
віри, як виразу її відчування Бога, як вияву всесвітньої місії 
української нації, – стати Нацією Лицарем, нацією творцем 
нової доби в історії Людства» [Шаян 1972: 20)]. 

Терором і страхом доводили більшовики людей до психо-
зу. Сусідка, озираючись, шепоче: «Ти б хоч у присінках молоти-
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ла, бо ж тут усе видно... Та ж за самі колоски на каторгу поза-
ганяли, а це ж  г о р о х!.. (Присідає і бере побожно стрючки, 
розлущує любовно й хижо. Зідхає) – «Наш піт і наша крива-
виця  ...З а   ц е  ж  м и  й  з л о д і ї» [Багряний 1948: 35].

Автор органічно вмонтовує трагічні елементи історії, 
пов’язані з голодомором та репресіями українців, але не за-
гострює увагу на цих моментах, бо цього не дозволяла жан-
рова природа комедії, якій переважно не властива трагічна 
тональність, хоча не може обійтись без неї при зображенні 
українців в умовах Другої світової війни. Письменник по-
казує, як за несприятливих умов більшовицького режиму в 
серцях українців вкорінилися злоба та ненависть, які штовха-
ють їх на злочинні дії проти власного народу. Голова сільради 
Хамула, який не встиг знешкодити Данила Лендера, не зміг 
евакуюватися на схід. Він у розпачі прибігає до його матері 
та зганяє злість на ній:

«А-а... Стара карга!.. (Рукою показав  х л о п ц я м  на 
хату і навколо і ті мерщій кинулися все обшукувати). – 
Молотиш? Народне майно зграбувала та й для нємців млин-
ці готуєш?.. (Підійшов і розметав ногами той горох на всі 
боки) ... Млинці готуєш?!. (Вибив ногою з руки качалку) – 
Зброю геть! Д е  с и н?!.

(Сусідка тим часом, хрестячись та задкуючи,  
зникла).

МАТИ, помалу:
А я хотіла тебе спитати... Ти ж власть. І  т и  в с і м   

м о ї м  д і т я м  л а д  д а в а в...
ХАМУЛА:
Мовчать!!. Так, я власть і я тобі зараз це доведу... Я тобі 

покажу, хто такий Хамула...  (Підступив ближче) – Де син, 
я тебе питаю? Де той психопат, що «України» йому так за-
хотілося?!.

МАТИ – повільно , допитливо дивлячись великими не-
кліпаючими очима:

Не лякай матері, чоловіче... І чого тобі від тієї «України» 
треба?.. Ти ліпше скажи,  д е  ж  в і н?.. Та за одно ска-
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жи – де й інші мої діти?.. Ти ж їх позаганяв десь... За тую  
«Україну» та й за тії колоски... Та й, либонь, і мене поженеш 
за горох ось...» [Багряний 1948: 37-38].

Діалог Хамули з матір’ю Данила має національно-по-
літичний характер. Саме в суперечках двох антиподів – 
справжньої патріотки і пристосуванця та перевертня – ви-
мальовується головна суперечність епохи – у словах матері 
відчувається щира віра у свою правоту, а в репліках Хамули 
помітна фальш і облудна риторика зрадника, якими він хоче 
приховати свої справжні наміри, але це йому не вдається, 
бо деморалізація зайшла настільки далеко, що він вже не-
адекватно сприймає українську дійсність і її представників. 
Тут І. Багряний використовує сатиричний сміх, створюючи в 
особі Хамули не тільки соціального, а й національного вирод-
ка, який посягає на святі речі. І це передає драматург у його 
діалозі з Лендерихою: 

«ХАМУЛА вишкірився:
Значить знаєш, що тобі належить за горох. Ех, ти... Ста-

ра шкапа.
...А тепер востаннє питаю – де син?!. Бидло! Голота! Влади 

їй! Свободи їй! «Самостійної України» їй!!.  Ш а н т р а п а!..
МАТИ пошепки:
Так, так... Що ти нас покатував – не дивина, – бо ми 

ж «бидло», «голота», твою земельку посіли, так ти мстився, 
до влади дорвавшись... Але пощо ти  т а т а  й  м а м у   за-
копав, занапастив?

(Хамула виймає револьвера, а мати не бачить і не чує 
нічого, безтямно:)

... В и с л у ж у в а в с я   т а   о р д е н и   з  а р о б л я в? 
А чи сам господарем над усім  і  н а д   н а м и   х о т і в  
б у т и?.. (В розпуці) – А тепер – ти б же хоч  о ц е й  
с т о в п е ц ь  захищав!.. Це ще  т в і й  б а т ь к о стовпець за-
бивав. Це  т в і й... (Зідхнувши) – І подвір’я твоє, що ти його, 
зрікшись роду і заславши тата, подарував разом з усією земель-
кою громаді, – на  «р е в о л ю ц і ю  п о ж е р т в у в а в».

ХАМУЛА  нервово, ніяк не наладує револьвера:
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Шантропа! Контреволюція... Ти і своїх щенят так ви-
ховала... Чи то вони тебе?.. Чи то тебе той гад ненормальний 
так вишколив?.. Ну! Ти напевно знаєш, де він є... така затя-
та...  Ч и с л ю  д о  т р ь о х.  Або ти скажеш де він – чи 
тут, чи до німців пішов, – або... Н у,  р а з! . .»  [Багря-
ний 1948: 38 - 39].

І. Багряний використовує сатиричний сміх як зброю 
розвінчання. «В комедії-сатирі репліка зазвичай удар без-
глуздий, слабий, незграбний, в повітря, не за призначенням, 
тупим знаряддям, необачний і т.д., або при цьому удар не-
гідний, не прямий, лукавий, зрадницький, але не смертель-
ний; дуже часто незграбність поєднується з нешляхетністю» 
[Волькенштейн 1960: 168]. Та в сатиричній комедії конфлікт 
завжди серйозний, бо на її форми впливають соціальні, пси-
хологічні, ідеологічні та соціальні фактори. У сатирі-комедії 
«Генерал» І. Багряний обсервує ті обставини, які призводять 
до виродження нації, яка під чужим впливом відривається 
від своєї матриці. І хоч для розкриття характерів Лендерихи 
та Хамули драматург використав конфліктну ситуацію, але 
вона є основною і визначальною для відображення головної 
суперечності української дійсності. Автор завершує супереч-
ку між Лендерихою та Хамулою смертю жінки – Хамула 
наказав повісити Лендериху, хоча сатирична комедія не пе-
редбачає такого розв’язання конфлікту. Та загибель Лендери-
хи набуває символічного значення. Тут драматург знехтував 
жанрові канони сатиричної комедії з метою показати небез-
пеку морального виродження Хамули, який втратив будь-які 
національні орієнтири.

Використавши принцип антитези, І. Багряний вима-
льовує два абсолютно різні національні типи. За допомогою 
гіперболізації він возвеличує образ Лендерихи, яка уособлює 
страдницьких жінок України, а засобами сарказму викриває 
представника більшовицького ладу Хамулу, створюючи карика-
турний персонаж. Хамула не є конкретно індивідуалізованим 
образом, але він уособлює в загальних рисах представника 
більшовицького режиму, який ігнорував людську особистість 
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як самодостатню цінність. Методи визискування, як у черво-
ній імперії, так і коричневій мало чим відрізнялися. І тому той 
факт, що Хамула перекинувся до німців, виглядає логічним. 
Така метаморфоза цілком природна, бо, ставши більшовиком, 
він відцурався рідного батька та неньки – став христопро-
давцем. Зрадивши раз, він без вагань робить це вдруге... Йому 
байдуже, кому служити, лиш би мати можливість знущатися 
над людьми. На цій ущербності дійової особи особливо заго-
стрює увагу драматург, доводячи дії Хамули до абсурду, який у 
скрутні хвилини не змобілізував волю і не став на захист свого 
краю, а пристав до нових поневолювачів свого народу. При-
чини такої метаморфози вбачав І. Багряний у соціальних умо-
вах – Радянська влада забрала в Хамули його землю, вибила 
ґрунт з-під ніг, і через те він став перекотиполем. Втративши 
малу батьківщину, він позбувся національної опори і не може 
знайти свого пристановища. Через те він ще більше озлобився, 
негативні нахили дали про себе знати. Саме проти такої де-
градації українця спрямовує свій талант І. Багряний. Для цьо-
го він використовує комедійний алогізм, відтворюючи вчин-
ки героя, який діє всупереч своїй національній природі, коли 
відмовляється від батьківщини, зневажає патріотів України, 
ображає жінку, називаючи її «старою каргою», «старою шка-
пою». І це не порушує жанрової природи сатиричної комедії. 
«В історичному вимірі персонажі сатири і комедії виглядають 
завжди смішними фігурами, тому що вони відстоюють те, що 
суперечить істині, поступальному розвитку життя, мрії худож-
ника про прекрасне» [Фролов 1988: 6]. Та незважаючи на те, 
що в сатиричній комедії зберігається комічна оцінка світу, яка 
заперечує порок і соціальну потворність, вона утверджує «віру 
в цілісність буття. Базою, основою сміху залишається серйоз-
ність задуму, ідеї, філософії твору» [Фролов 1988: 7].

Жанрові ознаки інтермедії позначилися не тільки на об-
разах-характерах, а й на подіях, пов’язаних з Хамулою та По-
повим, які мають епізодичний характер у сатиричній комедії 
«Генерал». Вони виступають контрастом до подій, пов’язаних 
з головними дійовими особами – Сашком і Данилом. 
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Сашко в розташуванні Енської Танкової бригади ство-
рив «Штаб командувача окремої орденоносної н-ської дивізії 
військ НКВД». Він чіпляє два плакати на стінах: над дядь-
ком – «КОМАНДИР ДИВІЗІЇ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОПОВ. 
А», а на другій стіні – «НАЧ. СПЕЦ-ЧАСТІ МАЙОР ЄРШОВ. 
П». Письменник подає детальний опис штабу: «Кімната з 
столом великим і маленьким, і деякими меблями. В кутку – 
розбите трюмо. На стінах пообдирані і так на однім цвя-
ху мапи. Валяється зброя, газмаски, амуніція, пляшки. На 
столі – телефон. Д а н и л о в розкішному м’якому кріслі 
сидить за столом і спить. Нероздягнений. Кашкет збився на-
бік» [Багряний 1948: 43]. Солдати заносять друкарську ма-
шинку, встановлюють на публіку кулемет «Максима». Сашко, 
підвищивши собі звання до майора, впорядковує штаб і дає 
воякам розпорядження та накази: «К у д и  т и  с т а в и ш?  
Хіба звідти хтось може на нас наступати?! Давай  т у д и.

БОЄЦЬ:
Та там же наші...
Які це «ваші»? Скрізь враги. Кругом нас самі враги. 

Пойняв?
Єсть, пойняв» [Багряний 1948: 43].
Лейтенант, який допомагав рятувати Сашкові генерала 

Попова-Данила, сподівався на орден, і тому сумлінно допо-
відав Сашкові воєнну обстановку: «Відступає 16-та дивізія 
справа, 239 – зліва, 56-та за нами» [Багряний 1948: 43]. Усіх 
відступаючих як дезертирів і ворогів народу Сашко відправ-
ляє в льох без огляду на чини. Він використовує риторику, яку 
засвоїв на Колимі, і наказує лейтенантові: «Хай генерал, хай 
хоч маршал, – все, що кидає нарід на поталу – єсть вороги 
народа. Лови і сажай» [Багряний 1948: 46]. На протести ге-
нералів, полковників та інших чинів Сашко відповідає: «Ен-
каведе не може помилятися! Раз Енкаведе твердить – значить  
с а м е  т а к  і  б у л о. (Подивився на «жертви»).  Ч о г о  
п о з е л е н і л и?  Ви знаєте основний закон тії... як пак 
її, ага, – закон чекістської діалектики? Ні? Теж мені... (По-
вчально): «Б і т і є   о п р е де л я є т   с о з н а н і є!»  Або 
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ще другий: «Ліпше поламати ребра ста невинним, ніж про-
пустити одного винного» [Багряний 1948: 57].

 Сашко диктує послужливому типу, який хоче допомог-
ти йому розібратися з ворогами народу, абсурдні речі, «що 
цей шкідник і компанія знарошне малював неправильні 
мапи, – Берлін поставив на тисячу кілометрів у бік, а Київ 
і зовсім чортій куди дів – приписав до якоїсь України... Що 
через нього в колгоспах коні не ходять на партійні збори, а 
діти родяться зовсім голі і без чобіт» [Багряний 1948: 57], і 
той акуратно все записує, вислужуючись перед майором Єр-
шовим-Сашком. Такий прийом абсурду дає змогу спрямувати 
сатиру проти більшовицького режиму, його безглуздої та зло-
чинної політики проти українського народу.

До Сашка в штаб потрапили колишні енкаведисти, і він 
їм нагадує їхні методи: «В е л и к и й  к о н в е є р» знаєш? 
Ні? Це як сорок днів і сорок ночей на допиті без перерви 
і без води, і без медикаментів, щоб юшку замивати... Не 
знаєш?.. М о л о к о с о с. А  «с н а р я д» знаєш?.. Це як 
саджають на гарматний набій задком, так, як колись козаків 
на палю... Не знаєш?.. А   «б і ф ш т е к с»? Як наб’ють тобі 
м’яса ззаду і місяць не можеш ні сісти, ні лягти, – знаєш?.. 
Ні? А «еполети» – це як насічуть тобі лінійкою котлети на 
плечах,  – знаєш?..» [Багряний 1948: 58].

Автор використовує гротеск, щоб висміяти більшовиць-
кі принципи та розвінчати фальшиві радянські міфи. Для 
цього він використовує форму гри, яка є яскравим відобра-
женням того жахливого процесу, коли людину перетворю-
вали в звичайну іграшку в руках запопадливих слуг червоної 
імперії. Для цього драматург створює відповідну конфліктну 
ситуацію. Сашко продовжує грати роль майора ЕНКАВЕДЕ. 
Всі підвали забиті арештантами. Сашко сподівається переви-
ховати всіх дезертирів своєрідним способом: «Ех-ма, ти Коли-
ма!.. Ух, здорово получається... А тоді ми їх всіх приговоримо 
до розстрілу. Хай потіпаються. А тоді  п о м и л у є м о,  про-
голосимо амністію – і в а р м і ю!!. Зформуємо свою армію!  
Генерал є!.. Всіх туди. Хай   к р о в’ ю  «і с к у п л я т ь»  
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с в о ю  п р о в и н у... Та я-як  д в и н е м о!!. Я-як  
у д а р и м о!!!. Та як прийдемо у свій Київ!.. Німців і 
всіх інших заженемо на піч. Прийдемо у Київ і, брат, таку  
с в о ю республіку зробимо!  С в о ю!!.  Х т о  н а  К о л 
и м і? – д о д о м у!.. Оддихай! Х т о  н а  С о л о в к а х? 
– д о д о м у!.. І  з  П е ч о р и...  І  з Котласа!.. І  з  Мур-
манська... І  Сєвлаг...І  БАМЛАГ... І  ДАЛЬЛАГ... І  ВОСТ-
СІБЛАГ... І... і... і.. і... Ой-йо-йо-йо-о!!!. А Хамулу неодмінно 
повісимо» [Багряний 1948: 61]. 

Звичайно, І. Багряний показав наївність Сашка, який 
сподівався перетворити дезертирів червоної армії в побор-
ників за незалежну Україну. Це були ілюзії молодого бійця, 
схильність до яких притаманна українському національному 
характеру. І в цьому була правда художнього образу, вибу-
дуваного на етноментальній основі. І принагідно драматург 
загострює увагу ще на одній ваді українця – трагічному гу-
манізмі, який протягом тисячолітньої історії ставав на заваді 
до довершення великої національної справи. Дезертирство 
червоних бійців було масовим, бо вони не хотіли воювати за 
радянську владу, яка зробила їх жебраками і безбатченками, 
не хотіли воювати за Сталіна, який перетворився на їхнього 
кривавого деспота. Тому в Сашка не піднялася рука розстрі-
ляти їх, і він вирішив помилувати всіх, не зважаючи на те, 
що серед них були відверті вороги України. І в цьому теж 
була художня правда характеру, бо українці навіть ворогів 
своїх називали «воріженьками», виявляючи милосердя, хоча 
ті «воріженьки» ніколи не церемонилися із занадто поблаж-
ливими українцями.

Ще на одну рису українського національного характеру 
звертає увагу письменник. Українець, зазвичай, дотримувався 
принципу «моя хата скраю» і не встрявав у бійку, коли цьо-
го навіть вимагала ситуація. Саме такий національний тип 
створює І. Багряний в образі Данила, який не бере участі в 
Сашкових витівках. Він постійно мовчить, бо заглиблений у 
свій внутрішній світ. Тільки іноді в нього позасвідомо про-
риваються вислови: «Фашист!.. Гад!.. Враг народа!.. Мовчати!.. 
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Колись!.. Москва сльозам нє вєріт!» [Багряний 1948: 54]. Але 
Сашко діє від імені генерала. Тобто, у такий спосіб письмен-
ник створює сатиричний образ червоного генерала Попова-
Лендела, коли тільки генеральські погони дають можливість 
творити беззаконня та сваволю. 

Далі події розгортаються в жанрі детективної історії. 
Іменем військового польового трибуналу Сашко виголошує 
вирок: «У с і х п р и р е ч е н о д о р о с т р і л у!» Перед 
стратою Сашко наказує принести горілки. Від імені генерала 
він щедро частує дезертирів перед стратою. І коли вони вже 
добряче нализалися, іменем генерала наказав помилувати всіх. 
Засуджені в перший раз повірили в «СПРАВЕДЛИВЕ НКВД» 
і готові були за генерала іти в огонь і в воду. Та цей новоство-
рений міф дуже швидко розвіюється. До штабу добивається 
Оксана,  «Л е т ю ч и й  Г о л я н д е ц ь  –  с к а ж е н и й  
т а н к і с т   о д и н.  Д і в ч и н а.  Її присудили до розстрілу 
за «ізьмену родіни». Так вона з-під розстрілу втекла та й літає 
на танку по-між фронтами. І до німця не проривається і не 
здається. Так її й прозвали «Летючим Голяндцем». І ніяк не 
впіймають... Генерал один залицявся по-п’яному, хотів теє... Ну 
вона йому я-а-ак приварила... Ну, її польовий суд і засудив – 
за порушення дисципліни і разложенія на фронті та ще в 
такий момент...» [Багряний 1948: 46].

Трактористка-танкістка Оксана – це новий образ жін-
ки у творчості І. Багряного. У поетичних та прозових творах 
образ жінок митець змальовував традиційними фарбами – 
вони відповідно до українського менталітету були берегинями 
роду, натхненниками подвигу, об’єктом обожнювання. А тут 
письменник створив образ-характер жінки-воїна, яка не тіль-
ки відстоює свою честь, а й бореться за свободу своєї нації. 
Звичайно, образ Оксани більше символічний, ніж реальний, 
але він має надзвичайно важливе композиційне значення, бо 
дає змогу драматургові утримувати мажорний оптимізм, так 
необхідний комедійному жанру.

Оксана хоче побачити першого справжнього генерала. 
Вона в бойовій уніформі танкіста, озброєна гранатами і піс-
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толем, проривається в штаб. Побачивши Сашка й Данила, не 
могла стримати своїх емоцій: «С а ш к о?!?.. Данило?!?.. Боже 
мій!» [Багряний 1948: 66]. І цей вигук розкрив таємницю Да-
нила-Сашка та їхніх чинів. Серед засуджених спочатку було 
замішання, потім здивування і нарешті обурення: «Афьора!!. 
Аферисти!!. Пугачов!..  Е т о  к а к і є   т о   х о х л и – и – 
 и!..  С а м о з в а н е ц!.. Д а  в є д ь  е т о  же  к а к о й  
т о  ПЄТЛЮРА – а – а!!!.» [Багряний 1948: 66]. І тільки 
замішання під час бомбування частини, яка не підчиняла-
ся головному командуванню, дало змогу Сашкові, Данилу та 
Оксані втекти від розправи «воріженьків».

Незважаючи на складні перипетії, сатирична комедія 
«Генерал» І. Багряного має оптимістичний фінал. Після тяж-
кого поранення Данило Лендер вижив і прийшов до нор-
мального психічного стану. Залишилися живими Сашко та 
Оксана. Втікаючи від переслідування моторизованої колони, 
яка має знищити їх як «групу, що становить зародок нео-
петлюрівської армії», вони на танку вриваються в окупова-
не німцями рідне село, де Хамула в чині начальника поліції 
знущається з українців: «С к і н ч и л и с я всі химери! Хе! 
«Свобода»!.. «Земля і фабрика!!!!.» Довели світ до катастрофи, 
хами смердючі... (Визвірився) – У к р а ї н а  п о т р е б у є  
б и д л а!!. А не таких смердючих господарів!!. Пани! Ха-ха!.. 
(Перекривляє). – «Ми не раби, раби – не ми...» Ух, натов-
кли вам всякі психопати... За двадцять років не вивітрилось, 
на Колимі не щезло» [Багряний 1948: 87]. Оця зоологічна 
ненависть Хамули до своїх односельчан недостатньо психо-
логічно вмотивована, але, використавши засіб гіперболізації, 
письменник намалював типового представника радянської 
системи, яка вибивала ґрунт з-під ніг людини і перетворю-
вала її на функціонера – бездушного виконавця злої волі, 
спрямованої на руйнування національних підвалин україн-
ської суспільності.

Нагнавши страху на зрадників України, Данило, Сашко 
та Оксана віддають клятву повішеній за наказом Хамули ма-
тері: «Мамо, мамо!.. М и  в і д’ї ж д ж а є м о... В п е р е д...  
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В  і с т о р і ю... А л е   м и  щ е  п о в е р н е м о с ь!  Я к   
б у р я,  щ о  в с е  з м і т а є  н а  с в о є м у  ш л я х у...  
МИ  ЙДЕМ,  ЩОБ  ФОРМИРУВАТИ   НЕЗЧИСЛЕННУ   
АРМІЮ,  МАМО!..» [Багряний 1948: 94].

Сашко, Данило та Оксана вирушають визвольним шля-
хом України здобувати свободу для свого народу. І головні 
герої, і їхні дії набувають символічного значення. Завершую-
чи комедію-сатиру «Генерал» таким оптимістичним фіналом, 
письменник хотів підкреслити важливу думку, що справжні 
патріоти України ніколи не звертають з дороги, яка веде до 
волі та незалежності української нації.

Використавши різні методи зображення дійсності – 
романтизм, реалізм, імпресіонізм, органічно поєднавши 
родові елементи прози та драматургії, жанрові особливості 
драми, трагедії та сатиричної комедії, різноманітні художні 
засоби – гумор, іронію, гротеск, сарказм та гіперболізацію, 
І. Багряний у комедії-сатирі «Генерал» відтворив психоло-
гічний, духовний та моральний стан українців під час Дру-
гої світової війни, змалював колоритні образи-характери, в 
яких показав як їхні достоїнства, так і їхні вразливі вади, що 
заважають їм згуртуватися, змобілізуватися в єдиний моно-
літний національний організм задля великої мети – захисту 
своїх національних інтересів. І незважаючи на жанрові об-
меження сатиричної комедії, письменник зумів відтворити 
атмосферу складної та суперечливої епохи, яка стала черго-
вим випробуванням для українців, їхньої стійкості та непе-
реможного духу. 
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Контрольні запитання:

1. Які обставини спонукали Івана Багряного написати ко-
медію-сатиру «Генерал»?

2. Яку позицію займає письменник щодо окупантів?
3. У чому унікальність композиційної побудови п’єси?
4. З якою метою драматург використав сон?
5. Які жанрово-стильові особливості комедії-сатири  

«Генерал»?
6. Як автор уявляє майбутнє України?
7. Як письменник використовує фольклорні елементи?
8. Як змальовує І. Багряний становище України між двома 

імперіями в Другій світовій війні?
9. Як змальовує драматург образ-характер Сашка?
10. Яку композиційну роль виконує образ-характер Данила?
11. Яка головна інтрига твору?
12. Чому Сашко не хоче відступати на схід?
13. Як драматург індивідуалізує дійових осіб?
14. Як автор передає атмосферу воєнного часу?
15. Як зображує І. Багряний представника більшовицького 

режиму Хамулу?
16. Як розвінчує письменник радянські міфи?
17. Як зображує автор слідчого НКВД Попова?
18. З якою метою використовує драматург сатиру?
19. Як проявляються у творі жанрові особливості інтермедії?
20. Яке ідейне навантаження покладено на образ Оксани?
21. Яка роль відведена образу Лендерихи?
22. З якою метою автор використовує форму гри?
23. Як завершується комедія-сатира «Генерал» І. Багряного?



жанрово-стильові  
особливості драМатичної  
ПоеМи «ярослав Мудрий»  

івана кочерги

Драматичну поему «Ярослав Мудрий» Іван Кочер-
га написав під час Другої світової війни. Вона 
вперше була надрукована в журналі «Українська 

література» (1944, № 12 ). Окремим виданням п’єса вийшла 
в Харкові 1946 року. Цей твір став найвищим досягненням 
видатного українського драматурга, який на складному твор-
чому шляху в умовах більшовицького диктату постійно пе-
ребував у пошуках переконливих засобів художнього вира-
ження. «Ярослав Мудрий» – велика творча, художня удача 
драматурга. Прекрасне володіння матеріалом, вміння знахо-
дити дорогоцінні для читача (і глядача) риси побуту і звичаїв 
у скупих рядках історичних пам’яток, висока поетична і дра-
матична культура, властиві І.А.Кочерзі, повною мірою відби-
лися в цій глибокій, оригінальній п’єсі. Події у творі сплано-
вані дуже чітко і водночас розвиваються природно, характери 
психологічно вмотивовані, їхня взаємодія обумовлена логікою 
суспільного буття, індивідуальними рисами персонажів» 
[Дем’янівська 1984: 135], – зазначала Людмила Дем’янівська. 

Іван Кочерга розпочав свій творчий шлях російсько-
мовними п’єсами «Пісня в келиху» (1910), «Полювання на 
одинорога» («Стійкий канцелярист») (1915), «Півгодини ко-
хання» (1916), «Жінка без обличчя» (1917) «Вигнанець Ваг-
нер» (1921), «Зубний біль сатани» (1922), «Викуп (Весільна 
поїздка Марусі)» (1924). Під впливом хвилі національного 
відродження він зробив важливий і відповідальний крок: 
розпочав писати українською мовою. «Можна тільки ди-
вуватися, наскільки це вийшло в нього несилувано й при-
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родно. Виявилося, що драматург органічно володіє пласти-
кою образо творчого «ліплення» засобами рідної йому мови» 
[Брюховецький 1989: 11], – підкреслював В’ячеслав Брюхо-
вецький. Але знайти художньо переконливі засоби творення 
образів-характерів у п’єсах «Марко в пеклі» (1928), «Натура 
й культура», «Навчила доля, де шлях до волі» («Манівцем 
до волі»), «Про що жито співає» (1929), «Павук у колгоспі» 
(«Павук у сметані») (1930), «Коли сурми заграють», «Ліза 
чекає погоди» (1931), «Сонячні пороги», «Фаустіна» (1932), 
«Майстри часу» (1933), «Сусанна», «Істина» (1936), «Ім’я», 
«Чорний вальс» (1937), «Вибір» (1938), «Екзамен з анатомії», 
«Квартет» (1941), «Чаша», «Нічна тривога», «Фронт і тил» 
(1942), «Китайський флакон» (1943), «Долина» (1948), «Про-
рок» (1961) автор так і не зумів. Межі класового підходу 
сковували драматурга. Він намагався реалізувати свій творчий 
потенціал в інший спосіб – відходив від совєтської дійснос-
ті, заглиблювався в історичне минуле й засобами художньої 
умовності відтворював образ нездоланної України в драмах 
«Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно» (1930), «Свіччи-
не весілля» (1931), «Підеш – не вернешся» (1936). Але і в 
цих творах, захопившись перипетіями соціальної боротьби за 
волю, Іван Кочерга не знайшов для образів-характерів яскра-
во вираженої національної форми, яка б давала йому змогу 
відбити найактуальніші проблеми українського буття. Тобто, 
в умовах більшовицького диктату драматург був обмежений 
у своєму виборі, і внаслідок цього він не міг вповні роз-
крити свого таланту. Драматична поема «Ярослав Мудрий» 
немов була винагородою митцеві за невтомні пошуки – тут 
він зумів досягнути належного естетичного рівня художнього 
тексту. «У важкі часи, в умовах, далеких од мінімально необ-
хідних для творчого спокою, він подолав тягар років, обмеже-
ність власної манери, і написав драматичну поему, яка стала 
окрасою української літератури» [Кузякіна 1968: 224], – 
писала Наталя Кузякіна. Національне підґрунтя оживило його 
талант, і він засвітився зовсім іншими барвами. «Твір у по-
вному розумінні слова побудований за законами краси: тут 



315

все сумірне і вивершене, навіть, якщо можна так сказати, 
«симетричне». Але ця сумірність і «симетрія» всіх сюжетних 
ліній, пов’язаних з постаттю центрального героя, – характер-
на ознака даної жанрової форми» [Дем’янівська 1984: 130]. 

Драматична поема як жанровий різновид має свої 
специфічні ознаки. І не тільки «характер конфлікту і його 
розвитку в драматичній поемі, особливості групування пер-
сонажів (романтичний герой і громада, маса, народ), не 
тільки велика кількість ліричних монологів і діалогів-агонів 
як форма розкриття світоглядних позицій і душевного ста-
ну героя, не тільки яскрава романтична фабула і екзотичне 
тло подій, не тільки притаманне цьому жанрові прагнен-
ня до підвищення емоційної виразності, емфази, а водно-
час особливості поетики мають бути в центрі уваги автора» 
[Дем’янівська 1984: 4]. Іван Кочерга врахував ці жанрові 
особливості й створив романтичну драматичну поему «Ярос-
лав Мудрий» у період, коли на літературу та мистецтво був 
покладений обов’язок надихати воїнів на боротьбу з фашиз-
мом, і письменники, загострено відчувши велич національ-
них історичних традицій, намагалися оживити справжні па-
тріотичні почуття, притлумлені більшовицькою доктриною. 
Драматург, відчувши свободу духу, вирішив воскресити з 
минулого неординарну історичну постать Ярослава Мудро-
го – геніального політика, великого просвітителя, вмілого 
провідника, великого будівничого Київської Русі. «В цій п’єсі 
драматургові вдалося основне, чого ми маємо право вимагати 
від історичної драми-поеми, – це відтворення духу епохи і 
втілення його в настільки живих і яскравих образах, що ми 
начебто відчуваємо сполучні нитки, які пов’язують минуле з 
сучасністю» [Старинкевич 1947: 94], – відзначала Єлиза-
вета Старинкевич. Адже історичний твір органічно поєднує 
дві часові площини: епоху визначної постаті та час, в якому 
перебуває автор, і ця двоїстість неминуче позначається на ху-
дожньому тексті. Відтворюючи події минулого, письменник 
виражає своє світовідчуття, яке сформувалося під впливом 
власного життєвого досвіду.
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Іван Кочерга показує Ярослава Мудрого продовжувачем 
політики свого батька Володимира Великого. У запеклій бо-
ротьбі зі своїми братами та численними зовнішніми ворога-
ми Ярослав виборов право посісти київський престол, щоб 
не тільки навести лад у власному домі, а й утвердити міжна-
родний авторитет Київської Русі. Про міжнародне визнання 
Київської Русі за часів князювання Ярослава Мудрого свідчить 
те, що друга його дружина Федора була дочкою візантійського 
цісаря Костянтина. Його діти були одружені з видатними 
особами того часу. Наслідник угорського престолу Андрій 
за дружину мав дочку Ярослава Анастасію-Аґмунду. У бага-
тьох хроніках зафіксовані відомості про шлюб дочки Ярос-
лава Анни з королем Франції Генріхом І року 1049 чи 1050: 
«По Ганну приїхало пишне посольство з трьома єпископами. 
Прибувши до Франції з багатим посагом, вона була повін-
чана й коронована в Раймсі. Ганна брала участь в правлінні 
ще за життя чоловіка. На деяких актах чи наданнях Генріх 
зазначав: «за згодою дружини моєї» або – «в присутності ко-
ролеви Ганни». Після смерти Генріха в 1060 р. Ганна залиши-
лася реґ´енткою. Її син Філіп став королем Франції, а другий 
син Гуґ´о – родоначальником орлеанської лінії королівського 
дому» [Полонська-Василенко 1992: Т.1, 125-129]. Тобто, внук 
Ярослава Мудрого Філіп був королем Франції.

Епізодично вмонтований у художню тканину твору об-
раз Анни, з якою сталася пригода під час полювання:

«Під Вишгородом я
На лебедів уранці полювала.
Аж гульк, дивлюсь, із лісової мли
Ватага суне витязів удалих
З богатирем прегарним на чолі.
Напевно, то якісь нові варяги,
Бо в нас таких не зустрічала я…
Та чи не так, острогами коня
Я стиснула і далі од ватаги!» [Кочерга 1989: 615]
Такою короткою реплікою драматург зумів змалювати 

образ майбутної королеви Франції. У ньому більше войовни-
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чого чоловічого запалу, ніж жіночої принади. Але письменни-
кові вдалося в загальних рисах окреслити цікавий, колорит-
ний і своєрідний образ князівни Анни. Драматург, очевидно, 
не прагнув розгортати його в самостійний характер і визна-
чати для нього певну сюжетну лінію. Іван Кочерга наголосив 
на тому, що Анну не дуже приваблює роль французької коро-
леви. Своїми роздумами вона ділиться з Єлизаветою:

«Адже мене король французький свата
І як на це погодиться наш тато,
То доведеться їхати в Париж!
А це мені неначе гострий ніж!
Там ні кравців, ні крамарів путящих,
Доми холодні, вулиці брудні.
Та ще вовки десь поряд виють в хащах,
Ні хліба гарного, ні меду, ні блинів, 
Не кажучи уже про кавуни» [Кочерга 1989: 639].
У цих словах Анни не було жодного художнього пере-

більшення. Порівняно з Київською Руссю Франція на той час 
дійсно так виглядала. Наталія Полонська-Василенко на під-
ставі документальних фактів стверджувала: «Ганна була ви-
датною постаттю: папи – Микола ІІ і Григорій VII – писали 
до неї шанобливі листи, вихваляючи її чесноти, добрий вплив 
на Генріха І. На актах збереглися її підписи кирилицею та ла-
тиною – серед «хрестиків» видатних васалів, у масі непись-
менних. З іменем королеви Ганни зв’язана передача написа-
ної кирилицею т. зв. Реймської євангелії, що походить, треба 
гадати, з Києва; на цю євангелію присягали всі французькі 
королі під час коронування. Так Ганна Ярославна, а можливо 
й інші королеви українського походження, приносили з со-
бою не тільки коштовні посаги з багатої країни, але також і 
високу християнську мораль та вищу, ніж в Европі тих часів, 
культуру» [Полонська-Василенко 1992: 129].

Про могутність Київської Русі свідчили не тільки ро-
динні зв’язки. «Ярославова доба характеризується надзвичай-
ним піднесенням мистецтва. Храм св. Софії був справжнім 
музеєм, що міг би бути поставлений в ряду найвизначніших 
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мистецьких пам’яток Європи ХІ ст.» [Полонська-Василен-
ко 1992: Т. 1, 133]. Також зміцнювалися міжнарожні торго-
вельні зв’язки, активно розвивалася наука, писалися книги, 
утверджувалося право, Церква ставала важливою духовною 
інституцією. 

Обравши жанр драматичної поеми для відтворення 
епохи Ярослава Мудрого, Іван Кочерга отримав можливість 
опоетизувати складний, драматичний і прекрасний час твор-
чого піднесення Київської Русі, хоча жанрові канони обмеж-
ували його в багатогранному висвітленні образів-характерів. 
Серед визначальних, стійких ознак драматичної поеми Люд-
мила Дем’янівська виділила «особливу організацію подійного 
матеріалу, що в цілому може осмислюватися як адаптація 
ліро-епічним викладом моменту драматичного. Звідси похід-
ні: перевага слова над дією, утвердження ідеї твору у фор-
мі розгорнутих численних монологів, діалогів-агонів тощо» 
[Дем’янівська 1984: 13]. Тобто, у драматичній поемі епічне 
явно превалює над драматичним, а це ставить драматурга в 
певні жанрові межі.

«Ярослав Мудрий» за змістом – історична драма, в якій 
діють певні історичні постаті в епоху Київської Русі: князь 
Ярослав Мудрий, його дружина Інгігерда, їхні діти Єлизавета, 
Анна, Володимир, норвезький витязь Гаральд, київські бояри. 
Також визначені місце і час дії – «Діється в Києві в трид-
цятих роках ХІ століття» [Кочерга 1989: 606]. Іван Кочерга 
«розглядає епоху Ярослава Мудрого з відстані століть. Він ба-
чить значні здобутки в культурному розвитку Київської Русі 
саме за часів Ярослава і всіляко підносить культурне, а отже, 
і гуманістичне збагачення Києва» [Кузякіна 1968: 211]. 

Особливістю історичного твору є те, що автор, який 
прагне органічно поєднати актуальні проблеми сучасності з 
переконливими історичними фактами, має право відступати 
від історичних подій заради художньої переконливості відо-
бражених подій. «В нашій драмі таких порушень небагато, – 
зазначав Іван Кочерга в «Передмові». – З довгого політичного 
життя Ярослава я взяв невеликий порівняно відтинок – 
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з 1030 по 1036 рік, тобто ті роки, коли Ярослав після довгої 
боротьби з Святополком, Болеславом, Брячиславом і Мстис-
лавом нарешті «витер пота» і зайнявся «нарядом» об’єднаної 
під владою Руської землі» [Кочерга 1989: 603]. 

Драматург також перемістив у часі шлюб Єлизавети з 
Гаральдом та сватання французького короля Генріха І до Ган-
ни на більш ранній період. А також використав своє право 
на вимисел: «вигадані мною драматичні подробиці оборони 
Києва мають таке ж право на художнє існування, як і інші 
поетичні домисли та образи драми – як месник за вчинені 
кривди Микита (син історичного посадника Конятина), як 
заколот Ульфа і Інгігерди проти Ярослава, як пригоди Свічко-
гаса і т. ін., без яких не обходиться жодна історична драма» 
[Кочерга 1989: 604].

І. Кочерга усвідомлював, що Ярослав Мудрий – склад-
на і суперечлива постать. Автору захотілося «побачити Ярос-
лава у внутрішньому конфлікті, в боротьбі обох напрямків 
його творчої енергії – бойового і миробудівничого» [Кочер-
га 1989: 604]. Він бере до уваги такі несхожі риси князя, як 
«честолюбство, нерозбірливість в засобах його задоволення і 
щира любов до культури й освіти, великодушність і лукав-
ство; рицарська одвага і поряд з цим малодушна лякливість у 
вирішальну мить; щедрість і скупість, невдячність за зробле-
ні йому послуги тощо. В цілому – це риси монументальної 
трагічної постаті, однако величної і в своїх чеснотах, і в своїх 
пороках, характер надзвичайно активний і палкий» [Кочер-
га 1989: 604]. І тому драматург не тільки дотримувався іс-
торичної правди, а й прагнув до філософського узагальнення 
зображеного, створення високохудожнього образу. 

Звичайно, драматург ідеалізував головного героя, ви-
соко підніс його на п’єдестал величі та геройства з метою 
зберегти монументальність постаті. Ярослав Мудрий діє за 
принципом: «Раніш закон, а потім благодать», проголо-
шеним в Київській Русі першим українським митрополи-
том Іларіоном у проповіді «Слові про закон і благодать». 
І оскільки в драматичній поемі слово явно превалює над 
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дією, то автор часто використовує репліки дійових осіб для 
прямої характеристики образів-характерів. Першим харак-
теризує князя учений монах Сильвестр, який просить бла-
гословення в Бога для державного Києва, голубого Дніпра, 
людей, що в полі орють, пасуть худобу, будують храми, пе-
реписують книги та виконують різні роботи. У спокої, мирі 
та благодаті Київської Русі він вбачав велику заслугу Ярос-
лава Мудрого:

«Бо крепок князь і власть його міцна, 
Бо Ярослав залізними полками
Всім ворогам дороги заградив, 
І Божий мир, як сонце над полями,
Над Києвом і Руссю заяснів» [Кочерга 1989: 607].
Монах Сильвестр відзначає великий авторитет князя, як 

правителя Київської Русі, будівничого і воїна, який змушений 
був поєднувати ці два види діяльності. Але не тільки він сам 
прагнув будувати і захищати рідний край від лютих ворогів, 
а й намагався оточити княжий двір мудрими і відданими 
прихильниками, готовими розбудовувати свою державу. Дра-
матург зосереджує увагу на тому, що князеві довелося пройти 
нелегкий шлях, але впертість та наполегливість привели його 
до успіху: 

«Не вдав би тілу своєму покою, 
Доколі правди двері не відкрив…
А скільки він зазнав тяжких трудів,
В яких боях кривавих ісполчався,
Які поправ крамоли і лукавства,
Аж поки прах їх не розвіяв вітер,
На отній стол не сів і пота витер,
І цілу Русь як древле об’єднав» [Кочерга 1989: 607].
Цей монолог ученого монаха Сильвестра є заспівом до 

драматичної поеми «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги. Він за-
дає тональність усьому твору. Слова монаха наповнені тепло-
тою і щирістю. У них пробивається любов, повага і пошана 
до князя – талановитого правителя могутньої держави, пал-
кого прихильника культури, дбайливого подвижника науки. 
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Сильвестр перелічує ті найважливіші справи, які судилося 
вирішувати Ярославу Мудрому в Київській Русі. 

Ноша правителя не тільки почесна, але й відповідальна. 
Він зобов’язаний відповідати за усі прогрішення і неполадки, 
які відбуваються в державі. Завдання мудрого вождя – за-
вжди дотримуватися справедливості, вгамовувати пристрасті 
міжусобиць, немилосердно карати ініціаторів розбрату:

«Христос сказав – несу не мир, но меч
Ні, друже мій, нема шляхів готових,
Щоб давній гріх зложити з людських плеч
І мудрий рай тут на землі зростити
Береться мудрість не із заповітів,
А із шукань і помилок гірких» [Кочерга 1989: 623].
Використання образу Христа, вченого монаха Силь-

вестра, а на противагу йому любителя вина і земних утіх 
Свічкогаса, дискусія про гріх і рай на землі, який наобіцяли 
більшовики, – все це свідчить, як тісно переплітаються еле-
менти українського світосприйняття драматурга з вимогами 
соцреалістичного канону. І особливо тут вражає виправдання 
жорстокості: 

«А щоб людей добру призвичаїти,
Чимало князь голів стинає злих.
Бо кроткий вік без крові не создать
Раніш закон, а потім благодать
Людей учу я страхом і книжками
Але і сам я у людей учусь.
Бо мудр народ, і житиме віками
В трудах і битвах вихована Русь» [Кочерга 1989: 623]. 
Таке трактування образу-характеру явно суперечить 

Христовій вірі та українському менталітету, а більш характер-
не для більшовицької диктатури, яка під виглядом побудови 
нового суспільства винищувала інакомислячих, найдостойні-
ших представників української нації.

Використовуючи розширені репліки, драматург вдається 
до самохарактеристики. Князь щиро зізнається, що нелегко 
дотримуватися принципу: «раніш закон, а потім благодать», 
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коли виникає великий спротив його діяльності, але він за будь-
яких обставин береже свою честь і гідність свого роду. Кожен 
свій крок він виважує на терезах сумніву, боячись оступитися. 
Коли Гаральд вподобав собі князівну Єлизавету і просить його 
віддати її за дружину, то князь з гідністю відповідає:

«Не спіши, Гаральд.
Але ж ти сам повинен розуміти,
Що, перш як доню сватати мою,
Пора тобі уділа мати в світі
І всамперед вітчизну і сім’ю,
Бо князю руському негоже віддавати
Свою дочку бездольному пірату, 
Хоча б він був грозою всіх морів.
Іди, здобудь корону, землю, славу,
Тоді вертайсь до доньки Ярослава
І радісних, клянусь, діждешся слів» [Кочерга 1989: 628].
Ярослав Мудрий любив своїх дочок, яким була призна-

чена почесна місія – нести у широкий світ світло, добро та 
благородство. Князь дуже перебірливо ставився до претенден-
тів на руку своїх дочок, тому й тверезо оцінює потенційні 
можливості Гаральда. Але він не відмовляє йому, а пропо-
нує пришвартуватися до берега і знайти своє пристановище. 
Це була гідна відповідь батька, князя, правителя, для якого 
пріоритетами завжди були вітчизна та сім’я, і навіть особис-
те щастя дітей князь намагався підпорядкувати державним 
інтересам. До кожної справи він підходив виважено, помір-
ковано, заглядаючи в перспективу розвитку подій. 

У Київській Русі князь мав великі права. Він був не 
тільки воїном, полководцем, правителем, а й суддею. І пра-
ведно судити було не просто. Коли варяг Турвальд намагався 
збезчестити Милушу – наречену Журейка, а її брата, який 
заступився за неї, убив, Журейко вимагав від князя стратити 
убивцю. У Київській Русі не було смертної кари, і Ярослав 
Мудрий, за князювання якого був написаний правовий ко-
декс «Руська правда», намагався не допустити розправи. Він 
помилував Турвальда. Звелів йому заплатити вісімдесят гри-
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вен – подвійну виру. Це обурило людей. І коли звільнений 
Турвальд продовжував зухвало поводитися – хапати в обійми 
Милушу, Журейко вдарив його ножем на смерть і зник у на-
товпі. Цей епізод використав драматург, щоб показати, як 
складно утверджувати правду на землі. Зі своїми роздумами 
князь звертається до дочки Єлизавети:

«Ось бачиш, люба доню, мудрий лад
Не насадити кроткими руками,
Немов троянд і лілій тихий сад.
Як дикий ліс мотиками, роками
Державне поле треба корчувать,
Щоб виросла на ньому благодать.
Да буде мир! І Богом я клянусь,
Що кожного вразить моя сокира,
Хто збаламутить Київ наш і Русь,
Хто осквернить насильством справу миру,
Як каменщик, що оголив ножа,
Коли я суд перед людьми держав» [Кочерга 1989: 635].
У цьому епізоді князь виявляє себе як борець за спра-

ведливість і порядок, яких повинні дотримуватися усі члени 
суспільства. Образ київського каменщика Журейка має певне 
ідейне навантаження з позицій соцреалістичного канону. Він 
є представником простого народу і виступає його захисником 
проти іноземних найманців. 

Іван Кочерга також порушив проблему варязького по-
ходження Київської Русі, яку намагалися нав’язати ті, хто 
ставив під сумнів державотворчу самодостатність українців. 
Варяги допомагали князю Володимиру Великому, батькові 
Ярослава Мудрого, здобувати Київську державу. Він їм щедро 
платив, але рішуче відкинув їхні претензії на право закріпи-
тися в Києві. І коли дружина варязького походження Інгігер-
да докоряє йому, що в його жилах тече рабинина кров матері 
Малуші (хоч Малуша не була рабинею, а дочкою князя Мала), 
Ярослав з гідністю відповідає:

«З усіх небесних благ
Найвищим благом кров я цю вважаю,
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Що є з народом вірний мій зв’язок.
Мені не треба пишних тих казок,
Що предків нам шукають десь за морем.
Народ мій тут, на рідних цих просторах,
Від Києва до Ладоги живе.
І не заброд Ісландії суворих, – 
Мене своїм він предком назове!» [Кочерга 1989: 647].
Для підсилення інтриги драматург показує, що дру-

жина князя Ярослава Мудрого Інгігерда затіяла змову і ви-
рішила здійснити державний переворот за допомогою ва-
рягів. За це князь запроторив Інгігерду в монастир. Цим 
учинком він підтвердив, що обов’язок перед батьківщиною 
переважає над його особистими інтересами та власними 
почуттями. Правда, в жодних історичних документах не 
згадується про антидержавну діяльність Інгігерди. І таке 
трактування історичної постаті можна вважати даниною 
соцреалістичному канону, який культивував шпигуноманію 
та недовіру до європейців особливо в період Другої світової 
війни та після неї.

Тісні родинні зв’язки Ярослава Мудрого з багатьма дер-
жавами свідчать не тільки про намагання князя зміцнити 
свій міжнародний авторитет, а й показують демократизм 
вдачі правителя Київської Русі, його належну повагу до інших 
народів. Це проявляється в розмові з Гаральдом:

«Привіт тобі Гаральде!
Мій розум ти відчув і зрозумів, – 
Щоб наш народ міцнів в труді і правді,
Не можу я прощати ворогів.
І кожен, хто порушить справу миру,
На правду хто на руську посягне, – 
Того вразить безжалісна сокира,
Бо мир і труд – це благо основне» [Кочерга 1989: 649].
Звичайно, що в цій репліці князя відчутний відгомін 

Другої світової війни, у якій народ боровся проти поневолю-
вачів, очищав свою землю від скверни. Загальна атмосфера 
визвольної війни позначилася на художньому тексті твору. 
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Труд, мир і правда – основа життєдіяльності Київської Русі. І 
Ярослав Мудрий робив усе, щоб забезпечити своєму народові 
можливості жити у вільній державі і працювати на її благо. 
Він з мечем стояв на сторожі порядку та безпеки, захищаючи 
рідну землю від ворогів. Водночас він з прихильністю ставив-
ся до тих, хто поважав «руську правду».

«Тебе ж, Гаральде, щиро я вітаю,
Як родича і мирного посла.
Тому, хто руську правду поважає, - 
Завжди у нас і шана, і хвала» [Кочерга 1989: 649-650], – 

щиро зізнається князь.
І такий підхід до взаємовідносин між людьми був ціл-

ком виправданим. Гаральд належно оцінив таке ставлення 
до себе і відповідає йому тим же. Його лицарська честь не 
дозволяє встрявати в затіяну Інгігердою змову варягів: «Так 
государ. Але повір, ніколи не мислив я тобі якогось зла!» [Ко-
черга 1989: 668].

Саме в трактуванні цього образу-характеру виразно про-
явилася романтична стихія автора, який приписав Гаральдові 
сентиментальність та зворушливу захопленість Єлизаветою. 
Він висловлюється образно та поетично: 

«Пройду я світ від півдня до півночі,
Своїм човном схвилюю всі моря,
Здобуду світ, корону, перли, славу,
І все для тебе, донька Ярослава,
Лиш покохай мене, моя зоря!» [Кочерга 1989: 618]. 
Гаральд перестав поневірятися морями, здобув корону, 

став королем Норвегії і, як справжній лицар, намагався за-
воювати серце Єлизавети:

«За тебе, за твою єдину ласку, 
За погляд твій я все віддати рад, 
Всі береги від Смірни до Дамаска,
І город світу осяйний Царград!» [Кочерга 1989: 626 ].
І оскільки Єлизавета любила ангельські співи під ку-

полами Софії, то Гаральд готовий зловити хоч одного ангела 
для неї. Але Єлизавета розуміє, що людина не може ангела 
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впіймати, то просить свого судженого привезти їй рожу чи 
тюльпан з могили співця Іоанна Дамаскіна. Але виявилося, 
що на могилі поета не ростуть троянди, а лиш дикий терен. 
Гаральд зірвав тернове гілля, оправив його в золото та ру-
біни і подарував його Єлизаветі. Князівна належно оцінила 
такий подарунок: 

«Якби ти всі завоював держави,
Пройшов весь світ, всі межі і застави, 
Ти б не знайшов до мого серця шлях
А вшанувати так співця могилу
Міг тільки той, хто сам складав пісні, 
І цим тепер дорожчий ти мені.
Бо я ціню святу натхненну силу. 
І зараз вірю, що насправді скальд, 
А не звитяжець тільки мій Гаральд» [Кочерга 1989: 652]. 
Віддаючи Єлизавету за Гаральда, Ярослав Мудрий мав свій 

розрахунок. Присутність Гаральда і його війська в Києві могла 
посилити позиції Інгігерди та її прихильників серед варягів:

«Сам я віддав цю плату, 
Дочку любиму в дальну сторону, 
Щоб одігнати привиди прокляті, 
Які на Русь хотіла ти вернуть.
Мовчи вже краще! Не життя, а ти
Взяла у мене викуп цей безбожний
За те, що стяг Гаральда переможний
Тобі на втіху я не допустив» [Кочерга 1989: 673].
Іван Кочерга завершує драматичну поему тріумфальною 

перемогою Ярослава Мудрого над печенігами, які після ни-
щівної поразки під Києвом вже не змогли піднятися і роз-
чинилися в степових просторах. У скрутний час боротьби 
проти печенізької орди князь помирився зі своєю дружиною 
Інгігердою. Пригортаючи її, з мечем у руках, він звертається 
до неї з такими словами:

«Так, королево, знов війна священна!
Встає полків залізная стіна,
Щоб нашу Русь од хижаків південних
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Оборонить і знищить їх до пня.
Під Києвом великим златоглавим
Хай задзвенить прадідна наша слава!
Хай загримлять червленії щити!
То не дамо ж гнізда свого в обиду,
Вперед, на бій за землю нашу рідну,
За Київ наш, державний і святий!» [Кочерга 1989: 

685- 686].
Складним був шлях Ярослава Мудрого до київського 

престолу. Тернистою була його дорога. Тяжку ношу він узяв 
на свої плечі – відвоювати всі землі, які належали Київській 
Русі, укріпити кордони і підняти на небачений рівень між-
народний авторитет своєї держави. І геніальним розумом, 
гнучкою дипломатією, нечуваною концентрованістю волі він 
досягнув поставленої мети, бо все він робив в ім’я власного 
народу. І перед ним він був готовий тримати звіт:

«Так, господу і руському народу
Я відповім за всі мої діла.
І хоч часами плутана була
Моя стезя і помацки проходу
Серед страшних шукав я перешкод,
І помилки робив я неминучі,
І сто разів зривався я із кручі, -
Завжди мене мій рятував народ…
Бо вищих я не відаю скарбів,
Ніж мирний труд і щастя в мирнім домі,
Які весь вік я чесно боронив.
І, поки жив, стояти я клянусь
За руську правду і єдину Русь!» [Кочерга 1989: 671]. 
І український народ належно поцінував велику самовід-

даність Ярослава Мудрого. Щоб показати тісний зв’язок кня-
зя київського з народом, Іван Кочерга використав вимислені 
образи Микити, Сильвестра, Людомира, Милуші, Журейка,  
Давида, Ратибора. Монах-художник Микита прийшов до Ки-
єва, щоб помститися Ярославу Мудрому за свого батька – 
новгородського посадника Коснятина. Довго він вичікував 
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моменту, щоб здійснити свій намір. Але, познайомившись 
ближче з князем, належно оцінив його заслуги перед держа-
вою і відмовився від злого наміру. Він гідно відповідає Давиду 
і Ратибору, які підштовхують його до помсти:

«Так, я Добринич. Скоро вже три роки,
Як я живу в цім стані ворогів,
Куди мене привів священний гнів
І жажда помсти. Пильно крок за кроком
Ходжу за князем і ховаю ніж – 
О боже мій! – під цим убранням миру.
Але чи можу зважитись я щиро
Його вразити зараз! І коли ж!
Коли пізнав так близько розум дивний
Мудрішого з усіх земних царів,
Пізнав того, хто не лише в добрі,
А навіть в злі і в хибах все ж нехибний,
Немов насправді вишнього рука
Його веде до правди в помилках!
Що б не робив і як би не блукав, – 
Завжди мети доходить Ярослав!» [Кочерга 1989: 642].
Ховаючись від гніву князя Ярослава Мудрого, каменщик 

Журейко покидає Київ. Але в скрутну хвилину він поверта-
ється до князя, викриває змову Інгігерди й Ульфа, допомагає 
в боротьбі з печенігами. Рятуючи князя від підступних на-
мірів змовників, гине від рук Ульфа Милуша. У цих епізодах 
драматург зумів передати велику любов народу до свого кня-
зя і тверду віру в його велику місію державотворця.

Окремим образом виступає Київ як центр могутньої 
держави. Образ Києва набуває символічних, узагальнюючих 
ознак серця Київської Русі, яке випромінює любов на всю 
українську землю. І саме через любов до рідної землі Іван 
Кочерга намагається розкрити образ Єлизавети. У роздумах 
про неминучу розлуку з рідним краєм пробивається глибоке 
патріотичне почуття Єлизавети:

«Де я знайду чудових стільки книг,
Такі пісні, як в Києві у тата,
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Що королів мудріший всіх земних.
А Київ наш – зелений і прозорий!
Дніпро широкий… кучеряві гори,
Палати білі, бані золоті…
Де ще красу подібную знайти?
І це все кинуть… Тата, отній дім?» [Кочерга 1989:  

639- 640]. 
Драматург показує Єлизавету ніжною, делікатною, бла-

городною дівчиною, яка прагне ласки, тепла, ніжності, і яку 
глибоко ранять усі неполадки та жорстокі вияви людської 
натури. Вона хоче, щоб на рідній землі панував мир, злагода 
та взаєморозуміння. У полеміці з батьком вона дошукується 
вічних істин:

«Я р о с л а в
Розумнице моя!
Хіба тобі так греки до вподоби?

Є л и з а в е т а
Але ж у них – ти сам мені казав
Усі земні премудрості сокрито.
То хочу я побачить, чи не знав
Якийсь мудрець такого заповіту, 
Щоб утворився спокій на землі
І люди мудро, як в раю, жили» [Кочерга 1989: 623].

Єлизаветі, яка палко любила свій край, судилася склад-
на доля. У неї закохався сміливий войовник Гаральд, який 
завоював серце дівчини хоробрістю та героїчними вчинка-
ми. Вона погодилася вийти за нього заміж і покинула рідний 
край. Але її ніжне серце не витримало розлуки з рідним 
краєм, і Єлизавета згасла мов свята свіча. Тут драматург ві-
дійшов від історичної правди. Наталія Полонська-Василенко 
засвідчувала цей факт так: «Посівши норвезький престол, 
Гаральд одружився з Єлисаветою. Пізніше він прославився 
в хрестоносних походах і загинув в Англії, прибувши туди з 
військом Вільгельма Завойовника. Є відомості, що Єлисавета 
після його смерти одружилася з королем Данії, Свеном Уль-
фсоном» [Полонська-Василенко 1992: Т.1, 128]. Важко ска-
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зати зараз, чому Іван Кочега відійшов від історичної правди, 
маючи на це право митця. Можливо, таким способом він 
хотів підсилити трагізм долі і показати палку любов до рід-
ного краю, без якого ніщо не миле, а, може, ідеологічні 
межі соціалістичного реалізму не дозволяли належно роз-
горнути образ князівни, а потім королеви Норвегії та Данії. 

Драматична поема «Ярослав Мудрий» – найвище до-
сягнення Івана Кочерги, до якого він ішов усе своє життя. У 
цьому творі він не тільки правдиво відтворив славний пері-
од Київської Русі, показав незаперечні здобутки українсько-
го народу в державотворенні, політиці, воєнному мистецтві, 
культурних здобутках, а й зумів наповнити образи-характери 
глибоким патріотизмом, палкою любов’ю до рідної землі, яка 
виливалася в благородні вчинки в ім’я торжества добра, спра-
ведливості та взаєморозуміння між людьми.

1. Брюховецький В. Іван Кочерга // Кочерга І. Драматичні 
твори. – К., 1989. – С. 5 - 26.

2. Дем’янівська Л. Українська драматична поема / 
Л. Дем’янівська. – К., 1984. – 160 с.

3. Кочерга І. Ярослав Мудрий // І. Кочерга. Драматичні тво-
ри. – К., 1989. – С. 603 – 605.

4. Кузякіна Н. Іван Кочерга / Н. Кузякіна. – К., 1968. – 
269 с.

5. Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полянська-
Василенко: У 2 т. – К., 1992. – Т. 1. – 640 с.

6. Старинкевич Є. Драматургія Івана Кочерги / Є. Старин-
кевич. – Харків, 1947. – 116 с. 

Контрольні запитання:

1. Як склалася творча доля Івана Кочерги?
2. Які драматичні твори написав письменник?
3. Які обставини спонукали Івана Кочергу до написання 

драматичної поеми «Ярослав Мудрий»?
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4. Чому для відтворення епохи Ярослава Мудрого митець 
обрав жанр драматичної поеми?

5. Які жанрові особливості драматичної поеми?
6. Хто виступає центральним персонажем п’єси?
7. Як трактує образ-характер Ярослава Мудрого Іван  

Кочерга?
8. На яких суперечностях української душі зосереджує 

увагу Іван Кочерга у творі?
9. Як вибудувані діалоги та монологи?
10. Яка роль відведена другорядним персонажам?
11. Яке виховне значення має драматична поема «Ярослав 

Мудрий» І. Кочерги?



творча концеПція 
олеся гончара  

в роМані «ПраПороносці» 

Олесь Гончар пройшов дорогами Другої світової 
війни. Перебуваючи у вирі воєнних дій під за-
грозою смерті, боєць поклявся, що «вирізьбить 

на камені» розповідь про воєнні події, якщо залишиться жи-
вим. Доля зберегла життя Олесю Гончару, він виконав свій 
письменницький обов’язок, опублікувавши збірку оповідань 
«Модри Камень» (1948), повість «Земля гуде» (1947), три-
логію «Прапороносці» (кн. 1. – «Альпи», 1946; кн. 2 – «Го-
лубий Дунай», 1947; кн. 3 – «Злата Прага», 1948), романи 
«Людина і зброя» (1960), «Циклон» (1970), в яких висвітлив 
воєнну тематику. Найбільш популярним став роман «Прапо-
роносці», який витримав понад 150 видань різними мовами.

Трилогія «Прапороносці», в яку Олесь Гончар щедро 
вклав особисті відчуття воєнних жахів, викликала і досі ви-
кликає великий інтерес як феноменальне явище української 
національної літератури. Цей твір багатогранний, неодноз-
начний, багатовимірний, і тому цілком закономірно спонукає 
до різних трактувань та оцінок. На думку Павла Загребельно-
го, О. Гончар привніс у літературу нове світобачення, він «від-
чинив не зауважувані нами двері і відкрив для нас цілком 
новий, небачений світ: нове бачення людини і життя, нові 
барви, нові слова, нову стилістику. Гончар сміливо розламав 
замкнені рамки прозової мови, що утвердилася наприкінці 
40-х років в українській літературі, рішуче відкинув усі пере-
пони та обмеження, показав нам не тільки безмежність лю-
дини й світу, а й безмежність мови, безмежність літератури. 
Це був справді революційний злам в українській прозі, на 
небосхилі нашої літератури зійшла нова зоря, і це була Гон-
чарова зоря» [Загребельний 1988: 89-90].
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Нове світобачення О. Гончара зумовлене національними 
орієнтирами. Його світогляд твердо опирався на український 
ґрунт. І величезна заслуга письменника в тому, що в межах 
соцреалістичного канону йому вдалося зберегти у творі укра-
їнський колорит та національно-політичні ідеали. 

Роман «Прапороносці» – це мілітаристський твір, який 
возвеличує визвольну місію Червоної Армії на Заході. Пись-
менник опоетизовує постать воїна-визволителя: «Так ось який 
він, боєць армії-визволительки… Десятиліттями його оббрі-
хували. Десятиліттями народам світу говорили про нього не-
правду. Тепер він, почувши заклик знемагаючої Праги, прий-
шов сюди залізним маршем, високо випростався на своїй 
уквітчаній машині, народи можуть нарешті подивитись на 
нього зблизька. Оповитий сяйвом Сталінграда, озброєний по-
сланець молодого стомовного світу, він став для них надійним 
взірцем, показавши, як треба захищати свою волю і честь, 
як треба карати ворогів людства. Великий справедливець, він 
власним грудьми захистив народи світу, по яких могутні роз-
бійники мали пройтись потоптом» [Гончар 1978: 457]. У та-
кий спосіб автор прославляв визвольну місію Червоної Армії 
та підтверджував поширення більшовицьких ідей на Заході. 
Ідеологічно лінію соціалістичного реалізму О. Гончар чітко 
витримав, і це помітно в багатьох епізодах трилогії. Пись-
меник показує, як Хома Хаєцький пильним господарським 
оком оглядає Європу, хоче всюди навести лад і дає влучні 
характеристики європейцям, відчуваючи свою зверхність над 
ними: «Куди їхнім коням до наших! Вони в них задихаються 
від ожиріння серця!.. Легкодухі, як їхні господарі! А гляньте 
на нашу дрібноту. Така ж густа і туга, як і наші люди. Скрізь 
пройде!..» [Гончар 1978: 128] – оцінює він трофейних ко-
ней – бельгійських, французких та угорських, які подібні до 
своїх господарів. 

Хома задумав перебудувати Європу на свій лад. Звичай-
но, за бажаннями Хоми Хаєцького виразно проглядалася іде-
ологічна складова – прагнення більшовиків утвердитися в 
Європі і нав’язати європейцям свою систему цінностей. Але 
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саме за допомогою гумору та іронії, які використав О. Гончар 
при створенні образу невгомонного подоляка, письменникові 
вдалося пом’якшити гостроту совєтської ідеологеми. Зацікав-
леність єропейськими справами випливала з національного 
характеру подоляка, якому хотілося до всього докласти свою 
руку. Хому цікавило все, до всього він докопувався. Справ-
ді, він дедалі менше сушив собі голову домашніми справа-
ми та своєю телицею. Щодо цього він цілком покладався на 
Явдошку. А самого його все більше обсідали європейські та 
міжнародні справи. «Отож, громадяни європейці, – раптом 
звертається подоляк до уявної громади європейців, – отож! 
Не для того ми вас визволяли, щоб ви замість старих фа-
шистів та понаставляли нових, у демократичних штанях!» 
[Гончар 1978: 234]. Хома турбувався європейцями, наче сам 
готувався завтра-позавтра стати їхнім дипломатом. 

Бажання перекроїти Європу на свій лад проглядається 
і в інших персонажах. Бійці запитують Воронцова, які ко-
лії будуть після війни, і хто до кого буде пристосовуватись, 
адже в Європі вужча залізнична колія. Воронцов відповідає: 
«Тільки не ми… Хіба ви не знаєте, товариші, що поїзд на 
ширшій колії тримається стійкіше? Пускай, гони на повну 
швидкість…» [Гончар 1978: 235].

Деякі міркування майора Воронцова абсурдні за своєю 
логікою. Мимоволі визнаючи досягнення європейців у різних 
сферах, комісар намагається підкреслити, що соціалістичний 
спосіб життя явно переважає над капіталістичним: «Багато у 
них всякої всячини, – замислившись, каже майор. – Багато 
є в них речей, що вражають блиском нашого бійця… Нам 
було не до того. Цяток не робили, одежина абияка. Наші 
жінки, матері й дівчата за ці роки забули про святкові вбран-
ня. Чоботи та армійська ватянка стали одягом цілого народу… 
Але зате які багаті ми з вами у чомусь незмірно важливішому. 
Багаті вченням своїм, правдою своєю, що її несемо на наших 
ленінських прапорах… Скажіть, у кого з них є така держа-
ва, – поступово підвищував голос майор, – котра вистояла 
б, як скеля, в отаку бурю?» [Гончар 1978: 314]. Можливо, у 
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даному епізоді О. Гончар і не думав вкладати якийсь підтекст 
у слова комуністичного пропагандиста, але це само собою 
вийшло – «чоботи та армійська ватянка», які стали одягом 
для всього народу, аж ніяк не могли вивищити цей народ над 
єврепейцями, хоч би якими демагогічними доктринами це не 
обґрунтовувалося.

Та найважливіше тут інше: за видимими соцреалістич-
ними постулатами, яких не цурався О. Гончар, як шило з 
мішка, вилазить його українське етноментальне єство. І тому 
цілком природно він змушений був роздвоюватися на совєт-
ського письменника та українського патріота, що неминуче 
позначилося на художній тканині твору.

Відтворюючи битву між двома імперіями – більшо-
вицькою і фашистською, – Олесь Гончар пов’язує зображені 
події з українськими традиціями та звичаями, менталітетом 
та світоуявленням українців. Чингіз Айтматов підкреслював, 
що в його художницькій природі «добре поєднується укра-
їнський національний дух з широтою поглядів сучасного ху-
дожника, з вселюдськістю мислення» [Айтматов 1988: 244]. 
Письменник вміло використовував українські символи та 
архетипні образи. Коли Хома Хаєцький, ставши старшиною, 
очищав вози від зайвого мотлоху, то в руки йому попав руш-
ник: «Взяв гаптований рушник на руки, розгорнув, і гілляста 
калина зачервонілася до бійців далекими рідними краями, 
тьохнула вишитими соловейками.

– Патку мій, патку! Власними руками Явдошка ці узо-
ри виводила!.. Давно зберігав, а ниньки розлучатися маю… 
Не осуди, жінко, не осуди, любко! Пускаю твої вишивані со-
ловейки на високі гори! Летіть, коли вже на те пішло!..

– Не викидай, Хомо, – запротестували товариші. – Ха-
ляви кинь, а рушник залиш!

Хаєцький постояв якусь мить, вагаючись, і нарешті 
послухав ради. Згорнув свою барвисту пам’ятку, поклав до 
кишені.

– Не багато заважить. Може, навіть легше буде з нею в 
поході» [Гончар 1978: 330-331].
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У цьому епізоді О. Гончар показав, як тісно переплете-
ні в душі українця любов до дружини, до родини, до рідної 
землі. Мікрообрази калини, соловейка, вишиті на рушнику, 
повертають Хому Хаєцького в рідну стихію. Водночас у цьо-
му епізоді автор відтворює психологічний стан українців, які 
навіть на війні не втрачають почуття краси та вірності сво-
їм ідеалам – вишиті калина та соловейко нагадують воїнам 
про домівку, про вірну дружину та домашній затишок – 
про Україну. Тут виразно проявилося бажання письменника 
творити український художній світ, наповнювати його влас-
тивими йому атрибутами. Щирість, відвертість, навіть деяка 
сентиментальніть письма свідчить про його велику залюбле-
ність у красу рідного краю і захоплення його символами. І це 
замилування національними атрибутами як одна з основних 
ознак творчої манери Олеся Гончара не заслоняло жорстокої 
правди дійсності. Георгій Ломідзе, розкриваючи таємницю 
художнього обдаровання митця, підкреслював, що «твори 
О. Гончара незмінно насичені пафосом дійсності, пафосом 
великих і суттєвих проблем сучасності. Він пише про те, що 
добре знає, з чим зіткнувся безпосередньо, що його зачепи-
ло – обрадувало чи засмутило. В усіх романах і оповіданнях 
письменника явно чи приховано проглядається його особис-
тість, його авторська позиція. Він із тих письменників, які 
не приховують своїх симпатій, які завжди займають визначе-
ну, недвозначну морально-соціальну позицію щодо насущних 
питань нашого часу» [Ломідзе 1988: 267].

За стильовою манерою Олесь Гончар – романтик. «Усі 
ці постійно акцентовані письменником прикмети героїза-
ції та поетизування зумовлені романтичними засадами ху-
дожнього мислення О. Гончара, його прагнення на основі 
недавніх героїчних подій створити новітній епос» [Погріб-
ний 1987: 37-38], – зазначав Анатолій Погрібний. Але такий 
підхід до зображення героїчних подій – це не тільки ху-
дожній прийом. О. Гончар – «романтик за покликанням, за 
характером сприйняття світу, за тими звуками, шелестінням, 
за тією глибиною, прихованою від звичайного слуху музи-
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кою, яку він уловлює в навколишньому світі чи створює сам, 
збагачуючи наше уявлення про чарівну принадність життя» 
[Ломідзе 1988: 268]. 

Олесь Гончар – митець-пошуковець, який «шукає силь-
не, поетичне, непокірне, бунтівливе, незаплямоване, підне-
сене, красиве, творче в людині. Він змальовує людей одухот-
ворених, одержимих, народжених для боротьби й подолання 
труднощів» [Ломідзе 1988: 268]. У романі «Прапороносці» 
«вони ніби вищі за нормальний людський зріст, і ця висо-
та відповідає їхньому характеру, їхній духовній суті» [Ломі-
дзе 1988: 269]. Романтизм дозволяє піднести героя на п’єдестал 
і возвеличити його, зробити кращим, вищим і незвичайним. І 
саме цього добивався О. Гончар у трилогії «Прапороносці». Та 
романтизм, який був поширеним в українській літературі і 
давав можливість письменникам возвеличувати і прославляти 
героїв совєтської доби, не міг конкурувати з соціалістичним 
реалізмом, і тому дослідники намагалися навіть у деякій мірі 
оправдати Гончареве захоплення цією стильовою манерою. 
Валентин Оскоцький у «Монолозі на захист романтики» на-
магався реабілітувати О. Гончара, вважаючи, що його роман-
тизм «зовсім не протистоїть суворому реалізмові і навіть не 
нейтрально сусідить з ним, але, перебуваючи наче в одному 
полі тяжіння, інтенсивно взаємодіє, проникає в нього і в 
цьому поєднанні утворює нову синтетичну якість» [Оскоць-
кий 1988: 277]. 

Українські совєтські письменники часто поєднували ро-
мантичні уявлення з реаліями життя, що дозволяло твори-
ти нову художню якість. В умовах соцреалістичного канону 
письменники і дослідники художньої творчості навіть вишу-
кували різні компромісні формулювання, щоб не викликати 
підозру пильних більшовицьких стражів ідейної чистоти со-
вєтської літератури. Але Олесь Гончар ніколи не ховався за ку-
черявими фразами, не вдавав, що не розуміє, про що йдеться. 
Він завжди прямо і відверто відстоював свої ідейно-естетичні 
принципи. У доповіді на Третьому письменницькому з’їзді 
СРСР Олесь Гончар відверто сказав: «Кажучи про стильові те-



338

чії нашої літератури, хочеться підкреслити, що романтика – 
не примха письменника, а його світосприйняття, вираження 
його творчої індивідуальності, і, як усяке інше сприйняття 
життя, воно здатне виразити правду народної душі, правду 
національного характеру» [Гончар 1959: 34].

Водночас у романі «Прапороносці» виразно проявилося 
ідеалістичне романтичне уявлення про війну Олеся Гончара. 
«Ідеалістичне наставлення українців проявляється головне 
в тому, що всіма їхніми думками й вчинками керують не 
загальні категорії розуму, а насамперед суб’єктивні чинни-
ки, що мають своє джерело у почуванні та волі. Отже не 
об’єктивна правда, якою вона представляється нашим очам, 
а «правда» з сильними домішками фантазії, «правда» така, 
якою ми хочемо її мати, становить підставу наших рішень та 
вчинків» [Мірчук 1994: 296], – зазначав Іван Мірчук. 

Ідеалістичне світовідчуття неминуче позначилося на ху-
дожньому мисленні письменника. О. Гончар у своєму ідеаліз-
мі вірив у вроджену людську доброту, потяг людини до кра-
си та високої моралі. За свідченням Акопа Салахяна, Олесь 
Гончар «завжди відзначався вмінням бачити в людях красиве, 
благородне, світле» [Салахян 1988: 254]. Він намагався зобра-
жувати не зло, жорстокість та варварство, які супроводжува-
ли Другу світову війну, а возвеличувати воїнів в їхніх діяннях 
проти цих потворних явищ.

Письменник не стільки відтворював реальну дійсність, 
як творив унікальний художній світ, зумовлений його світовід-
чуттям. За твердженням Степана Пінчука, лірико-романтич-
на стихія «Прапороносців» полягала в тому, що письменник 
«не ставив перед собою завдання дати скрупульозний аналіз 
зображуваних подій на тлі світової історії, побутописати ві-
йну у всіх її непривабливих деталях, з усіма його психоло-
гічними проблемами, людськими суперечностями. Для нього 
було важливим відтворити високий бойовий пафос тих днів, 
воїнських подвигів, учасником і творцем яких він був сам. 
Не скупченістю і розмаїттям проблем вражає нас цей твір, 
а важливістю і високою поетичністю втілення головної про-
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блеми – показу високоморального світу, політичної зрілості 
і душевного благородства радянських людей в солдатських та 
офіцерських мундирах, людей, що визволяли Європу від мра-
кобісся фашизму» [Пінчук 1988: 476]. 

Степан Пінчук помітив разючу спільність «Прапоронос-
ців» О. Гончара зі «Словом о полку Ігоревім»: і в жанровій 
близькості (роман-поема – повість-поема), і в ідейно-твор-
чому задумі – прославленні героїчного подвигу українців за 
межами рідної землі, – і в бадьорій, піднесеній, урочистій 
тональності. «Епіграфами до частин роману Олесь Гончар ніби 
вперезав свій твір у коло тих високих проблем та ідей, які на-
дихали колись безіменного співця» [Пінчук 1988: 478]. Тобто, 
пов’язуючи художній текст з «Словом о полку Ігоревім», автор 
вмонтував його в тисячолітню історію України з її болями, 
стражданнями, невирішеними проблемами та сподіваннями.

 Вся увага автора зосереджена на вчинках, почуттях та 
переживаннях героїв, у яких виразно вимальовується вну-
трішній світ українців. «І над усім витає дух краси й ро-
мантики – той чистий струмінь Гончарового ліризму, що є 
найпершою окрасою сучасної української прози» [Сизонен-
ко 1988: 103]. Тому тут варто говорити не стільки про реаліс-
тичне відтворення життя, як про романтичну естетично-по-
етикальну інтерпретацію воєнної дійсності. 

У романтичній інтерпретації зображених подій у рома-
ні «Прапороносці» О. Гончар майстерно відтворив атмосферу 
воєнного часу і за всієї його сили ідейного звучання в худож-
ньому творі узагальнив досвід певного покоління людей: «цей 
твір особливий своїм настроєм, своїм ладом, тональністю, 
первозданністю і щемкістю» [Мушкетик 1988: 114].

Олесь Гончар – глибокий аналітик і глибокодумний фі-
лософ, який осмислює актуальні проблеми української дій-
сності у вимірах часу. Найхарактерніша особливість творчого 
мислення митця – «історизм, прагнення зв’язати долі героїв 
з магістральними подіями епохи. Людина і час, народ і час – 
ця наскрізна тема робить творчість Гончара дуже цільною, 
де кожен твір сприймаєш як необхідну частину єдиної ве-
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личезної епопеї» [Шамякін 1988: 248]. Він дивовижно від-
чував простір і вмів його яскраво відтворити. Письменник 
показує, як, перебуваючи в лавах Червоній Армії за межами 
рідної землі, українці повертаються обличчям до України: 
«Світ, до захмеління прекрасний, розступався на всі чотири 
боки від них. Далеко праворуч на захід рум’янілись під вчо-
рашнім сонцем білі вершини гір. Чи стрімкі то гори біліють, 
повиті хмарами-оболоками, чи, може, далека Україна біліє 
черідкою хат?» [Гончар 1978: 102]. О. Гончар вловлює сам 
дух епохи – «органічний синтез минулого і сучасного, істо-
рії і сучасності наповнює твори Олеся Гончара філософським 
смислом, атмосферою напружених гуманістичних шукань» 
[Шамякін 1988: 249-250].

Перша книга «Альпи» розпочинається епіграфом зі «Сло-
ва о полку Игореве»: «О Русская земле! уже за шеломянемъ 
еси!» Варто звернути увагу на те, що в епіграфі слово «Рус-
ская» написано з двома «с», а в оригіналі пишеться з одним 
«с». Ніби незначна помилка, напевно свідомо допущена ре-
дактором, але дуже показова, яка свідчить, що навіть у та-
ких дрібницях совєтська система корегувала вербальний світ 
у бік Москви, ігноруючи закони граматики. Але більшовики 
ігнорували не тільки закони граматики, для них не існува-
ло жодних правил, жодних моральних застережень – засо-
би завжди виправдовувалися метою, і ця порочна практика 
антилюдяності постійно супроводжувала совєтський режим 
у воєнний час. У такому коловороті був Олесь Гончар – бла-
городний і принциповий письменник, який, як справжній 
патріот України, завжди намагався зберегти своє українське 
обличчя, часом бодай натякнути на те, про що не можна 
було відверто говорити. Подаючи родовід Євгена Черниша, 
який повернувся на Україну з-за Волги, автор наголошує: «З 
наших, українських він, із тих, що на заслання їх при цареві 
гнали» [Гончар 1978: 78].

Юрій Бойко загострив увагу на тому, що «природна 
сила таланту пробивається у нього крізь шкаралупу вихован-
ня, утертої фразеології й шабльонованої совєтської психології. 
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Його талант зв’язаний з його підсвідомою сферою, з тією 
«святая святих», куди не сягає навіть совєтська вихова і де 
вкорінилася спадщина крови, голос українських предків, від-
гомони української культурної спадщини» [Бойко 1971: 137]. 
І тому, про що б не писав О. Гончар, позиція українського 
національного митця залишалася незмінною.

Головну увагу письменник зосереджує на героїчній вдачі 
українців. Автор піднесено описує подвиг Самійла Поліщука, 
який власноручно знищив шість ворожих танків: «Ревуть, на-
суваються все ближче, пашать пекельним смородом газів… А 
вінницький тракторист стоїть по плечі в сухій, надійній землі 
і, затиснувши пляшку КС у руці, чекає, чекає… Чекає, бо не 
хоче, щоб ці сліпі потвори перейшли через нього і знову по-
повзли з пекельним гаркотом на Україну, сіючи всюди горе і 
смерть. Бий і пали!» [Гончар 1978: 80].

О. Гончар вплітає в канву роману розповіді про різні 
території України та їхніх представників. Передчуваючи на-
ближення смерті, Гай сповідається перед Чернишем: «Я не 
зрадник і не злодій, поганого нічого не вчинив. За святе діло 
й умерти легко… Коли мого брата й інших партизанів при-
везли з лісу пов’язаних і під’їхала безтарка вже під саму ши-
беницю, щоб їх вішати, то баби всі заголосили, ой як заголо-
сили! А він поглянув навколо і каже: Жалко покидати тебе, 
рідне Полісся, і тебе, високе ясне сонце!.. Але я ні в чому не 
каюсь!» [Гончар 1978: 82].

Авторська позиція О. Гончара, зумовлена україн-
ським сприйняттям гармонії та краси, проявилася в ха-
рактеристиці дійових осіб: «У Брянського юнацьке врод-
ливе обличчя з тонкими рисами, безкровне, але худе. З-за 
довгих білих вій уважно дивляться голубі, без блиску, очі… 
Брянський, з туго перетягнутим станом, з білявою пиш-
ною чуприною, стоїть, облитий променями призахідного 
сонця. «Як соняшник у цвіту» [Гончар 1978: 69], – ду-
має Черниш про нього. «Такий маленький, жвавий, бі-
лявенький… Даремно бійця не скривдить… Славний та-
кий…» [Гончар 1978: 201], – характеризує Брянського 
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Шовкун, наголошуючи на його благородстві, порядності 
та гуманному ставленні до воїнів, що було дивиною для 
інших. «Стриманий і приховано-ніжний… Упертий і ви-
могливий до найменшого. Заклопотаний нескінченними 
проектами удосконалення мінометів і стрільби» [Гон-
чар 1978: 201], – уявляє собі Брянського Шура Ясногор-
ська після розповідей Шовкуна. Звичайно, образ-характер 
Юрія Брянського ідеалізований, але ця ідеалізація продик-
тована традицією української літератури – утверджувати 
красу, гармонію, доброзичливість та гуманізм.

На образах-характерах виразно позначилася печать 
українського світовідчуття. Вони створені за українськими 
ідейно-естетичними принципами. Брянський – будівничий 
за натурою і тому творчо підходить до воєнного ремесла на-
віть в умовах руйнівною стихії війни. Він винайшов спеціаль-
не обладнання для коней у гірських умовах, яке називають 
«Сідлами Брянського». І кожен воєнний епізод він оцінює 
по-своєму: «Навіть найменша операція батальйону виступала 
перед Брянським або «неохайною», як він говорив, з зайви-
ми жертвами, або зробленою точно, красиво, з найменшими 
втратами» [Гончар 1978: 95]. 

Чіткої індивідуалізації героя письменник досяє не тіль-
ки за допомогою портретної характеристики, а й показує 
особливий спосіб його мислення, послідовні та логічні дії та 
вчинки, які зумовлені його характером. У межах соцреаліс-
тичного канону О. Гончар намагався утвердити високі мо-
рально-етичні ідеали, характерні для українців. У відпові-
дальний момент, перед боєм, Брянський ділиться з бійцями 
своїми роздумами про життя і смерть, які перегукуються зі 
«Словом о полку Ігоревім»: «Є, товариші, речі страшніші за 
смерть: ганьба. Ганьба перед Батьківщиною. Товариші, цього 
бійтеся більше, ніж смерті. У кожного з нас є дома або мати, 
або дружина, або діти, або наречена. Вони дивляться на нас 
звідти, з-за Пруту. То дивиться на нас їхніми очима сама 
наша Батьківщина, що доручила нам відстояти її честь і не-
залежність» [Гончар 1978: 84].
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Важливе значення для українця має любов та віра в 
любов. Згадуючи свою кохану дівчину Шуру Ясногорську, 
Брянський вважає, що найвища краса, це «краса вірності»: «І 
хай би довелось мені ще бути на фронті двадцять, тридцять 
років… Бути ще сім раз пораненим… Посивіти, постаріти, а 
я все залишився б їй вірним» [Гончар 1978: 118-119]. Юрій 
Брянський – однолюб, і він цим гордиться: «Тисячами різних 
граней світиться кожне людське серце. І от тільки в нас, між 
нами, ці тисячі граней усі, до останньої, світилися однаково, 
вірніше – гармонійно, співчутливо» [Гончар 1978: 119]. Він 
не ідеалізує свою кохану: «Не тому, звичайно, що вона най-
краща в світі, ні, я не ідеаліст. Але саме таку, а не інакшу, 
не гіршу і не кращу, я тільки й можу любити, і для мене в 
цьому розумінні вона найкраща в світі. Тому я так вірю і 
собі, і їй… І я радий, що вродився таким… єдинолюбцем – чи 
є таке слово? Як нема, то хай буде, – бо саме це єдинолюб-
ство робить мене багатим і сильним. Я відчуваю себе завжди 
багатим і сильним. От чому я й говорю, що найвища краса – 
це краса вірності. Люди, які накидаються на все, розміню-
ють свої почуття направо й наліво, по-моєму, кінець кінцем 
мусять відчувати себе злидарями» [Гончар 1978: 119-120]. 
Єдинолюбство – це визначальна риса українців, яка сфор-
мувалася в складних умовах життя та боротьби за самовиз-
начення, і тому віра в любов, впевненість у тому, що на тебе 
чекають, надавали воїнам сили та наснаги, спонукали до зви-
тяги та героїзму.

У Брянського відчуття краси невід’ємне від патріотичних 
почувань, які виразно проявлялися навіть у воєнних буднях: 
«Все, все ми віддаємо тобі Батьківщино… Все! Навіть наші 
серця. І хто не звідав цього щастя, цієї… краси вірності, той 
не жив по-справжньому» [Гончар 1978: 121], – говорить він. 

Роман «Прапороносці» пройнятий антивоєнним пафо-
сом. О. Гончар особливо загострює увагу на трагізмі ситуа-
ції, показує, що війна забирає найкращих українців. Тільки 
коли загинув поліщук Гай, «усі побачили, який він був гарний, 
стрункий, широкогрудий – справжній красень. І шовковисті 
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біляві брови лежали на задимленому обличчі, як два волотки 
тирси – степової співучої трави, занесеної сюди із східних 
степів буйними вітрами. Боєць і тепер довірливо й трохи 
здивовано дивився в чисте небо, а його очі були ще синіші 
за небо, прозорі, як камінь сапфір. І найдивніше було, що в 
руці боєць ще стискав свої сині васильки. Обпалені вибухом, 
вони тепер нагадували жмут іржавого колючого дроту. Хтось 
попробував взяти їх з Гаєвих рук, але мертва рука так міц-
но затисла квіти, що її годі було розчепити. Так і залишили 
його з тими васильками в руці, з польовими квітами рідного 
краю» [Гончар 1978: 105].

Образ поліщука Гая змальований у світлих тонах, не-
зважаючи на трагізм ситуації. І тут на його зображення на-
кладається відбиток українського світогляду письменника – 
він згадує про «степ», «буйний вітер», «чисте небо», «сині 
очі» і, особливо, «васильки в руці, з польовими квітами рід-
ного краю». 

Зі симпатією змальований образ-характер політрука 
Воронцова, який став батьком для багатьох бійців баталь-
йону. Він був сибіряк, родом з Ачинська. Але й тут на об-
разі-характері позначилася авторська печать. На події він 
реагує з позицій українських морально-етичних ідеалів. 
Коли веселий сержант хвалькувато розповідав товаришам 
про свої ловеласівські пригоди, про те, з якими хитроща-
ми він завжди виходив сухим з води, вдало приховуючи 
гріхи від своєї дружини, то майор Воронцов зразу ж про-
реагував на це:

« – Чим ви похваляєтесь? – запитав він, наче сержант 
чимось образив його. – Своїми зрадами?

– Зрадами? – сержанта різонуло це важке слово. – Які 
ж це зради, товаришу політрук? Це внутрішня моя політика – 
сімейні діла!

– А сім’я що, по-вашому? Онуча? – грубо запитав по-
літрук. – Схочу – обмотаю ногу, схочу – викину, замотаю 
іншою?.. Хіба сім’ї наші це не ті самі клітини, з яких скла-
дається наша держава, наша сила?
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– Атом! – басовито сказав стрілець-радист, спускаючи 
ноги з верхньої полиці. – Первинне ядро.

– От-от, саме ядро… І хіба не з цього ядра починаєть-
ся школа нашої витримки, дисципліни, вірності? Чи не тут 
наші діти починають проходити свою першу допризовну під-
готовку? Вони дивляться на вас… Вони на родинних прикла-
дах уже вчаться і громадської порядності. А ви… хвалитесь» 
[Гончар 1978: 209]. В уста майора Воронцова Олесь Гончар 
вкладає власні думки про сім’ю, про її роль і функцію, про 
кохання, про вірність і елементарну порядність. У такий спо-
сіб письменник порушує ті проблеми, які цілеспрямовано іг-
норувала совєтська система, відсуваючи людину з особистими 
прагненнями, болями та стажданнями на задній план. 

Воронцов того вечора розповів бійцям легенду про ле-
бедів, в яких нібито існує закон: самець і самка паруються 
раз, на все життя. І коли одне з них гине, то гине й друге. 
«…І якщо подруга залишилась сама, – розповідав Воронцов, 
заплющивши очі, – то робить так: знімається з тужливим 
ячанням високо-високо в небо, забирається на страшен-
ну височінь – ледве мріє… І потім враз, склавши крила, з 
останнім співом-криком шугає звідси строчма вниз…» [Гон-
чар 1978: 209]. Ця легенда органічно доповнює роздуми Во-
ронцова про любов, сімейну вірність і самопожертву героїв. 

О. Гончар використовує в романі «Прапороносці» фор-
му дискусії про любов, про право на любов, про можливість 
насолоджуватися коханням після смерті коханого. Роздуму-
ючи про право Євгена Черниша кохати Шуру Ясногорську, 
Сагайда закликає в судді Юрія Брянського: «Уявляєш собі, 
як він відповів би на це складне питання? Осудив би він їх 
чи ні? По-моєму – ні. По-моєму, таке він схвалив би. Бо 
тут не пустощі, не жарти, тут люди згоряють. Хіба чистою, 
справжньою любов’ю образиш його пам’ять? Хіба, приміром, 
для мене або для тебе було б щось кривдне в тому, що лю-
дина, якій я бажав дати щастя, знайде-таки його десь-інде 
після моєї вимушеної посадки? Я ж не який-небудь дикун, 
скіф, що, даючи дуба, нібито наказував і жінку свою вбивати 
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та класти поруч із собою в могилу. Я, навпаки, заповів би 
друзям берегти її, любити, ощасливити… Гинучи сам, я хотів 
би, щоб моє кохання було, як прапор, підхоплене іншим і 
чесно пронесене ним далі, крізь усе життя… Щоб у ваших 
почуттях билося моє почуття, щоб у вашій вірності жила моя 
вірність. Та кому б із нас не хотілося навіть після своєї смерті 
залишитися взірцем для інших? Взірцем не лише в подвигах 
та бойових ділах, а навіть і в своєму найінтимнішому…» [Гон-
чар 1978: 350-351]. У цих словах письменник відтворює уяв-
лення українців про те, що для них кохання – це не жарти, 
не пустощі, а велике і чисте почуття, яке надає сили та снаги 
і допомагає вижити в найскладніших ситуаціях.

Совєтська література була безбожна. І кожен письмен-
ник мав бути атеїстом, принаймні він мав це декларувати. 
Олесь Гончар ніколи публічно не висловлювався відносно свого 
віросповідання, і тому невідоме його ставлення до Бога, хоча 
окремі герої посилаються на Всевишнього, як це зробила дру-
жина Хоми Хаєцького Явдошка в листі до нього. Але в романі 
«Прапороносці» присутні елементи ідеалістичної світобудови. 
Після смерті Юрія Брянського «Ясногорській здавалось, що 
всюди він тут продовжував жити. Продовжує спонукати й 
підтримувати, дозволяти й забороняти, діяльно втручається 
повсякчас в життя своїх бійців» [Гончар 1978: 231]. Їй здава-
лося, що його душа не покинула землю і на кожному кроці 
опікувалася нею. І про це свідчить епізод, коли Шура Ясно-
горська зустрілася з Євгеном Чернишем: «Вони разом поду-
мали про Юрія. Брянський наче зійшов сюди з далеких Тран-
сільванських гір, і став між ними, і дивився на обох. Суворий, 
осяяний, якийсь аж крилатий, мовби весь час летів до сонця. 
Обоє мовчали, звертаючись думками до нього, питаючись в 
нього поради, звіряючи з ним своє сумління, як шлях по не-
рухомій зірці» [Гончар 1978: 408]. І тут мова іде не тільки 
про зразок командира і людини, на якого рівнялися Євген і 
Шура. Тут проглядається ідеалістичний погляд на світ, уяв-
лення про те, що душа після смерті продовжує жити і охо-
роняти своїх близьких від злих намірів та необачних вчинків.
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Шура Ясногорська – це ідеалізований образ, ідейне 
призначення якого було спрямоване на те, щоб утверджува-
ти віру в велику силу кохання. «Вона увібрала в себе золото 
народної душі. Найвища ж її краса – краса вірності – те, 
що й становить естетичну принадність давньоруської жінки-
патріотки Ярославни» [Пінчук 1978: 480], – підкреслював 
Степан Пінчук. Її поведінка позначалася на внутрішньому 
стані багатьох бійців. Коли Шура Ясногорська не прийняла 
залицяння ад’ютанта Сперанського, кожен боєць сприйняв 
це як свідчення особистої вірності. Кожен відчув посвідчення 
чистоти та величі. «Після цієї історії Ясногорську називали 
в розмовах не інакше, як Вірною. Вірна!.. Найбільше раділи 
з цього її нового імені мінометники, вони весь час десятка-
ми очей і вух стежили за її поведінкою в батальйоні. І на-
самперед вони вважали б себе кровно ображеними, коли б 
Ясногорська – наречена їхнього славного командира – дала 
підставу називати себе не так» [Гончар 1978: 226].

Олесь Гончар показує, якою магічною силою володіє ді-
вчина, як сама її присутність підносить і надихає бійців на 
благородні вчинки: «Доки Шура перебувала на вогневій, жод-
не погане слово не зривалося ні в кого з уст. Не лише роз-
мови, а й навіть погляди бійців прибирали якось цнотливого 
виразу. … Хлопців ніхто не попереджав заздалегідь, щоб вони 
поводилися саме так, виходило у них це само собою, просто 
тому, що перед ними була наречена їхнього героя командира, 
що вона була Вірна, що вона своєю вірністю й дівочою чисто-
тою мовби облагороджувала і їх самих» [Гончар 1978: 227]. 
Та й не тільки на українців Ясногорська мала магічний вплив. 
Покидаючи роту, Багіров відкликає Ясногорську вбік і го-
ворить із зворушливою таємничістю: «Може, там хто буде 
в’язнути до вас… Або говорити різні такі слова… нехороші. То 
ви нам скажіть. Тільки скажіть! А ми вже його розпишемо 
по-гвардійському» [Гончар 1978: 229]. 

Однією з найважливіших ознак стильової манери 
О. Гончара було те, що він не творив штучних, схематичних 
типів, підпорядкованих визначеній ідеї. Письменник завжди 
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шукав способи і засоби, щоб наповнити героїв живою ху-
дожньою плоттю. Зосереджену увага на зовнішніх ознаках 
він часто поєднував з глибоким проникненням у внутрішній 
світ персонажів. Особливо це помітно на образі-характері 
Шури Ясногорської, яка зазнала тяжкої втрати. Її коханий 
загинув, але зболіла її душа прагнула любові, і тому вона 
потягнулася до Євгена Черниша, який закохався в неї. Ви-
разними мазками письменник передає психологічний стан 
героїні: «Вона стояла в нових чобітках з високими каблука-
ми, в темно-зеленій армійській сукні, що тісно облягала її 
стан. Вбрання було підібране вибагливо, зі смаком і явно ли-
чило їй. Не пожмакане, а випрасуване, свіже… Видно було, 
що вона одягла його недавно, «можливо, навіть перед тим, 
як іти сюди» – мимохідь відзначив Євген, і Шура, пере-
хопивши цей Євгенів погляд, зрозуміла його саме так. Од-
наче не знітилася і не засоромилася від цього, а, навпаки, 
весело, навіть з викликом підтримала його погляд. «Так, я 
готувалася, – відповідали Шурині очі, – я хотіла з’явитись 
сюди красивою і не соромлюсь цього, і все це ради тебе» 
[Гончар 1978: 403]. 

Шура розуміла пікантність ситуації, в якій вона опи-
нилася. З одного боку вона намагалася зберегти пам’ять про 
Юрія Брянського, а з другого – її серце, вразливе та чутливе, 
прагнуло любові. Але вона не хотіла хапати уламків щастя. 
«Вона прагнула повного щастя, великого, красивого, щедрого. 
Щоб завжди хвилювало і перхоплювало дух так, щоб, як вічна 
весна, не старілось і не відцвіталось ніколи, щоб гордо витри-
мувало будь-які удари та випробування…» [Гончар 1978: 405]. 
Але це природне бажання кохати і бути коханою було ілю-
зорне в умовах воєнних дій: «Євгенові усе ще не вірилось, 
що Шура зараз перебуває за кілька хвилин ходу від нього. 
Коли вона зникла в паруючій гущавині лісу і мокра блискуча 
зелень, погойдуючись, зімкнулася за її спиною, Чернишеві на 
мить здалося, що Шури зовсім і не було на вогневій, що все 
це йому привиділось. Але, оглянувшись довкола, побачив, як 
на всьому ще ніби лежить святковий блиск, принесений нею 
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сюди. На покрасивілих обличчях людей, на зброї, на всій при-
роді…» [Гончар 1978: 406]. 

Шура Ясногорська не квапилася зі своїми почуттями 
до Євгена Черниша. Вона хотіла дочекатися перемоги: «Тоді, 
по-моєму, все стане інакшим, – говорила Шура, поступово 
запалюючись від власних мрій. – Тоді все можна буде вирі-
шувати по-новому… І, може, те, що зараз нам здається нездій-
сненним або гріховним, тоді станне природним і можливим. 
Адже ми опинились зовсім в іншій сфері, поза смертю, поза 
кров’ю, поза нашим муками і кошмарами… А все, що болить, 
чим ми зараз караємось, залишиться, як після сповіді, тут, по 
цей бік» [Гончар 1978: 409]. Але Шура Ясногорська не до-
чекалася щасливої миті. Вона загинула в останній день війни. 
Німець вистрілив їй у спину двома розривними кулями, коли 
вона перев’язувала раненого комбата. За законами мистецтва 
смерть її цілком логічна і випливає з тієї художньої функції, 
яка була призначена їй автором, – бути світлим променем у 
темряві жорстокості та варварства. І цей промінь згас. Але 
вона залишилася вірною своєму коханому, вона залишилася 
нареченою улюбленого командира, і письменник за україн-
ськими звичаями описує її смерть, як смерть нареченої: «А 
на палатці лежить горілиць якась незнайома Маковеєві ді-
вчина. Розпатлана, спокійна, в порваних вінках, в зім’ятих по-
гонах. Не вона! Пливе і пливе, гойдаючись, мов на туманних 
хвилях… Ні, це таки вона лежить, розкинувшись втомлено і 
незручно, у вінках, які забула зняти перед боєм!.. Немає він-
ків, немає цвіту – саме лиш бадилля, обшурхане, прикипіле 
на грудях кров’ю… Лежить як жива, неймовірно біла, неймо-
вірно спокійна» [Гончар 1978: 453-454]. Поєднуючи україн-
ські традиції з жорстокістю війни, письменник показує, як 
проводжають бійці наречену свого улюбленого командира в 
останню путь. Ліризм і теплота зоображеної сцени свідчить 
про уміння письменника навіть у трагічних подіях знайти 
світлий промінь. Тому не випадково Микола Бажан назвав О. 
Гончара «художником світла», «світлописцем-світлоносцем», 
який закохано й уважно простежує промені, що «пронизу-
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ють людські істоти, що оживляють природу, що ринуть крізь 
космос» [Бажан 1988: 37].

Однією з визначальних рис совєтської літератури був 
принцип народності, за яким головними героями мали бути 
представники найнижчих суспільних верств. І Олесь Гончар 
не відходив від цього принципу. Поряд з командирами пись-
менник створив оригінальні та самобутні образи простих 
трудівників війни, для яких війна стала тяжкою і виснажли-
вою роботою. Але він не тільки творив певні соціальні типи, 
а й сконцентровував увагу на національних особливостях їх-
ніх характерів. Колоритно та яскраво змалював письменник 
образи українців, для яких самовіддана праця на землі стала 
невід’ємною рисою їхнього менталітету: «Всі знають, що Бла-
женко-старший дуже запопадливий до роботи. Без неї він 
гине, чахне, як стебло в посуху. Роман – людина ніжної і 
сумирної вдачі. Коли на дозвіллі вони, мов ярмаркові лір-
ники, заведуть, бувало з братом Денисом тільки їм самим 
відому пісню про «пісочок, що загортає милого слідочок», то 
Блаженко-старший одразу розжалобиться до сліз. При його 
м’якому характері іншим, зубастішим, здається, легко було 
б його заштовхати, перетворити в попихача, проте насмі-
хатися з нього, скривдити його ніхто не наважується. Бо он 
коло міномета стоїть Денис, атлетичної будови чолов’яга років 
тридцяти, з вічно насупленими чорними бровами, і яструбом 
поглядає навкруги. Спробуй-но тільки зачепи! В усяку хвили-
ну і перед ким завгодно він ладен вступитися за свого брата» 
[Гончар 1978: 97.] Через пісню, через працю, через любов, че-
рез сентиментальну зворушливість, які дисгармоніюють з жа-
хами війни, розкриває О. Гончар характери братів Блаженків. 

Важливо звернути увагу на ще одну особливість твор-
чої концепції митця. Всупереч принципам соцреалістичного 
реалізму, для якого найважливішими були класові протиріч-
чя, зневага до родинних зв’язків, автор показує щиру братню 
любов, взаєморозуміння і взаємовиручку, утверджуючи ідею 
єдності українського роду. Навіть смерть Роман уявляє собі 
разом з братом. «І коли уява малює Романові, як вони лежать 
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уже тут, пошматовані власною останньою гранатою, то він 
приймає такий кінець з мудрим спокоєм, як річ природну і 
неминучу. Коли треба, то треба. Це навіть краще, ніж би їх, 
захопивши, мордували нещадно, живцем шкварили б десь під 
стиртою… Тільки було йому гірко, що, мабуть, старий граф не 
поховає їх як треба, не посадить у головах червону калину. 
А так би хотілось, аби щось залишилося по ньому на землі, 
хоч би кущик співучої калини. Розповіла б вона вітрам про 
Романові думки, а буйні вітри понесли б їх через Альпи на 
схід…» [Гончар 1978: 186-187]. Оточений ворогами в граф-
ському маєтку, під загрозою смерті Роман Блаженко повер-
тається думками до рідної стихії. Він жалкує, що старий граф 
не посадить у їхніх головах кущик співучої калини, яка б роз-
повіла про них та їхні подвиги буйним вітрам. У цьому епі-
зоді виразно помітно, як О. Гончар умів органічно поєднувати 
жахливі картини війни з українською символікою, пісенним 
стилем української мови. Це виразно проявилося в мовному 
арсеналі художнього тексту: «Його мова запахуща, позначена 
народними інтонаціями й національно-українською емоцій-
ністю» [Бойко 1971: 137-138].

Зі щирим українським гумором змальований полтавча-
нин Хома Хаєцький, який постійно переживав, щоб під час 
ворожого обстрілу міна не влучила йому в поперек. Підні-
маючись за допомогою каната на вершину гори, Хаєцький 
по-подільському приспівував: «Ой канате, канате, рідний наш 
брате! Прядив’яний, жалив’яний, тим ти нам дорожчий, аніж 
був би кутий із щирого золота! Братський канате, єднаєш ти 
нас до купи! Доки тебе тримаємось дружно, то ніщо нам 
не страшне! Як один з тобою вгору здіймається, то і всіх 
витягне! Як один пада, то всі його підтримають і не дадуть 
розбитись! Файно виходить! Добре тримаймось цього каната, 
братове слов’яне» [Гончар 1978: 140]. 

Звичайно, що канат письменник зображує як символ 
дружби народів. Ця дружба відіграла свою роль у боротьбі з 
фашизмом – «братове слов’яне» і не тільки слов’яни спіль-
ними зусиллями подолали ворога. Але перебування в колі 
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інших народів не заважало Хаєцькому відчувати себе україн-
цем, міцно прив’язаним до рідної землі. Хома Хаєцький почу-
вав себе більш-менш спокійно, коли він заривався глибоко в 
землю: «Земле моя, матінко моя, – звертається він до неї, – 
з тобою мені найліпше! В тобі я, неначе в маминій пазусі!..» 
[Гончар 1978: 164].

Любов до Батьківщини в Хоми палка та щира: « Що то 
значить – Батьківщина!.. Доки маєш її – ти багатий, ти й 
дужий, тебе й шанують… А не дай би Бог її втратив – отоді 
вже, вважай, нема в тебе нічого. Що ти без неї? Подумати 
страшно, Романе. Тоді б тебе і на цій фермі псами зацькува-
ли. Кварти води не дали б… Волоцюга, сказали б, байстрюк, 
безбатченко, най його мамі» [Гончар 1978: 221]. 

Звичайно, війна наклала свій відбиток на Хому Хаєцького: 
«Це був уже не той лукавий, дещо полохливий подоляк, який 
при наближенні «месершмітів» впивався зубами в землю і 
молив невідому силу: «Пронеси!» Він загартувався, його духо-
вний стрижень зміцнів, і національні риси його характеру ще 
виразніше проявилися: «В його поведінці поступово зникли 
деяка запобігливість і острах і натомість з’явилась горда рі-
шучість, упевненість, навіть зухвальство» [Гончар 1978: 229].

Хома Хаєцький відчув себе рятівником Європи: «Велич 
наростаючих подій і усвідомлення того, що ці неймовірні по-
дії якоюсь мірою залежать від нього безпосередньо, сповню-
вали Хому новою, не звіданою досі гордістю. Дивне вражен-
ня, що він простий собі подоляк, зійшов на такий високий 
пункт, де перед ним ніхто ще не бував, не покидало його весь 
ранок. Коли б міг, то воскресив би всю рідню до найдальшого 
коліна! Хай діди та прадіди глянули б на Хомцю, що в темній 
хаті вродився, а в запічку зріс… Хай би пізнали в ньому того 
обшарпаного підпаска, що за чужим бидлом по чужих стер-
нях спотикався… Е, де ви годні таке збагнути!.. Стоїть ниньки 
у всіх на виду, парадує перед народами. В різних землях його 
знає старе й мале. Здалеку впізнають по гвардійській ході, по 
зоряній пілотці!» [Гончар 1978: 419]. І тут помітно, що Хома 
Хаєцький вимірює та оцінює своє зростання через родову 
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складову до найдальшого коліна. У такий спосіб письменник 
показує, як міцно прив’язаний українець до своєї родини, 
батьків, дідів і прадідів.

Перебуваючи далеко від рідного дому, Хома Хаєцький 
не пориває духовного зв’язку з рідним Поділлям. Йому всю-
ди ввижається Україна: «Їдучи в колоні на далекі вогневиці 
гаснучого заходу, Хаєцький чуйно ловив ніздрями знайомі з 
дитинства запахи весняних, розпарених на день полів. Пахло 
рідним Поділлям, прісними земляними соками, хмільною 
силою майбутніх урожаїв.

– Як усе тут Україну нагадує! – збуджено озирався 
Хома на всі боки. – Може, це ми землю вже кругом обміря-
ли та й знову додому повертаємось?» [Гончар 1978: 331].

У будь-яку скрутну хвилину Хома повертається думка-
ми до рідної хати: «Явдошко, дружино моя люба! Сини мої, 
Миронцю, та й ти, малий Івасю! Чи видите ви, де ваш тато 
оце по світу бестається? А, де ви годні! Як увидете – серед 
чистого неба блискавиці на заході б’ють, то й мене між ними 
увидите. Як почуєте – здалека грім на голі дерева гримить, 
то вважайте, що татко ваш – саме в тому громі… Бо то не 
грім гуде, то гуде наш плацдарм» [Гончар 1978: 367]. 

На кожному кроці Хома Хаєцький проявляє свою укра-
їнську господарність. Коли Йона відмовляється складати на 
віз тару від снарядів, він йому роз’яснює: «Кепський то буде 
старшина, Йоно, коли він хоч цвях розбазарить в оцих іно-
землях. Дома нам все згодиться. Я кину, та п’ятий, та деся-
тий – ото вже й ешелон маєш! Тисяча вагонів набереться! 
Зваж, скільки сюди лісу пішло та скільки теслярів працювало, 
щоб все це нам зготувати. Зваж, нарешті, скільки «огурків» 
завод знову впакує в оцю тару!» [Гончар 1978: 422].

Хаєцький мав гострий зір, він усе помічав, усьому хотів 
дати лад, впорядкувати все якнайкраще, і як представник 
колгоспного господарства критикував хутірську систему та 
місцеву породу свиней, яка йому не подобалася. Часто він 
переймався і глобальними проблемами – його цікавило, куди 
тікатиме Гітлер, коли йому припече. І зненацька давав свої 
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рецепти, де треба буде шукати людожера. Звичайно, такий 
широкий діапазон думок Хоми Хаєцького привертав увагу 
бійців. З великим інтересом воїни спостерігали за гострими 
діалогами Хоми з майором Воронцовим про війну і мир, про 
життя і смерть, про любов і ненависть, про про шляхи роз-
витку людства тощо. 

Як форму нерозривного зв’язку з рідною землею, 
О. Гончар використовує в романі листування. Майор Ворон-
цов часто писав листи головам колгоспів, секретарям райко-
мів, військкомам. Написав він листа і до голови колгоспу, 
в якому працювала Явдошка – дружина Хоми Хаєцького. 
Хома отримав відповідь від дружини і вирішив прочитати 
його замполіту: «Хтомочко, мій дорогий, якби Бог дав хутчій 
розбити ворога і здоровому до дому прийти… Передай від 
мене і від діток наших щире спасибі твоїм офіцерам, що 
прописали нашому голові. Я тільки почула на роботі, що 
прибув у контору такий лист, а прийшла додому – гарба 
соломи на подвір’ї наче вродилася. Сам бригадир зверху на 
хаті, ходить, як чорногуз. Не знаю, що там таке писали їм 
твої офіцери, що аж на хату їх винесло… А то вже стеля 
падала, і по стінах текло… Хтомочко, мій дорогий, не знаю, 
як моє серце уривалося за тобою, я вже не могла на постіль 
вилізти і по світу ходити. Я кажу, чи я ще мало наплакалася, 
чи я ще мало набідилася, що його не чути. Буду просити, 
щоби-сь відписував мені щотижня і не забував, господарю 
мій далекий…» [Гончар 1978: 232]. Хома любив свою дру-
жину, на яку поклав усі сімейні обов’язки, поки він визволяв 
Європу від фашистів, вірив він і в любов своєї Явдошки, не 
сумнівався в її вірності та відданості, але приділити їй біль-
ше уваги не вважав за потрібне – проблеми впорядкування 
звільненої Європи він вважав важливішими. І тут проявився 
суперечливий характер Хоми Хаєцького, який при традицій-
ній прив’язаності до родинного укладу соромився виявляти 
елементарну увагу дружині – вчасно написати листа, щоб 
вона не хвилювалася за нього. Стихія визвольної місії вихо-
лощувала в ньому родинне почуття.
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Трилогія Олеся Гончара «Прапороносці» – це епохаль-
ний твір, який позначився не тільки на подальшому розви-
тку української літератури, а й став своєрідним інструмен-
том ідеологічного впливу на широкі маси, бо, прославляючи 
визвольну місію Червоної Армії та утверджуючи перемогу 
більшовицьких ідеалів на Заході, письменник до певної міри 
реабілітував бездарну політику совєтського режиму. І в цьо-
му плані роман цілком відповідає соцреалістичному канону. 
З іншого боку, на творчій концепції митця виразно позна-
чився його український світогляд, зумовлений традиціями, 
звичаями, ментальністю, генетичною складовою, родинним 
вихованням. І за рахунок цього письменник створив худож-
ній твір, у якому зумів яскраво та колоритно відтворити 
унікальний український світ, на якому виразно позначилося 
його світовідчуття.
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Контрольні запитання:

1. Яку клятву дав О. Гончар під час Другої світової війни?
2. Які твори на воєнну тематику написав автор? 
3. Яка доля спіткала роман «Прапороносці»?
4. У чому проявилося нове світобачення письменника?
5. У чому мілітаристський характер роману?
6. Як позначилося на творі етноментальне єство митця?
7. Які архетипні образи використав О. Гончар?
8. Як проявляється авторська позиція автора?
9. Якої стильової манери дотримувався письменник?
10. Як проявилося в романі ідеалістичне уявлення про світ?
11. Як перегукується роман «Прапороносці» О. Гончара зі 

«Словом о полку Ігоревім»?
12. Як автор використовує історичну пам’ять українців?
13. Як письменник використовує хронотоп?
14. У чому природна сила таланту О. Гончара?
15. На чому зосереджує головну увагу письменник у творі? 
16. Як проявилося в романі українське сприйняття гармонії 

та краси?
17. Як досягає письменник чіткої індивідуалізації героїв?
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18. Як змальований Юрій Брянський?
19. Як показує письменник Шуру Ясногорську?
20. Яку композиційну функцію виконує в романі Євген 

Черниш?
21. Яке ідейне навантаження покладено на Хому Хаєцько-

го?
22. Як змальовує О. Гончар образи українців? 



Мистецький український 
рух (Мур) – унікальне явище 

української літератури

Мистецький український рух (МУР) як унікальне 
явище української національної культури за-
снований восени 1945 року у Фюрті (Німеч-

чина). Він об’єднав письменників, які опинилися в еміграції 
з 1945 до 1950 років. Вирвавшись з «комуністичного раю», 
вони позбулися політичної цензури, ідеологічного, морального 
та психологічного тиску. Але їхня свобода була відносною. 
Сталінський тоталітарний режим після перемоги над гітле-
рівською Німеччиною почав активно поширюватися тере-
нами Європи, його агенти безцеремонно виловлювали своїх 
«рабів» і варварським способом відправляли в «комуністич-
ний рай». Національним пориванням українців у всій Європі 
активно протидіяли партії та групи, які всякими способами 
утверджували імперську політику Москви (СОНР, а потім 
КЦАБ, «Социалистический вестник» – центральний орган 
РСДРП, який намагався об’єднати рештки ортодоксальних 
соціалістів, що опинилися в еміграції). За твердженням Іва-
на Багряного, їхньою метою було «вперте намагання всупе-
реч логіці, всупереч засадам демократії, всупереч інтересам 
великих мільйонів людей, поневолених в СССР, узаконити 
неправду, узаконити національне поневолення на сході Євро-
пи, на отій «шостій частині світу», яка віддавна називалася 
російською імперією, тюрмою народів, а тепер називається 
країною соціалізму, заселеною нібито «народами Росії» [Ба-
гряний 2006: 350]. Виявилося те намагання в систематичних 
і постійних спробах створити майбутню нову, «демократич-
ну» Росію в мініатюрі перед лицем усього світу, зберегти ідею 
«єдиної, великої імперіалістичної Росії, ідею поборювання 
всіх відцентрових національних рухів та їхніх речників, тав-
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руючи їх «сепаратистами», ідею фактичного збереження всіх 
сталінських надбань у царині територіального розпросторен-
ня кремлівських володінь за час від жовтневої революції 1917 
року» [Багряний 2006: 350]. Тому для українських емігрантів, 
які не були застраховані від насильного повернення на «ро-
дину», це була до певної міри ілюзія свободи, що існувала, за 
словами У. Самчука, «на грані гістерії, депресії». Але навіть за 
таку ілюзорну свободу українцям доводилося боротися. Коли 
після закінчення Другої світової війни виникла загроза по-
вернення всіх громадян Радянського Союзу в «комуністичний 
рай», Іван Багряний написав спеціальну відозву «Чому я не 
хочу вертатись до СССР», в якій вмотивовував своє рішення 
не повертатися додому. Він відзначав: «Я не хочу вертатись до 
своєї Вітчизни саме тому, що я люблю свою Вітчизну. А лю-
бов до Вітчизни, до свого народу, цебто національний патріо-
тизм в СССР є найтяжчим злочином. Так було цілих 25 років, 
так є тепер. Злочин цей зветься на більшовицькій мові – 
на мові червоного московського фашизму – «місцевим на-
ціоналізмом» [Багряний 2006: 27].

І ще один дуже важливий момент, на який вказав Іван 
Багряний: «Я не хочу вертатись на свою Вітчизну, доки там 
панує більшовизм, тому що Сталін нищив Україну в парі з 
Гітлером. Сталін є союзником Гітлера з 1939 року. Але для 
нас, українців, він є союзником Гітлера ще з раніших часів. 
Гітлер мав за мету винищити нас в ім’я панування фашист-
ської Німеччини на нашій землі. Сталін нищив і нищить нас 
в ім’я панування своєї партії і її т.зв. «марксо-ленінської док-
трини», а фактично в ім’я панування російського червоного 
фашизму на нашій землі і в цілому світі.

Сталін поміг Гітлерові і вимордував нас по Сибірах і 
по казематах. Гітлер допоміг Сталінові, вимордувавши нас по 
Дахау та в тяжкій неволі. Ми не складали зброї в боротьбі 
проти своїх напасників і не складемо її, хоч нас, 40-мільйон-
ний український народ, вже майже стерто з лиця землі. Ось 
чому я і сотні тисяч нас не хочемо вертатись додому в «країну 
соціалізму» [Багряний 2006: 30].
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Але це зовсім не означало, що Іван Багряний цурався 
рідної землі. Він сподівався, що повернеться на Батьківщи-
ну. «Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів 
і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських 
концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька 
система буде знесена так, як і гітлерівська. Коли НКВС піде 
вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне 
так, як щез фашизм німецький...

Коли нам, українському народові, буде повернене пра-
во на свободу і незалежність в ім’я християнської правди і 
справедливості» [Багряний 2006: 30], – підкреслював він. 
Характерним у цьому сенсі було звернення Івана Багряного 
до вояка Радянської Армії в статті «Чуєш, брате мій, товари-
шу мій!..», в якій він висловив сподівання емігрантів, які за 
залізною заслоною жили вірою, що рано чи пізно впаде ки-
тайський мур, розвіються непорозуміння, і українці зможуть 
«знайти спільну мову, промовити братерське слово й на по-
гибель ворогам стати плечем до плеча в ім’я щастя й свободи 
свого народу» [Багряний 2006: 346).

Ця відозва були перекладена іноземними мовами, за-
читана на засіданні ООН, і тоді сотням тисяч українців, які 
перебували поза зоною радянської окупації, дозволили не по-
вертатися в СССР.

Звичайно, така атмосфера не сприяла творчій свободі 
українських письменників, але вони, не зважаючи ні на що, 
докладали чимало зусиль, щоб заявити про себе світові, ска-
зати йому своє вагоме слово болючої та вистражданої правди.

Цей період ще має іншу назву - література періоду ДіПі 
(від англійського displaced person - переміщена особа). Енци-
клопедичні довідники подають цифру 200 тисяч українських 
емігрантів періоду Ді-Пі, що охоплював 1945-1950 роки. Емі-
грантське середовище періоду Ді-Пі складалося із вихідців 
з радянської України, західноукраїнських земель та міжво-
єнної еміграції, переважно з Чехословаччини та Польщі. Це 
спричинило розбіжності не тільки ідеологічних, світоглядних, 
а й естетичних принципів у поглядах на літературу. Та всіх їх 
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об’єднувала єдина ідея – утворення української національної 
держави, і єдиною зброєю для них було слово – живе, гостре 
та переконливе.

До ініціативної групи МУРу увійшли У.Самчук, В. До-
монтович, І. Костецький, Ю. Косач, І. Майстренко та Ю. Ше-
рех (Шевельов). Усіх членів і кандидатів об’єднання було по-
над сімдесят. МУР організував три з’їзди письменників (1945, 
1947, 1948). І установчий з’їзд МУРу відбувся 21-22 грудня 
1945 року в місті Ашаффенбург. Його відкрив В.Домонтович. 
Головою МУРу обрали Уласа Самчука, який виступив з про-
грамною промовою, заступником – Юрія Шереха. На ран-
ковому засіданні 22 грудня 1945 року головував Улас Сам-
чук, з привітанням виступив представник від Центрального 
представництва української еміграції. Далі було заслухано 
привітання від єпископа Мстислава й проф. Кузелі. Допо-
відь «Роздуми з нагоди сторіччя Кирило-Мефодіївського брат-
ства» виголосив В. Шаян. І.Багряний виступив з доповіддю  
«Про завдання української поезії». Доповідь «Криза сучас-
ної української літератури» виголосив Ю.Косач, який голо-
вував на вечірньому засіданні. Надійшло привітання від  
проф. Д. Дорошенка. І.Костецький виголосив доповідь «Про-
блеми українського реалізму». 

І з’їзд МУРу був основним і визначальним. На ньому 
було визначено основні принципи його діяльності, спрямо-
вані на утвердження та розвиток української літератури. На 
ІІ і ІІІ з’їздах МУРу в основному підводили підсумки вико-
нання мурівської програми, дотримання її основоположних 
принципів.

МУР не готував спеціальної естетичної програми. Ніх-
то її не декларував, ніхто не публікував. Та її можна легко 
скласти із висловлювань членів цього унікального угрупован-
ня, що народжувалося в бурхливих дискусіях, в яких виника-
ли суперечливі твердження та цікаві ідеї, іноді ідеалізовані, 
інколи занадто приземлені, зумовлені складними обставина-
ми для українських митців на вигнанні. «Дискусії про літера-
туру й літературні твори бризкали й п’янили як шампанське. 
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Спліт амбіцій і протилежно спрямованих інтересів і симпа-
тій вимагав пильности й кожнохвилинного втручання. Гра 
була газардова. Ставкою здавалася українська література, а 
справді була нею віра в людину. Життя було повне і, вірилося, 
цілеспрямоване до кінцевої перемоги» [Шерех 1964: 22], – 
зазначав Юрій Шерех. 

Більшість учасників МУРу виходила з того, що 
«принцип національного справді визначає всі літературні 
вартості»[Шерех 1964: 23]. 

Юрій Шерех – один із головних ініціаторів організа-
ції – стверджував, що МУР постав випадково. Але це не 
зовсім так – МУР породило непереможне прагнення укра-
їнських митців, які опинилися за межами рідної землі, збе-
регти українську літературу, її національно-визвольний дух, 
продовжити її традиції та запропонувати нові шляхи її роз-
витку. Тому поряд з традиційними підходами гостро постали 
питання модернізації літературного процесу. У вступній стат-
ті до видання МУРу «Чого ми хочемо?» митців закликали ста-
ти «совістю та виразником народу» і, зокрема, зазначалося, 
що «сучасні завдання українського мистецтва в основному ті 
самі, що й десяток чи два років тому – беззастережно, повно 
та віддано стояти насторожі інтересів нації, що боролася, 
бореться й буде боротися за утвердження себе в правах, які 
їй без найменшого сумніву належать» [МУР: Зб. 1: 4]. 

Українські митці об’єдналися для того, щоб, відкинувши 
все недолуге та ідейно-вороже українській нації, «мистець-
кими засобами творити синтетичний образ України, її духо-
вности в минулому, тепер і завтра... Не плякат, меморандум 
чи заклик, а велике мистецтво – повне, мужнє, всеобійма-
юче – має бути нашим незаперечним мандатом на право 
бути на землі предків як вічно творча і історично-зумовлена 
конечність... Повна, велика в ідеї та вислові свобода, повний 
творчий вияв особистости – ось завдання такого об’єднання» 
[МУР: Зб. 1: 4]. 

У програмній доповіді І з’їзду МУРу Улас Самчук, який 
вважав, що українці – не емігранти, а народ у поході, у про-
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грамній доповіді закликав митців повернутися до національ-
них джерел, служити національній справі та висунув ідею 
«великої літератури», яка базувалася на тому, що література є 
одним з найголовніших чинників духовного самовияву нації і 
чи не єдиним засобом формування національної свідомості в 
умовах її бездержавності. Він підкреслював, що література як 
«мова народу», «література взагалі і велика література зокре-
ма це існуючі від прадавна і цілком виразні поняття» [Сам-
чук 1946: 41]. Вона пережила тисячоліття, розмножилась на 
всі мови світу і сьогодні «наповняє живе людство тими са-
мими думками, що і були в часових просторах минувшини» 
[Самчук 1946: 41] і може досягнути загальнолюдського рівня 
тільки через національне. У. Самчук підкреслював, що Шек-
спір і ґете були національними письменниками, а належать 
усьому людству. Тому, на його думку, українська нація по-
винна репрезентуватися перед світом як духовна, культурна 
одиниця. Він вважав, що найбільшими цінностями є «жива, 
вічно творча і вічно вібруюча думка народу, мова народу, піс-
ня народу, воля народу. Інстинкт, сила, свідомість людини і 
людей це, можливо, єдине, що великий Бог назвав душею і 
що є напевне вічне хоча б у тому релятивному розумінні, як 
ми собі це можемо збагнути. Тут у цьому комплексі знахо-
диться також дуже цікаве джерело живучої води народу, це 
його література...»[Самчук 1946: 40]. 

Для У. Самчука взірцем залишалася класична літерату-
ра – Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. Пе-
реконливим прикладом письменник вважав Івана Франка, 
який «намагався збудувати не тільки національно-соціяльну 
громаду. Він передусім жорстоко скальпував наше духовне 
єство та вимірював ступінь температури нашої душі. Він бо-
явся за саму суть нас, нас як одиниць людських, як Божих 
творів вищого порядку, яким наказано вершити і завершу-
вати все створене на землі. Іван Франко, як ніхто з наших 
послів у світ вічного, намагався зробити з нас людей. Людей у 
повному значенні слова, людей великої душі, людей широкої 
і глибокої натури. ...Він бере нашу людину за руку і веде її 
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до широких обріїв, він дає їй в руки велику книжку, велике 
мистецтво...» [Самчук 1946: 51).

У. Самчук запропонував не тільки тезу, а й завдання, 
яке відкривало перспективу для українських письменників 
в еміграції. Його концепція універсальної літератури ба-
зувалася на тому, що література, узагальнюючи віковічний 
досвід українського народу, є найвищим виявом його душі, 
його способу життя та своєрідного мислення, підсумком його 
трагічної історії, свідченням великої культури і великої на-
ції, а водночас виявом нескореного людського духу. «Твори 
великої художньої літератури давали, дають і будуть давати 
щось, що скріплює, збагачує, цементує солідарність людських 
вдач і різноманітностей. Кожний великий твір літератури 
насичений автентичною правдою життя, яка в сумі своїй з 
математичною точністю доказує, що два рази два чотири, 
що ми всі, хто б ми і де б ми не були, належимо до тієї ж 
спільноти живих істот на землі, яка хоч-не-хоч є змушена 
зміститися в певному просторі всесвіту і яка є змушена при-
родою підлягати певно встановленій закономірності...» [Сам-
чук 1946: 45], – підкреслював У. Самчук. Він вважав, що 
в умовах поневолення української нації література повинна 
стати великим адвокатом України у світі, визначати пріори-
тети та орієнтири, утверджувати морально-етичні, естетичні 
та національно-політичні ідеали. «Велика література світу – 
це найвищий моральний ареопаг, де судяться і дають присуд 
вселюдські моральні чи аморальні вчинки, і горе тим людям 
чи тим народам, які в тому судилищі не чи не досить засту-
плені...» [Самчук 1946: 45], – зазначалося в доповіді. 

Ідею «великої літератури» підтримав Іван Багряний у 
статті «Думки про літературу», опублікованій у тому ж збір-
нику. Він не сприйняв теорії, висловленої Оскаром Вайлдом, 
що «література – це лімонада», щоб усолоджувати життя. 
Не влаштовувала його й теза «мистецтво для мистецтва». 
Іван Багряний не сприймав мистецтво лише «як світ краси, 
як сфера прекрасного, вимріяного, нереального, але єдино 
вартісного. Мистецтво як вимріяний світ для втечі від світу 



365

реального, тяжкого, від боротьби, від життєвої трагедії і ге-
роїки, яка – героїка – хоч і зворушливо звучить у книгах, 
але клопітна в житті» [Багряний 1946: 27]. Прихильники 
цієї теорії, на його думку, шукають тематику «поза своїм 
народом, в чужій давноминулій дійсності, переспівують чужі 
зразки, пережовують давно пережоване, колишуть чужі діти» 
[Багряний 1946: 28]. Не влаштовувала І.Багряного і теорія 
про те, що «мистецтво покликане об’єктивно і безсторонньо 
відображати дійсність – фіксувати життя, не ставлячи собі 
більше ніякої мети» [Багряний 1946: 27], тобто йому не по-
добалося, що письменника прирівнювали до секретаря, який 
«має безсторонньо фіксувати дійсність» [Багряний 1946: 29]. 

Для І. Багряного слово – це меч, зброя, література – 
фронт, боротьба, до того ж, боротьба ідейна для самоствер-
дження нації та гартування людей. Він вважав, що «літера-
тура в нашу епоху, в наш час – це не є справа приватна, це 
не є справа особиста, це є справа нації, речником якої має 
бути письменник чи поет» [Багряний 1946: 35]. Митець має 
бути відповідальним перед своєю нацією. І той, хто продукує 
отруйну літературу для української нації, повинен нести таку 
ж кару, як ковбасник за отруйну ковбасу.

Іван Багряний розумів, що велика література виростає 
з великої мети та великого призначення і «потребує великої 
ідейности, великої любови і зненависти. Великого вогню. Ін-
шими словами – великої рушійної сили» [Багряний 1946: 31]. 
І це він усвідомив ще на початку своєї творчості: «Я визначив 
собі шлях – як шлях українського письменника – той, що 
начертаний великим Шевченком. Шлях, яким ішли найбіль-
ші представники української літератури – Леся Українка, 
Франко, Олесь і безліч інших, до Хвильового, Антоненка-Да-
видовича, М. Куліша та кращих представників ваплітянської 
когорти включно. Шлях, над яким стоїть Олесівський «Меч», 
як символ, – символ призначення української літератури, 
призначення слова на цьому відтинку нашого історичного 
розвитку, – символ боротьби» [Багряний 1946: 29]. Іншого 
шляху І. Багряний не бачив, бо вважав, що велика літерату-
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ра виростає з великого призначення: «Лише такий шлях для 
української літератури є єдино доцільний і правильний – 
шлях боротьби за самоствердження цілого українського на-
роду в часі і просторі. Підкреслюємо – не самоствердження 
літератури, а самоствердження сорокап’ятимільйонової нації, 
в якому література мусить мати допоміжну ролю, як засіб 
цього ствердження, якщо вона хоче бути великою україн-
ською літературою. Іншими словами, в цілому комплексі за-
собів боротьби нації література повинна займати одну ділян-
ку цілого наступального фронту, а український письменник 
повинен бути в перших його лавах» [Багряний 1946: 29].

Велика література, на думку Івана Багряного, виростає 
з національного ґрунту. Вона вбирає в себе звичаї, традиції, 
особливості менталітету, спосіб мислення, вияви світовідчуття 
та глибину людських почуттів. І велика література «тим ве-
лика, що не переспівує і не малпує іншу, чужу, а органічно 
виростає з духу нації, з цілого комплексу умов її життя і 
проблем її змагань, з конкретної, своєрідної дійсности, з епо-
хи – коротше з боротьби тієї нації за пізнання життя і його 
перетворення, – за своє самоствердження. Поза цим ніяка 
велика література немислима, немислима і література наша 
українська» [Багряний 1946: 30].

Звичайно, Іван Багряний розумів, що не все вичерпу-
ється національною ознакою тої чи іншої літератури, але він 
був переконаний, що завдяки «національній оригінальнос-
ті, оригінальності середовища, оригінальності часу і місця, 
епохи –  цебто знову ж таки національній оригінальності на 
певнім ступені історичного розвитку» [Багряний 1946: 30] 
українська література може вийти на світові обрії. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що ідея «Великої лі-
тератури», висунена Уласом Самчуком, підтримана Іваном 
Багряним та іншими була основною та визначальною для 
МУРу. Українська література повинна була не тільки досяга-
ти художніх висот, а й продовжувати свою національно-па-
тріотичну місію – утверджувати живим словом українську 
державність.
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Другою важливою проблемою МУРу був «національно-
органічний стиль». Ю.Шерех оголосив «єдиний фронт різних 
розгалужень літератури на еміграції». У доповіді «Стилі су-
часної української літератури на еміграції» він запропонував 
концепцію «національно-органічного стилю». Щодо націо-
нальної основи української літератури, яка повинна відтво-
рювати звичаї, традиції, спосіб життя, історичну перспективу, 
виражати національний дух та відстоювати національні іде-
али, то тут більш-менш зрозуміло. Складнішим і незвичним 
для сприйняття є термін «органічний стиль», тобто, власти-
вий чи притаманний українській літературі. Суть органічнос-
ті української літератури випливає з історії боротьби укра-
їнського народу за своє існування. При певній схожості з 
іншими народами українська нація має свої відмінності та 
особливості. Ці особливості та відмінності накладають від-
биток на мову, літературу, культура. Тобто, українець чинить 
і творить так, як йому диктує його менталітет. Українець 
по-особливому дивиться на життя і тому вибудовує свій спе-
цифічний художній світ. У цьому і полягає органічність його 
життя і органічність його художніх творінь. Він сприймає те, 
що припадає йому до серця і не руйнує його світоуявлення.

 На думку Юрія Шереха, українська література повинна 
утверджувати національні ідеали, але не в етнографічному ро-
зумінні, а в розумінні суверенної європейської нації, яка тому 
претендує на місце в Європі, що має що свого Європі ска-
зати. «Ця внутрішня діялектика літературного процесу була 
зумовлена й діялектикою процесу національного розвитку 
України – її переломом, переходом із стану етнографічної 
маси в стан нації європейського рівня» [Шерех 1964: 55], – 
зазначав Юрій Шерех. Як бачимо, Юрій Шерех відриває 
українську літературу від етнографічної, етноментальної 
основи. Такий підхід позбавив концепцію Шереха національ-
ного підґрунтя, що зробило її ущербною. Хибною була теза 
про те, що стара Україна померла, і необхідно «вивести нову 
породу українця». Але в задумі це була правильна ідея, яка 
базувалася на багатолітньому досвіді української літератури, 
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нерозривно зв’язаної з національними пріоритетами. «Наш 
шлях, – зазначав Шерех, – той, що визначав 24 роки тому 
В. Бобинський: до джерел національного стилю. Але тоді це 
гасло було передчасне – воно загрожувало тоді епігонщиною 
етнографізму, рецидивами зоресоловейківщини. Воно не мо-
гло спертися на кутість світогляду й літературної форми, воно 
не виробило ще нового поняття і образу України. Тепер воно 
має перше від неоклясиків, друге – від тих, кого ми умов-
но об’єднали під назвою хвильовистів. Передумови є, можна 
йти вперед до нового, органічного національного стилю – не 
стилізації – на широкій основі нашої нації, української на-
ції, – яка є європейська нація, але яка є європейська тільки 
тим, що вона українська, в усій конкретності цього поняття» 
[Шерех 1964: 59].

Цілком зрозуміло, що, опинившись в еміграції, україн-
ські письменники змушені були пристосовуватися до нових 
умов, але прагнення до «витворення своєрідного, глибокого 
українського літературного стилю», «кристалізації органічно-
національного стилю в літературі» було невід’ємно зв’язане з 
процесом кристалізації нації і національної психіки та окре-
мими поворотами історично-психологічного розвитку нації, 
випливало з непереможного бажання зберегти свою літера-
туру, свою ідентичність як самих себе.

Концепція Юрія Шереха не мала теоретичного обґрун-
тування, була суперечливою та непослідовною. Сама теза, що 
українська література нерозривно зв’язана з національною 
природою українця і зумовлена його етноментальною суттю, 
не викликала заперечення, але в умовах гострої дискусії цьо-
го твердження було недостатньо. Та й насторожувало також 
прагнення Шереха визначити «ступінь національної органіч-
ности» [Шерех 1964:] і з огляду на це прогнозувати розвиток 
української літератури. Шерех умовно поділив письменників 
на «органістів» і «європеїстів», розфасовуючи їх по різних 
полицях. До «органістів» він умовно зарахував: І. Багряного, 
Т. Осьмачку, В. Барку, У. Самчука, до «європеїстів» – Ю. Ко-
сача, І. Костецького, В. Домонтовича. Такий підхід свідчив 
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про задекларовану індивідуальну свободу кожного письмен-
ника та його незаперечне право творити свій унікальний 
художній світ.

Юрій Шерех намагався зосередити увагу на тих загро-
зах, які могли чекати українську літературу на шляху посту-
пального розвитку. Трагедією для української літератури він 
вважав те, що Євген Маланюк втікає від реальної України: 
«Бо сьогодніший Маланюк – куди ближчий до европеїстів, 
ніж до органістів. Але може він – з усіх европеїстів най-
більше має шансів органічно стати органістом. Головне для 
нього – вийти з ідейної і тематичної позиції: я і Україна – і 
стати в Шевченкову позицію: я = Україна, – або я – син 
України» [Шерех 1964: 72]. 

Така настанова Ю. Шереха та, зрештою, і вся діяльність 
МУРу викликала в Є. Маланюка пересторогу. Він боявся, що 
ця організація може бути шкідливою для української літе-
ратури. Є. Маланюк навіть намовляв У. Самчука зректися 
почесного головування МУРу, сподіваючись, що після цього 
організація розвалиться, але У. Самчук категорично відки-
нув таку пропозицію. В Є. Маланюка виробилося негатив-
не ставлення до всієї емігрантської спільноти, об’єднаної в 
МУР. В їхній діяльності він, ймовірно, побачив загрозу своїй 
творчій свободі. У листі до У. Самчука від 27.09.1946 р. він 
писав: «...Їх метушня, керована ниточками ззаду (ляльковий 
театр), їх глибокодумні реферати, до п’яну дурні і глупі, як 
ніч, їх партрозбрунькованість, навіть їх науковість, навіть 
МУР, що зробився, що робиться мур’Ом, і стане ще одним 
огнищем мікробів (до речі: випечіть геть звідтіль моє ім’я» 
[Самчук 1979: 150]. Але такі різкі заяви не заважали йому 
залишатися членом МУРу. А цей випадок свідчить, наскільки 
складна та неднозачна була атмосфера в МУРі та навколо 
нього. А якщо додати, що особливе ставлення до МУРу було 
в Д. Донцова, В. Шаяна, Т. Осьмачки, С. Гординського, А. Га-
расевича, Юрія Чорного та інших, то можна тільки уявити, 
скільки зусиль пішло на самопоборювання та самоїдство. І 
хоч У. Самчук, який був не тільки формальним головою, а й 
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організуючим авторитетним центром МУРу, намагався згла-
дити суперечності, спрямувати творчу енергію в конструк-
тивне русло, досягти належної згоди між видатними особис-
тостями в еміграції не вдавалося. 

Концепція Ю. Шереха зазнала різкої критики з боку Во-
лодимира Державина. Йому не сподобалося, що Ю. Шерех 
намагався розкласти всіх письменників на наперед визначені 
полиці, скерувати за відповідними напрямами. В. Державин, 
росіянин за походженням, що вважав себе «українцем з пере-
конання», син петербурзького градоначальника, представник 
найвищого прошарку російської аристократії, дуже скептич-
но поставився до МУРу. На його думку, організатори цього 
руху намагалися «канонізувати колишній ваплітеанський 
хвильовизм і тим самим ідейно підпорядкувати українську 
вільну й незалежну літературу національної еміґрації невіль-
ній і під’яремній літературі УКП і її духовних спадкоємців 
та епігонів» [Державин 1994: 576]. Він вважав, що внаслідок 
суб’єктивізму, некомпетентності, упередженості в МУРі діє 
«антикультурна й деструктивна тенденція, що замовчує або 
зневажливо обминає справжні мистецькі досяги, бомбастично 
вихваляючи нижчу або й кумедну продукцію ласих на рекламу 
бардів кон’юнктури» [Державин 1994: 576]. В. Державин під-
креслював, що «засноване з превеликою помпою об’єднання 
українських письменників МУР (Мистецький український 
рух), ставши всупереч своїм неправдивим деклараціям плац-
дармом неохвильовизму і псевдоромантизму, не спромоглось 
об’єднати письменників організаційно, ні ідейно, ні артистич-
но і виправдовує на сьогодні своє існування лише тим, що воно 
так чи так існує – бо абияке існування формально понадгру-
пового й понадпартійного об’єднання письменників є кращим 
за його ж таки цілковите неіснування» [Державин 1994: 576]. 
В. Державин закидав МУРу, і передусім Ю. Шерехові, плужан-
ство, некультурність, елементи марксизму тощо.

Дефініції «органічний стиль», «активний романтизм», 
«трагічний гуманізм», «реалізм атомової доби», «народний 
класицизм», які використовували мурівці, він вважав фантас-
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тичною вигадкою неіснуючих літературних напрямів, а по-
няття «національна література» зводив до мовного питання, 
специфічності та відводив їй ідеологічну функцію для май-
бутніх поколінь. На його думку, українська література по-
винна формувати «націю духово, тривало позначаючись на її 
ментальності» [Державин 1994: 599], хоча як це зробити він 
не знав та й, напевно, не ставив собі такої мети. Він нападав 
на МУР заради критики, не пропонуючи жодних конструк-
тивних ідей.

В. Державин орієнтувався на європейський контекст і 
вважав, що жодна національна література не може бути ве-
ликою без творчого змагання з іншими на основі засвоюван-
ня всеєвропейського артистичного рівня. Європейська літе-
ратура була для нього еталоном, і він вважав, що українську 
літературу слід підтягувати до нього, відсікаючи все старе та 
віджиле. Для прикладу він брав повістеву прозу Уласа Самчу-
ка, який, на його думку, переніс з «етнографічно-побутового 
або ж соціяльно-побутового плану на площину соборнона-
ціональної та універсально-етичної проблематики» [Держа-
вин 1994: 580]. При цьому В. Державин упускав дуже важ-
ливу річ: етнографічно-побутові та соціально-побутові деталі 
творчості Уласа Самчука були виразними ознаками великої 
національної літератури, без яких вона не може функціону-
вати як повновартісна художня цінність. 

З цього приводу абсолютно протилежну думку відсто-
ював І. Багряний. Він підкреслював: «Щодо Европи, то як 
орієнтир вона нам зовсім не потрібна. Вона потрібна нам для 
іншого, не для наслідування, не для того, щоб ростити дріб-
неньких епігонів ґете і Петрарки, а для того, щоб ми її про-
ковтнули (висловлюючись фігурально), засвоїли і пішли собі 
далі. Потрібна для того, щоб ми переступили її, ідучи вперед. 
Щоб взяли її, як кажуть, «до відому». Але – ні повторювати 
її, ані пережовувати справжня українська література не по-
требує, якщо вона претендує стати великою літературою, сво-
єрідною, закоріненою не в чужому ґрунті, а в українському» 
[Багряний 1946: 33].
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І. Багряний вважав, що українська література повинна 
звучати власним, оригінальним та самостійним голосом, як 
не звучить жодна інша, так, як звучить українська пісня.

Не можна не помітити, що, націлюючись у майбут-
нє, В. Державин як колишній марксист намагався всякими 
способами відірвати українську літературу від національних 
традицій, пов’язаних з минувшиною. Але без минулого жод-
на нація не може претендувати на своє майбутнє. Позбав-
ляючи індивіда власної історії, його можна перетворити в 
космополітичну істоту, до чого й прагнули більшовицькі іде-
ологи в Україні. Як зазначав німецький філософ К. Ясперс: 
«Життя людини як такої в світі визначається її зв’язком із 
спогадами про минуле і з передбаченням майбутнього. Вона 
стає сама собою завдяки традиціям, що дають її змогу за-
глянути в темні глибини свого походження, і жити, відчува-
ючи відповідальність за майбутнє своє і своїх близьких; за-
нурена на довгий час в субстанцію своєї історичності, вона 
дійсно присутня у світі, що створений нею із отриманої 
спадщини» [Ясперс 1991: 323]. А художня література є 
тим засобом, за допомогою якого нація фіксує традиції, 
зберігає, акумулює та розвиває їх, дозволяючи особистості 
утримуватися в рамках свого менталітету і не відриватися 
від рідного кореня. 

В. Державин активно відстоював довершену артистич-
ну форму української літератури, боронив постулати нео-
класицизму, вільного від «пісенно-фольклорних традицій». 
Він вважав, що саме на поезії Миколи Зерова «вперше й 
найгостріше заломилась та плекана впродовж численних де-
сятиріч романтична концепція, що вбачала в пісенно-фоль-
клорному регіоналізмі (бо ж фольклор, за природою своєю, 
не може не бути регіональним) основну національну-само-
бутню чи то, як на сьогодні кажуть, органічну – ознаку 
української поезії високого рівня й великого діяпазону» 
[Державин 1994: 522.). Але протиставлення національної 
органічності артистизмові форми є недоречним і некорек-
тним, бо вони не суперечать одне одному, оскільки націо-
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нальна органічність та артистично досконала форма худож-
нього твору – це складові єдиного цілого. 

Беручи за приклад Шевченка, Шекспіра, Байрона, Дан-
те, Шеллі та інших, В. Державин виводив власну формулу: 
«великий поет не шукає національне, а творить його» [Дер-
жавин 1994: 604]. І робити це можна тільки зважаючи на 
європейський контекст, бо «ствердити українську літературу, 
а тим, зрештою, і українську духовість, на світовому форумі 
можна лише через творче змагання з архітворами світово-
го письменства, себто стоячи на тому самому європейському 
ґрунті, на тому самому рівні беззастережної мистецької до-
сконалости» [Державин 1994: 605].

В. Державин мав рацію, коли зорієнтовував українську 
літературу на кращі європейські зразки, але він не усвідом-
лював чи не хотів усвідомлювати, що без рідного кореня, 
без поживи з національного ґрунту українська література 
зів’яне, всохне і не матиме жодної перспективи. Іван Фран-
ко в статті «Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних лі-
тературах» порівнював письменника з могутнім деревом: 
«Кождий чільний сучасний писатель – чи він слов’янин, чи 
німець, чи француз, чи скандінавець, – являється неначе де-
рево, що своїм корінням впивається якмога глибше і міцні-
ше в свій рідний національний ґрунт, намагається ввіссати 
в себе і переварити в собі якнайбільше його живих соків, а 
своїм пнем і короною поринає в інтернаціональній атмос-
фері ідейних інтересів, наукових, суспільних, естетичних і 
моральних змагань» [Франко 1981: 34]. Великий Каменяр 
був переконаний, що «тільки той писатель може нині мати 
якесь значення, хто має і вміє цілій освіченій людськості 
сказати якесь своє слово в тих великих питаннях, що во-
рушать її душею, та заразом сказати те слово в такій фор-
мі, яка б найбільше відповідала його національній вдачі. І 
тільки такий писатель буде рівночасно зрозумілий і цікавий 
не тільки для своїх найближчих земляків, але й для цілого 
цивілізованого світу, бо всі знайдуть у його творах, хоч і 
яка була би незвичайна та оригінально-національна їх форма 
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(візьмемо для приміру твори нашого Шевченка, англічанина 
Діккенса, американця Марка Твена, мадяра Міксата або 
чорногорця Йововича), ті самі чуття, сумніви, страждання, 
симпатії та антипатії, що становлять суть душі сучасного 
освіченого чоловіка» [Франко 1981: 34].

Тяжіння до національної органічності В. Державин вва-
жав «інерцією регіоналізму», духом «специфічно провінційної 
виключності». У цьому він вбачав «корінь зла», антипатію до 
артистичної форми, краси твору. Звичайно, такі його твер-
дження, як і різні обструкції МУРу та різкі випади про-
ти Івана Багряного, Олександра Олеся, Євгена Маланюка та 
інших, були крайнощами, викликаними атмосферою «про-
летарського» здичавіння, плужанського принижування всіх 
вічних ідеалів мистецтва, повсякчасної, коли не політичної, 
то громадянської нівеляції, репресії та денунціяції, тріюмф 
вульгарного примітиву» [Державин 1994: 524].

Дискусія навколо «національно-органічного стилю» була 
різноплановою та малопродуктивною, і тому Юрій Шерех 
змушений був відмовитися від своїх позицій, бо його ідея 
оновлення української літератури за рахунок внутрішнього 
саморозвитку і зовнішніх впливів не могла вповні зреалі-
зуватися за межами України, коли українці не мали своєї 
держави, яка мала б стати відповідним гарантом розвитку 
українства у світі. Та й сам Шерех пізніше тезу про «націо-
нально-органічний стиль» назвав візіонерством та наївністю. 
Він вважав критику В. Державина, який найбільше причи-
нився до розпаду МУРу, неконструктивною, але визнавав його 
рацію: «У своїх нападах на основну Шерехову тезу – про 
царство національно-органічного стилю в літературі, що мав 
прийти і возсіяти царством новим – Державин був тисячу 
разів правий. Потрібна була також або сміливість або цинізм, 
щоб публічно глузувати з цієї ідеї. Цинізму Державину не 
бракувало. Кампанія йшла на знищення, не гребуючи су-
перечностями, образами і зовсім позалітературними інтри-
гґами. Як чарівник змій, Державин заворожував своїх читачів 
блазнюванням, ерудицією й цитатами: чим, скажімо, серед-
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ніший був рівень його читача, тим більше належав він до 
традиційної української, від часів щонайменше Грінченка, 
релігії книжки і освічености» [Шерех 1964: 21], і далі: «Куль-
тивування національного – законна реакція на многорічну 
денаціоналізацію. Але мистецтво росте не з таких реакцій, 
хоч яких закономірних, а з внутрішніх законів і зовнішніх 
впливів. Національне раз-у-раз проявляється в мистецтві, але 
нема національного стилю в такому сенсі, як є стилі кляси-
цизму або барокко... Теза про грядуще царство національно-
органічного стилю, не казавши вже про те, що невідомо, що 
таке цей стиль, була солодкою злудою і самозлудою, а поза 
тим вела не в майбутнє, а в минуле. Дорога в минуле може 
бути принадна, але вона не веде нікуди і йти нею не можна. 
Минуле не повертається» [Шерех 1964: 25).

Визнавати критику «національно-органічного стилю» 
Володимира Державина неконструктивною і після цього від-
мовлятися від конструктивної ідеї, щось тут не складається 
з логікою в Юрія Шереха. На наш погляд, причина була в 
іншому. Юрій Шерех відмовився від своїх принципів тому, 
що, протестуючи проти радянської системи, він був прямим 
породженням її. І коли йому здалося, що теза «про націо-
нально-органічне майбутнє літератури була прямим виявом 
націоналізму» [Шерех 1964: 28], спрацював старий комп-
лекс, і у відстоюванні її він не побачив сенсу.

Звичайно, література – це не тільки спротив. Але така 
вже національна природа українця, який змушений працю-
вати на спротиві: його душа бунтує при найменшому утиску, 
і важливо, щоб свою протестну енергетику він зумів спряму-
вати в конструктивне русло. Мав рацію Ю. Шерех, що «куль-
тивування національного – законна реакція на многорічну 
денаціоналізацію», але не варто забувати, що національне – 
це основне і визначальне не тільки в українській літературі. 
І коли ми говоримо про «національно-органічний стиль», то 
слід під цим визначенням розуміти не стільки засоби ху-
дожньої виразності, як конкретно визначений напрям укра-
їнської літератури, її магістральний шлях, яким прямували 
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національно свідомі письменники, відтворюючи розмаїтий 
український світ. І вони не тільки декларували свої прин-
ципи, а й активно виконували загальнонаціональну україн-
ську програму. Об’єднання МУРу видавало альманах «МУР», 
«Мала бібліотека МУРу», газети і журнали «Арка»(Мюнхен), 
«Вежі»(Мюнхен), «Рідне слово», «Українська трибуна» 
(Мюнхен), «Заграва» (Авсбург), «Літературно-науковий ві-
сник» (Гайденава), «Орлик» (Вертесгаден), «Українські вісті» 
(Ульм), «Хорс» (Регенсбург), «Неділя» (Авсбург), «Час» (Фю-
рет), «Литаври» (Зальцбург). Часопис «Київ» виходив у Філа-
дельфії з 1950 року, з 1951 – газета «Сучасність».

Українські митці, які опинилися в еміграції, шукали 
різні можливості реалізації своїх планів. Вони намагалися 
в різний спосіб зберегти специфіку української національ-
ної літератури, продовжити її традиції та накреслити шлях 
перспективного розвитку. Леонід Лиман та Леонід Полта-
ва оперативно організували видавничу справу. Під маркою 
«Золота брама» вийшли такі видання: Іван Багряний «Зо-
лотий бумеранг» (поезії), «Тигролови» (роман у двох части-
нах), «Morituri», «Генерал», «Розгром» (п’єси); Василь Бар-
ка «Апостоли» (поезії); В.Домонтович «Доктор Сера фікус», 
«Без ґрунту» (повісті); Докія Гуменна «Діти Чумацького 
шляху» (три частини роману); Юрій Клен «Спогади про 
неокласиків»; Юрій Косач «Дійство про Юрія Переможця» 
(драма), «Еней і життя інших» (повість); Ігор Костецький 
«Там, де початок чуда» (новели); Богдан Кравців «Кораблі» 
(поезії); Тодось Осьмачка «Старший боярин» (повість); 
Улас Самчук «Юність Василя Шеремети» (повість), «Ост» 
(роман); Яр Славутич «Гомін віків», «Правдоносці» (поезії); 
С. Парфанович «Загоріла полонина», «Інші дні» (новели). 
Без МУРівського знаку вийшли книжки: «Мозаїка квадрів 
в’язничих» Михайла Бажанського, «Білий світ» Василя Бар-
ки, «Огнем і смерчем» Святослава Гординського, «Куркуль-
ська Вілія» Докії Гуменної, «Циганськими дорогами» Івана 
Керницького, «День гніву» Юрія Косача, «За мурами Берлі-
ну» Леоніда Полтави, «Ночі» Олександра Смотрича, «Муза» 
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Василя Чапленка, «Аркадій Ярош» Гліба Східного та інші. 
Отже, бачимо, що представники МУРу активно працювали 
на видавничому фронті.

Мистецький український рух (МУР) проіснував з 1945 
до 1950 років. Це невеликий період, але дуже значимий, бо 
завдяки МУРу вдалося зберегти нерозривний зв’язок укра-
їнської національної літератури ХХ століття з традиціями, 
звичаями, історією та культурними надбаннями попередніх 
поколінь (У. Самчук, І. Багряний, В. Барка, Т. Осьмачка).

Мурівці шукали нових форм та відповідних художніх 
засобів, щоб донести своє слово до представників всього сві-
ту, показати, що українці живуть, творять і борються. Тобто, 
українська література стала своєрідним адвокатом україн-
ського народу серед світової громадськості.

 Українські письменники також зосередилися на мо-
дерних прийомах творення художнього світу (В. Домонтович, 
І. Костецький, Ю. Косач), протиставляючи їх традиційній лі-
тературі.

 У підсумку можна стверджувати, що, незважаючи 
на різні точки зору учасників МУРу, діаметрально проти-
лежні погляди та неузгоджені позиції, їхня програма не 
тільки відповідала поточному моменту, а й вимальовувала 
перспективу для розвитку української літератури, спрямо-
вуючи основні зусилля на те, щоб зберегти її самобутність 
та етноментальну основу за межами рідної землі. У гострих 
дискусіях викристалізовувалися ідея «великої літератури» 
та концепція «національно-органічного стилю», які по-
різному сприймалися, по-різному трактувалися, але подаль-
ша діяльність письменників на еміграції підтвердила, що це 
були стратегічно правильні орієнтири, які сприяли згурту-
ванню українських письменників і не дозволяли їм збити-
ся на манівці. І тому українська література періоду Ді-Пі 
розвивалася національно органічно, була державотворчою 
і постійно націленою на пошуки артистично довершеної 
форми, зберігаючи при цьому розмаїття стилів, напрямів та 
свободу митців. 
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Контрольні запитання:

1. Які передумови створення МУРу (Мистецького україн-
ського руху)?

2. Коли був заснований МУР?
3. Хто входив до ініціативної групи зі створення МУРу?
4. Які письменники були учасниками МУРу?
5. Які основні завдання ставив перед собою МУР?
6. Хто очолив МУР?
7. У чому полягала ідея «великої літератури», запропоно-

вана Уласом Самчуком?
8. Які естетичні принципи відстоював Іван Багряний?
9. Яка основна суть концепції «національно-органічного 

стилю» Юрія Шереха?
10. Яку позицію займав Володимир Державин?
11. Які характерні особливості модернізму?
12. Хто з представників МУРу шукав модерні засоби для 

української літератури?
13. В який спосіб учасники МУРу реалізували свої плани?
14. Яку роль відіграв МУР у розвитку та утвердженні укра-

їнської національної літератури?



концеПція світобудови 
в роМані «жовтий князь» 

василя барки

Роман «Жовтий князь» Василя Барки – це зворуш-
лива і гнітюча розповідь про трагедію української 
нації, яку нещадно винищувала більшовицька дик-

татура, організувавши голодомор 1932-1933 рр., прирікаючи на 
голодну смерть понад десять мільйонів українців. Автор осо-
бисто пережив трагедію голодомору, яка була спрямована на 
безжалісне і безцеремонне винищення непокірних українців, 
котрі вперто не хотіли долучатися до більшовицької кошари. 
«Крайнє стерплення» голоду допомогло письменникові описати 
дії героїв у «граничному» стані. Як зізнавався митець, «голод 
витерплювався тяжко, в повному виснаженні, з дюжиною від-
критих при напрямках кровоносних судин ранок, звідки сочи-
лася брунатнувата рідина; на ногах тріскалася шкіра, оголюю-
чи слизисто-кров’янисту поверхню. Трудно було ходити і треба 
було часом опиратися об стіни чи паркани, що коло них уже 
багато земляків лежало недишучих. Здавалося: ось кінець! – 
але з милостивої волі Божої пощасливилось вижити, можливо, 
для свідчення: що сталось» [Барка 2000: 38-39].

Велике бажання донести жорстоку правду про голо-
домор 1932-1933 рр. і створити цілісну візію національної 
трагедії України вилилося в бажання написати роман. Влас-
ні враження письменник доповнював спогадами співвітчиз-
ників та записами, які він почав регулярно вести, починаючи 
з 1943 року. Більше двадцяти років знадобилося йому, щоб 
зібрані факти вплести в панорамне художнє полотно, котре 
відтворювало життя українців під більшовицькою окупаці-
єю. Основу сюжету в романі «Жовтий князь» складали по-
дробиці зібраних фактів від часу голодомору до оформлення 
тексту – в 1958 році.
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Створений художній текст пройнятий болем і скорбо-
тою. Обірвані речення, фігури замовчування, внутрішні мо-
нологи, емоційно насичені діалоги, нетрадиційна стилістика 
свідчать, що митець після кількох десятиліть не міг відсторо-
нитися від подій, які глибоко запали йому в душу. На думку 
М. Кульчицької, «В. Барка, мабуть, найменше «ховається» за 
текст. Його авторський голос рішучим крещендо виступає у 
численних відступах і вкрапленнях переважно публіцистич-
ного характеру» [Кульчицька 2002: 6]. Водночас письменник, 
зважаючи на порушену проблему, змушений був виявляти 
виняткову стриманість, естетичну виваженість і морально-
етичну тактовність.

Твір має нескладний сюжет і просту композиційну 
структуру, призначену для розповіді про трагедію однієї ро-
дини, яка символізувала українську націю в роки голодомору. 
Та для нього характерна складна, багатопластова стилістика, 
яка зумовлена світоглядними, релігійними, соціальними, по-
літичними та національно-культурними факторами. «Василь 
Барка раз по раз веде мову про дух, духовність людини як 
представника певної етнокультурної частини світу. Для нього 
найголовніша в людині її внутрішня суть, єство, думки, її 
духовні пріоритети. …Духовний простір для нього – це віра, 
релігія, культура, інтелект, важливі цінності його народу» 
[Маланій 2011: 59]. Етнопсихологічну складову, з якої вирос-
тав український національний характер, автор намагався не 
випустити з уваги при відтворенні екстремальних ситуацій 
виживання українців під важким пресом тоталітарної сис-
теми. І тому індивідуалізації образів-характерів митець до-
сягає не тільки портретними характеристиками вимучених 
голодомором людських постатей, а й через розкриття їхньої 
внутрішньої сутності в умовах жахливих потрясінь.

«Жовтий князь» має виразне антибільшовицьке спря-
мування. Це політичний роман, в якому письменник по-
рушує складні національні, соціальні, морально-етичні та 
глобальні політичні проблеми. В. Барка усвідомлював загро-
зу, яку несла комуністична пошесть. «Комуносоціалізм – 
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це люциферичний міраж, і всі спроби побудувати його, до-
бровільні і примусові, неминуче кінчалися занепадами і 
нещастями, бо можливість здійснити його – така непри-
родна, як ходити по стелі догори ногами. Я сам, колишній 
марксист, пройшов через таку протиставу серед найлюті-
ших обставин життя, і надіюся, мій досвід прислужиться 
духовною допомогою для багатьох» [Барка 2000: 1], – на-
писав автор у присвяті до видавництва «Наукова думка», 
яке публікувало його твори. 

 Василь Барка не мав жодного сумніву, що метою стра-
шенного голоду в 1932-1933 рр. на Україні та в деяких місце-
востях Радянського Союзу, а на Кубані в 1933-1934 рр. було 
«невідновимо підрізати непокірне селянство, першою чергою – 
українське. Вгасити його життьову віру, одночасно обезголов-
люючи його: вибиваючи вільнодумну інтелігенцію, з особли-
вою спустошливістю – коло вісімдесяти відсотків складу – 
на Україні» [Барка 2000: 36].

Символом зловісної сатанічності, яка нависла над Укра-
їною, став Жовтий князь, зображений на картині незнано-
го майстра. Правда про непереможність українського на-
ціонального духу випробовується диявольським промислом, 
який супроводжувався стражданнями, кров’ю і смертю. «На-
род витерпів один з найвеличніших іспитів в історії своїй – 
в нім подолав супротивника моральними силами і – висхо-
дячи вслід своєму Спасителю на власну Голгофу: прийняти 
ніби хрещення огнем – у муках, подібних хресним, через 
відданість своїй життьовій правді-вірі. Від неї не відступив, 
воліючи гинути» [Барка 2000: 39].

У змісті твору автор визначив три аспекти: 
«І. Реалістичне зображення нещастя в сім’ї селянина; 

всього страдницького побуту в холодній хаті; розпачливих 
пошуків хліба – в мандрах, коли відкривалося похмуре ви-
довище масової загибелі. І. Психологічні нариси; опис не-
звичайних перемін у душевному житті кожного в родині, 
що вже гине. ІІІ. Метафізичний вимір, властиво, духовний; 
висвітлення декотрих явищ із іншої, вищої сфери, відкритих 
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зосібна через церковне життя; а також явищ із світу тем-
них могутностей, незамиримо ворожих людській природі» 
[Барка 2000: 39]. 

Ці три аспекти зображення реальної дійсності нероз-
ривно пов’язані між собою, що дало змогу письменникові 
створити живі та вражаючі картини українською світу, на 
який посягнули більшовицькі варвари. 

Більшовики нищили українців з будь-якого та без 
будь-якого приводу. Їхня варварська сутність безцеремон-
но проявлялася на кожному кроці. Автор детально описує 
епізод знущання над невинними та беззахисними селяна-
ми: «Коли брали людей, то діти за них чіплялися. В одного 
діти були німі, ніяк говорити не могли, і так чіплялися, 
що страшно глядіти, а їх прикладами били – поламали їм 
руки. Всіх, і дітей теж, зібрали на площу: там розривними 
кулями повбивали, скрізь мозок розлітався. Лежали дов-
го. Мухи їх обліплювали і сморід стояв тяжкий» [Барка 
2000: 77]. Старі жінки, які вже не боялися смерті, пішли 
до начальства і вимагали прибрати мертвих – поховати в 
одній ямі. Та комісар у червоній будьонівці як сатанинець, 
закричав: «Не сміть! то – вороги! єсть наказ від Леніна, з 
ворогами розправляться, щоб духу нашого боялись» [Бар-
ка 2000: 77]. Очевидно, що в таких діях більшовицького 
режиму проявлялася свідома і послідовна політика, спря-
мована на ідеологічну і морально-психологічну деформацію 
суспільства з метою зруйнувати «віками утверджувані й 
сповідувані принципи народної етики і моралі, нівелювати 
елементарні засади й основи людського співжиття» [Жулин-
ський 2010: 592]. На думку Л. Плюща, «в Барки зображене 
антипекло, пекло навпаки – злодії, що обманно захопили 
владу, створили пекло для обманутих, назвавши його раєм» 
[Плющ 1988: 77]. І цей пекельний стан більшовики постій-
но підтримували. Вони забігали в хати, як собаки, видирали 
з рук останнє, і бігли далі. Роздавали селянам борошно з 
собачих кісток, від яких скручувало животи, годували селян 
пиріжками із людського м’яса.
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Василь Барка показує представників влади як дику орду. 
«Заскочили в хижу і все поперевертали. Глечик із смальцем, – 
надщерблений, без ручки, – поставили до дверей як коштов-
ну здобич. Один ґвинтівочник став: стерегти!.. поважний, як 
виобраз «порядку» [Барка 2000: 64]. 

Селян, які хотіли знайти хоч якийсь харч, не випус-
кали за межі України. А з тими, яким вдавалося якимсь 
чином прорватися через кордон, при поверненні поводилися 
жорстоко й безцеремонно. Міліція і червоні шандарі, яких 
називали «круки душоїдні» «обшукували всіх, переходячи з 
вагона в вагон; торбинки, клунки, вузли, мішки, «сидори», – 
все тягнуто під жаденющі очі оглядачів. Скрізь запускаються 
причіпливі п’ятірні, що звикли до одного зусилля: грабежі 
останніх харчів людських» [Барка 2000: 106]. 

Голодні та виснажені селяни збиралися біля млина, який 
працював безперервно, та не могли отримати ні порошинки 
такого бажаного борошна. Вони бачили, як, надриваючись 
під вагою мішків з борошном, вийшли представники влади – 
Отроходін і Шікрятов. Скелетоподібні тіні не витримали і 
простяглися висохлими руками до мішків, намагаючись їх 
відняти. Прибігли міліціонери і розкидали селян, як копу 
порожніх снопів. І в цей момент «Отроходін підкида коліно, 
щоб підбити вгору мішок і підтримати, – тоді миттю ж, 
звільнивши праву руку, б’є худих по чім влучить і валяє на 
сніг. Одного, висохлого, мов павутина, поцілив прямо в пере-
нісся і той, непритомний, скрутився на місці» [Барка 2000: 
123]. У цьому епізоді письменник виразно й переконливо 
показав, як проявлялася злочинна сутність червоної імперії в 
особі Отроходіна, сповненого московської пихи та зневажли-
вого ставлення до українців, приречених на голодне вимиран-
ня на рідній землі. І таке агресивне ставлення до українців 
московського зайди мало глибоке коріння, оскільки воно за-
кладене в генетичній структурі москалів, відповідно до чого 
протягом століть вироблялася експансіоністська політика ім-
перської Москви. 
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Коли люди намагалися прорватися до млина, то солда-
ти виставили проти них кулемети: «Мов косарі-крадіжники, 
поспішаючи, кладуть колосся чужої ниви, так кулеметни-
ки стріляниною косили ряди селян. Білу поверхню вкри-
ли собою снопи, звалені завчасно, в беззаконних жнивах. 
Кров’ю змокши, протавав сніг, коли стогін останнього болю 
пройшов крізь безгоміння поля і наповнив той світанок» 
[Барка 2000: 158]. 

Наслідки сталінської політики в Україні були жахливі, 
бо в селян не тільки забирали хліб до останньої зернини, а 
й позбавляли можливості заробити на прожиття. Житни-
цю Європи більшовики перетворили на суцільне кладови-
ще: «Мертвих кладено також біля могилок, просто на білу 
поверхню, або загортано так неглибоко, що земля і сніг, 
злягаючися, потроху вивільняли їх, показуючи недавні за-
метини. Всюди видно: то нога, то коліно, то рука по лікоть 
чи сама кість, чи вигнута спина і голова, – виставляються 
з глинистого ґ´рунту і зимового покрову, як після побоїща, 
веденого вже не людьми, а збігом демонів, що не знають 
звичаю достойно класти покійників на останній сон. Кинули 
їх мертвими і притоптали, швидко через них перебігши» 
[Барка 2000: 134]. 

Реалістичне відтворення дійсності В. Барка поєднує з 
натуралістичними картинами: «Дядьки беруть довгі жердки 
з крючками, ніби гакосписи, вживані пожежниками в ро-
боті серед огню, і входять по мертвих. Через поріг тягнуть 
труп чоловіка до воза; потім, перемінивши жердки на вила, 
простромлюють: один вганяє гостряки крізь ноги, а другий 
крізь шию… З натугою піднімають труп, хоч то сам кістяк в 
шкірі і лахмітті, і кладуть на віз. Відпочинувши, знов зайшли 
в хату, виволочили відтіля, мов великий потлілий сніп, труп 
жіночий, з пальцями в глині, і так само на віз поклали, після 
чого побрели по мертвих малят» [Барка 2000: 207].

Такі сцени набувають символічних ознак. В. Барка в та-
кий спосіб намагається загострити увагу на тому, як більшо-
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вики приземлювали та примітивізували український світ, ви-
холощуючи з нього ставлення до людини як творіння Божого, 
прирівнюючи її до потлілого снопа.

Незважаючи на шалений терор, українські селяни на-
магалися в будь-який спосіб вижити. Вони придумували 
різні пристрої та приладдя, щоб ловити шпаків, горобців, 
ховрахів. У селі поїли кішок і собак, але це не допомагало. 
Своєю людиноненависницькою політикою більшовики до-
вели українців до людоїдства. Селяни божеволіли від го-
лоду і в такому психічному стані не усвідомлювали своїх 
дій. Письменник створює моторошну картину сімейного 
божевілля: «Пішли назустріч молодиці, до дерев на розгоро-
дженому дворі, схопили її за руки вчотирьох і ведуть. Вона 
дуже пручається, повторюючи кричма, щоб зразу вбили її, – 
ледве змогли довести до порога. Вже не розуміє, куди ве-
дуть. Перейшли гурбою через сіни і відчинили двері: поба-
чили біля печі чоловіка, що мав на собі стріп’я від сорочки 
і дивився шалено; верхні повіки підняті високо і погляд 
врізається на прибулих. Скрізь по хаті кров; на лаві зарі-
зана дитина і жаско спотворена» [Барка 2000: 150]. Цей 
епізод засвідчує, що голод настільки виснажував організм, 
що селяни втрачали людську подобу, вони вже не відали, 
що роблять. «Ця деградація людини є взагалі «закріпленим 
здобутком» радянського побуту» [Ольжич 1994: 147], – за-
значав Олег Ольжич.

Тиск на українців здійснювався по всіх усюдах. Червоні 
шандарі виловлювали їх, як звірів: «Застукають кого в місті 
біля ларька з хлібом – пруть на грузовик і – в степ! На сніг 
викинуть, кілометрів за сорок. Добре, як хто добудеться…» 
[Барка 2000: 161].

І всі ці дії супроводжувалися великою брехнею мос-
ковської пропаганди, яка заперечувала жахливі наслідки го-
лодомору 1932-1933 рр. Василь Барка в саркастичній формі 
висміює таку політику Москви: «Ще ніколи в світі і ніде під 
місяцем ніяка істота жива не купалася в неправді, як чер-
вона партія: мов колосальна безрога в калабані; впивалася і 
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вимазувала боки і писок, ноги і вуха, обхлюпувалася і в за-
хланному впоєнні на весь світ вивискувала свою насолоду» 
[Барка 2000: 163].

З Московії прийшло в Україну ще одне лихо – зло-
дійство: «Злодійства в нас не було, ніхто дверей не замикав; 
виходячи сім’єю в поле, поставлять коромисло до дверей – 
і вже прохожий бачить: нікого немає дома… повернувсь і 
пішов геть. Думки тієї не було, щоб зайти і взяти щось. …
Жили без злодіїв; аж тепер набігло їх звідкись, не встережеш 
нічого! – все потягнуть, ледве одхилишся на хвилинку» [Бар-
ка 2000: 167-168].

На тлі грандіозних руйнувань українського світу та ве-
личезних жертв голодомору письменник створює образ «ха-
зяїна» – сатанинського конструктора кампанії винищення 
українців. Він не переймався людськими втратами, бо вже 
побудував для себе комунізм не «по Енґельсу, а по цигансько-
му королю»: «М’ясо – з господарства, що все достарчає тіль-
ки на його стіл. Літак возить свіжо зарізаних барашків для 
шашлика, чого, звичайно, не передбачено в «Капіталі» Марк-
са, в розділі «Історична тенденція капіталістичного нагрома-
дження» [Барка 2000: 172].

Антигуманна політика більшовиків проявлялася на 
кожному кроці. З точки зору українського світосприйняття 
їхня поведінка виглядала абсурдною: «Їздять і дивляться в 
двори; як бачать, що сліду нема, значить, вимерла сім’я. І 
вони такі веселі! Радіють, сміються, папіроски викурюють і 
вціляють недопалками в вікно, – справжні пекельці» [Бар-
ка 2000: 179]. 

Тих, що вижили, більшовики намагалися перетворити 
в рабів. Наглядач пильно стежив за селянами, щоб вони не 
споживали зерно під час жнив: «Крадіжники! Хто візьме зер-
на в рот, зразу одправлю в суд – дадуть десять років тайги 
за злодійство проти соціалістичної власності» [Барка 2000: 
195]. І тут же проявлялися подвійні стандарти: «Хиляться ту-
тешні, а прислані їдять на повну губу, о! То такі московці, що 
мертвого з домовини вивернуть і з рота видеруть зернину: на 
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заготівлю. Їм і наша потріскана ступа очі мозолить» [Барка 
2000: 199].

До брехливої більшовицької пропаганди долучилася 
преса. Часопис з красномовною назвою «Ленінський шлях» 
розповсюджував фальшиву інформацію: «Підкуркульники в 
місті об’їдаються чужим хлібом… не хотять робити в полі… 
це саботаж!..» – і далі в такому змісті; багато і густо» [Бар-
ка 2000: 214].

Насправді, замучені хлібороби, опухлі від голоду, з по-
трісканою шкірою, з якої сочилася водиця, або сухі, як до-
шка, не мали сили втримати косу в руках. А врожай 1933 
року подекуди видався невиданий: під гарячим сонцем зерно 
осипалося. Прислані з заводів і фабрик не могли дати собі 
ради. «Таких жнив не було від створення світу і вже не буде» 
[Барка 2000: 293], – підсумовував письменник наслідки біль-
шовицького урядування.

Звичайно, в усіх цих жахливих картинах помітна певна 
антибільшовицька тенденційність. Перебуваючи за кордоном, 
у Німеччині (від 1943 року), В. Барка кардинально змінив 
свій погляд на світ. «Життя на «граничних ситуаціях», чи-
тання нових книжок, недоступних раніше, передусім – ре-
лігійних, відвідування церкви, а найбільше довгі роздуми на 
самоті зовсім змінили погляди» [Барка 1993: 650]. Як глибо-
ко релігійна людина – білий монах, – він дуже добре усві-
домлював, що поряд з голодомором жахливі наслідки мали 
процеси руйнування Христової віри і підміни її марксизмом-
ленінізмом, коли замість Бога людей змушували поклонятися 
комуністичному ідолу.

В. Барка вважав, що «серед усіх трагедій людини най-
глибша – трагедія її гріховного відділення від Бога, від не-
бесних сил і життя в воскресінні» [Барка 1977: 14]. Совєт-
ська література не тільки заперечувала Бога, а й відділяла 
людину від духовного космосу, вихолощувала з мистецтва 
творче Боже начало, приземлювало його та примітивізу-
вало. І свою творчу місію письменник вбачав у тому, щоб 
очистити український художній світ від більшовицьких ру-



389

диментів і відновити його національну природу. На проти-
вагу письменникам соціалістичного реалізму, які відривали 
героїв від рідної землі і заслоняли їм небо, він намагався 
закорінити дійових осіб в національний ґрунт і відкрити їм 
небесний простір. Бо правдошукання в українській літе-
ратурі, як складовій європейської, «склалося під впливом 
християнства з його всепроникаючими істинами, найбіль-
шими і найсвятішими з усіх, відомих людству в його істо-
рії» [Барка 1977: 67]. 

В. Барка вибудовував свою концепцію світосприйняття 
на основі Євангелії, християнських принципів та європей-
ського гуманізму. Моделюючи стосунки в сільській родині 
Катранників в селі Кленотичі, автор поєднує християнський 
світогляд з українськими національними традиціями. «Саме 
національна ментальність – це сутнісна основа авторського 
світогляду» [Маланій 2011: 51].

Українці протягом багатовікової історії вибудували не 
тільки матеріальний світ з білими хатинками та вишневими 
садочками, а й виробили свої духовні орієнтири, морально-
етичні принципи та естетичні смаки, які давали їм мож-
ливість жити і розвиватися в цивілізаційному вимірі. Але 
такий стан не влаштовував більшовиків, і вони прийшли 
в Україну, щоб зруйнувати цей унікальний світ і нав’язати 
українцям свої правила поведінки. Замість цивілізованих 
підходів привнесли хаос, розруху, кров і смерть. У цьому і 
полягав конфлікт цивілізацій – європейського гуманізму і 
московського варварства, які несумісні, як огонь і вода. Уже в 
першому епізоді роману Василь Барка зображує абсурдність 
ситуації. Дарія Олександрівна з любов’ю наряджає доню, 
щоб іти до церкви, але та відмовляється, бо боїться, щоб з 
неї не сміялися учні та вчителі. Безбожність і страх стали 
виразними ознаками більшовицького ладу, які паралізува-
ли людську волю. Але Оленка переборює боязнь: «Гарно – 
з мамою піти; в церкві бабуся стоїть; а від посмішників од-
вернутись, і годі» [Барка 2000: 43].
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Більшовики здійснювали велику наругу над людиною. 
Вони безцеремонно нав’язували комуністичний світогляд, 
обов’язковим атрибутом якого було безбожництво. Новоявле-
ні комсомольці нещадно руйнували храми, плюндрували цер-
ковні атрибути, перетворювали церкви в склади городини та 
пиляного лісу, намагаючись відлучити українців від Христової 
віри братолюбія та нав’язати класову ненависть.

У селі Кленотичі була давня дерев’яна церква, збудова-
на ще до навали татар, які її не займали, бо поважали не-
свою віру. А комсомольці, озброївшись ломами, кайлами, со-
кирами, молотками, линвами, пилками, як збройні солдати, 
прийшли руйнувати святиню. Селяни, не даючи отямитись 
руйнівникам, без жодного слова наповнили церкву і з мура-
шиною запопадливістю «обпали обладнання в церкві». Мит-
тю схопили Євангеліє, хрест, дарохранильницю, антимінс і 
все, що можна було винести з олтаря. «Корогви серед живого 
виру хитались, падали і, відділені від древка, щезали за пазу-
хами в селян; ікони зіходили з своїх місць і, трохи проплив-
ши над поверхнею, також тонули в людських течіях. Плаща-
ниця, обережно несена, світліла над головами, наближаючися 
до дверей, і раптом – ніби розтанула. Кадила, священичі 
одежі, таці, лампадки, – всі речі, які можна врятувати від 
напасників, щезали негайно» [Барка 2000: 61]. Так організо-
вано селяни рятували свою духовну спадщину, намагаючись 
зберегти її від брудних, загребущих рук.

Дарія Олександрівна вирішила заховати від більшови-
ків церковну чашу. Вона передала її на зберігання Мар’яні, 
пічниковій дружині. Пічник викопав невелику шахту, «ви-
мурував чотирикутник і всередину поставив скриньку, що 
видавалась темна, хоч була синя. В ній – чаша, обгорнута, 
як попереду, білою шовковою хусткою, а також аркушами 
воскового паперу. І скріпи між дошками завосковано скрізь. 
Зверху густо вкрито олійною фарбою. Бережан замурував 
сховок цеглою, кладеною в два шари; дошками ж накрив 
яму на виступцях і нагорнув землі» [Барка: 2000: 90]. Саме 
в цій старанній і скрупульозній праці пічника проявилася 
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відповідальна місія збереження церковної чаші як символу 
духовності української нації.

Масовий психоз безбожництва вилився в жорстоке і 
безцеремонне поводження з людьми. Дарія Олександрів-
на в черзі за комерційним хлібом почула розповідь жінки 
про напасті комсомольські: «Як занадилися заводські ком-
сомольці до нас: всіх обшукують, одежу на грудях розди-
рають і дивляться, чи носимо хрестик. Риються в наших 
торбах і чемоданах, – де є іконка, забирають відтіля. Ки-
дають іконки і хрестики додолу, в хаті, або надворі – в 
грязь, і затоптують, тут же, при нас, щоб ми бачили, як 
вони знущаються, і думали, наче Бога нема, коли за таке 
не карає. Один комсомолець зрива з мене хрестик і кри-
чить: Я тебя задушу, гадюка, ти зачем етот дурман носіш…» 
[Барка 2000: 163-164].

Щоб хоч якось прояснити антилюдські та незбагненні 
вияви більшовицької диктатури, Василь Барка дає узагальне-
ну характеристику звіра, який в «злій збиранині твориться». 
Устами дідуся автор розкриває його звірину суть: «Виліз він 
з багна в образі компартії, – зразу кинувся на сім’ї людські: 
розриває їх, бо сказано – звір. І він не останній; будуть зліші. 
Потім всіх придавить один. Поставить на всякому спокуше-
ному знак: що думати і що робити. Хто відступає, – кара! 
Всіх супротивних йому, але вірних Христу, виклинатимуть і 
вигризатимуть з ниви життя, вбиватимуть, як чужих птахів – 
огнем, залізом, голодом; подібно тепер робиться. Погіршає 
люто при останньому звірі… скибки хліба не дадуть, коли не 
покажеться знак на лобі і на долоні, кладеній від князя, що 
при дияволі ходить» [Барка 2000: 110]. 

Кровава доктрина компартії була спрямована на те, щоб 
притлумити в людині Боже начало і розбудити в ній звірині 
інстинкти. Дідок, який розповідав про загрози жахливого зві-
ра, покладає єдину надію на церкву: «Тільки вкріплені сер-
цем до церкви врятуються з прірви: однаково, чи православні, 
чи з других приходів. Тут, між нами, церкві дано силу – 
зібрати всіх добрих, в останні часи спасіння. Держіться твер-
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до, бо сказано: хто вірний до смерти, одержить вінець жит-
тя. В годину скорбі смертної відновіть правду перед очима!» 
[Барка 2000: 111].

У центрі роману – сім’я Катранників. І Барка не випад-
ково зосередив увагу на одній родині, через призму сприй-
няття якої трагічних подій голодомору передається дух часу 
та атмосфера суспільного настрою. Адже саме в сім’ї українці 
зуміли виробити морально-етичний кодекс української нації 
та вибудувати свій унікальний світ, в якому сімейні цінності 
превалюють над суспільними інтересами, і культ родинного 
гнізда, незважаючи на жахливі потрясіння, виконував функ-
цію пульсуючого джерела, яке дозволяло вистояти, вижити і 
перемогти зло.

Жахливі картини голодомору спонукали автора вико-
ристовувати мінорну тональність зображення дійсності, що 
дало йому змогу не тільки відтворити атмосферу суспільства, 
а й показати пригнічений психологічний стан дійових осіб. 

Письменник зображує в родині Катранників три по-
коління: бабусю, батьків і дітей, на яких по-різному позна-
чилися наслідки голодомору. Образи-характери ідеалізовані 
відповідно до традиційних уявлень про сім’ю, яка була осно-
вою українського національного організму зі своїми закона-
ми, порядками та виробленим у скрутних умовах імунітетом. 
Усі герої осяяні особливим світлом. Тепло, ліризм та тактовне 
ставлення до всіх членів родини домінували в сім’ї Катранни-
ків. Бабуся була їм «як світло з височини», «як великий янгол: 
тільки ними жила і для них була в неї вся думка і праця» 
[Барка 2000: 112]. 

Берегинею домашнього затишку була Дарія Олексан-
дрівна. Вона найменше їла – усе віддавала дітям – але чудом 
трималася. Мирон Данилович вважав її «праведницею», але 
боявся вимовити це слово, не впевнений, що зможе це щиро 
зробити. Пригнічений психічний стан Дарії Олександрівни 
автор відтворює через її портретну характеристику: «Облич-
чя в неї – з видовженістю і запалими щоками; з надто зву-
женими, супроти звичайного, обрисами нижніх повік, як і 
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надто вглибленими очима, кольору темно-сірого, без гострого 
блиску. Але їх ясність відтінена бровами і косами – в такому 
відсвіті, що нагадує попіл від згорілого шовку; і видаються 
темнішими, ніж насправді, через неприродну блідість облич-
чя» [Барка 2000: 41].

У родині Катранників панував культ поваги до старших, 
до матері та батька. Між членами родини була злагода та 
взаєморозуміння. Коли рано-вранці повернувся батько, то всі 
позривалися на ноги і кинулися до нього. Хто тягнув добутки, 
хто радісно викрикував. Андрійко обхопив батька, Оленка 
повисла на лікті, Миколка помагав батькові з мішками. «Без 
кінця втішні діти йому і любі. Ось, побувши далеко в ці дні, 
відчув, що і не жив без них, що вся душа його – тут, і одному 
без них не варто на світі ходити» [Барка 2000: 115]. 

Головним героєм твору є Мирон Катранник, через 
сприйняття якого В. Барка передає трагедію української на-
ції, підрубаної під корінь голодомором. Для цього автор ви-
користовує внутрішні монологи за принципом потоку сві-
домості. Мирон Данилович переважно мовчить, але думки 
безперервно снують у його голові. Він бачить, як змінюється 
світ, і відчуває, що в ньому теж відбуваються разючі зміни, 
які не зразу вдається усвідомити. Світ, який був побудова-
ний на твердому законі з чіткими і несхитними підвалинами, 
зрушився, «ніби підстави його вже розсипано і тому став 
виручий, темний, сторожкий – враз відрухнеться глибиною 
і далекістю на кожний помах твоєї руки чи навіть на корот-
кий позирк. Світлота розвалена; взявся чорністю обшир і збір 
подій в ньому; наситився ворожістю проти душі. Звів незнані 
досі вихори, – страшенно великі і сліпі, – і обертати їх по-
чав: швидкістю, дужчою і злішою щодня, такою, що для душі 
немає місця» [Барка 2000: 98]. 

Кожна дрібниця завжди спокійного і врівноваженого 
Мирона Даниловича почала дратувати, і він втратив душевну 
рівновагу. Настало заглушення істоти, думки ставали порож-
німи і позбавленими значущості. «Над всім – пережиття 
кривди, без уявимих мір: вона ранить жалом у кров серця, 
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впорскуючи отруту, від якої біль, понад можливість терпіти, 
збирає при собі горючий неспокій. Здається, ранить кожний 
доторк; а поряд болісної досади обпала серце скутість: її не-
зримими ланцюгами прип’ято почуття. Тому перешкоджено 
думці вихід з круга біди, як з незбагненного полону, що за-
брав собі в жертву – повний гіркоти і подібний до пошес-
ти» [Барка 2000: 99]. Катранник болісно відчував, як усе 
його єство свідомо та підсвідомо противилося варварському 
насильству, нарузі над людино, обмеженню її елементарних 
прав та свобод. 

Боляче було дивитися Катраннику на поруйнований і 
сплюндрований більшовиками світ: «Садиби обернулися в 
пустоші: ні людської постаті живої, ні голосу зимової пта-
шини, ні навіть будки собачої, не то що гавкоту, – ніде 
нема. Ні сарайчиків, ні курників і хлівів, клунь і комор! – 
все розібране і спалене. Тини позникали. Стріхи, і ті обідра-
ні. Багато хат зовсім безверхих; подекуди біліють бантини 
і крокви їхні в снігу, як ребра кістяків. Позрубувано сади 
і пеньки викорчувано, або їх присипав сніговій. Нема диму 
над коминами, і стіни скрізь аж чорні; в вікнах здебільшо-
го, замісто шибок, темніють жмутки ганчір’я. Серед сніж-
ного обширу стирчать руїни, мов після чуми і пожежі, що 
пройшли нероздільно через село, а сліди притрусила зима» 
[Барка 2000: 186]. 

Письменник зображує український світ від супротив-
ного. Те, що бачить Катранник, є жахливим контрастом до 
тих уявних картин чарівної природи та строгої впорядкова-
ності українського села. Національний часопростір, який збе-
ріг автор у пам’яті на генетичному рівні, виступає жахливим 
дисонансом до реальної дійсності. Спотворена, сплюндрована 
рідна сторона не викликає в Мирона Даниловича жодних 
позитивних емоцій. «Чужою стала і немилою довколишність: 
ніби з глухими глибинами, що, крізь замкнутість, обвіяні в 
злий подих і небезпеку. Все відійшло від коренів, як і сама 
душа: ніби хитається, не маючи вже рідного приєднання в 
існуючому» [Барка 2000: 192]. 
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Символічним образом сатанинського мракобісся був 
Отроходін. Конфлікт Катранника з Отроходіним виражав су-
перечності між Україною і Росією, між добром і злом, між 
Божим і диявольським началами. Мирон Данилович спосте-
рігав за більшовицьким промовцем Григорієм Отроходіним і 
про себе думав: «страшний, ох, страшний! – такий пересту-
пить» [Барка 2000: 44]. 

Отроходін, який демонстрував безмежну шану до вож-
дя, одягаючись у півфронтовий френч, німий до сльози і хи-
жий до життя, своєю звіриною суттю органічно вписувався в 
сатанинську систему червоної імперії. Він мав звичку кожну 
людину, яка йому не до вподоби, ставити на підозру. Так він 
вибудовував шлях до влади, як червону драбину. Його не ціка-
вили факти чи підстави. «Нема політичної матерії для змов-
леного запідозрення, – знайдуть побутову: розроблять маніру 
проти призначеного на «підозрострачення» і розвинуть її до 
ступеня державної важливості, навіть при філософії життя» 
[Барка 2000: 82]. У цьому і полягала злочинна суть москов-
ського імперіалізму, представники якого намагалися безпід-
ставно винищити якнайбільше українців, які не вписувалися 
в їхні абсурдні уявлення.

В. Барка не випадково вказує на те, що Отроходін 
народився в Москві і є послідовником московського імпе-
ріалізму. «Постійно в спогаді Отроходіна – столиця; там 
народивсь і п’ястуком окріпнув: для неї ладен світ перетру-
сити: в переміну або загибель» [Барка 2000: 54]. Жорстокі 
московські підходи до життєдіяльності більшовики силою 
насаджували українцям без їхньої згоди: «Вирішено коїти 
руїну. Пнеться інший розпорядок: як хаща. Без жалости. 
Рватимуть крихту з дитячих рук! Гірко на думці в Мирона 
Даниловича: «Хтось десь, боговорожий, схотів швидко на-
гребти гроші, – і переллють сльози в золото; наситять жа-
добу» [Барка 2000: 49]. 

Метафора «переллють сльози в золото» достеменно ха-
рактеризує диявольські плани більшовицької системи, спря-
мовані на руйнування і знищення українського унікального 
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світу. Діти влучно характеризували більшовицьких посіпак 
новоствореними словами: «хліботруси, хліботруди, хлібоку-
си, хлібопроси, хлібоноси, хлібовози, хліботорги, хлібокупи, 
хлібокради, хлібодани, хлібобери, хлібохапи», поєдуючи хліб 
з тими жахливими явищами, які принесли на українську 
землю більшовики. Нові назви отримали місяці року: «гру-
день – трупень, січень – могилень, жовтень – худень, лис-
топад – пухлень, лютий – людоїдень, березень – пустирень, 
квітень – чумень».

Письменник вплітає в канву твору різні селянські долі. 
Савченко розповідає свою трагічну історію: «Знаєте самі: 
село, мов стара птиця, гребеться – зернину шукає. Ми си-
діли голодні. Тоді зарізали півня, останнього в дворі: був він, 
як годинник, будив раненько, а довелося порішити. Зварили 
борщ і сіли до столу; хліба зосталось півпаляниці. Де не ві-
зьмись, комісія – приходить розкуркулювати, шука скрізь. 
Нічого нема, так вони борщ і хліб поїли. Після того вибили 
вікна і звеліли: «вибирайся з хати!» От, хилимо під мете-
лицю» [Барка 2000: 103]. Такі вставні новели використовує 
митець, щоб ширше розкрити панораму життя українців під 
час голодомору. 

Жахливі обставини українського суспільства письмен-
ник показує через внутрішній стан головного героя. Від без-
надійності становища в Мирона Даниловича боліло серце: 
«Нехай я пропаду, – а чим сім’я винна?.. І до кого вдатися? 
Чого з ненашої столиці лізуть, сиділи б дома… Ну, частину 
бери, і нам зостав; так куди там! Весь хліб дай, а сам згинь. 
Ми ж не лізем до них. От, пішли б по Москві і в хату цього 
гризуна – теж, і почали ритись: борошно сюди, картоплю 
сюди, – все, все. А тепер спухніть з голоду! Не йдем же. Коли 
б і могли, не підем. Ох, мордуйся під його грозьбою!» [Барка 
2000: 47-48]. У цих словах героя розкриваються різні мо-
рально-етичні орієнтири українців і москалів, які по-різному 
ставляться до свого та чужого.

Конфлікт між Отроходіним і Катранником пере-
ріс у боротьбу за душу селянина. Отроходін знущався над  
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Катранником і використовував підлі прийоми, щоб злама-
ти його морально та вивідати, де захована чаша. Розуміючи 
фізичний і психічний стан Мирона Даниловича, який про-
падав з голоду зі своєю родиною, Отроходін завів його до 
церкви, де зберігалися конфісковані харчі. Отроходін нама-
гався спокусити Катранника мішком борошна. Колізія ек-
зистенційного вибору для Катранника полягала в тому, що 
він мав вирішити, чи вижити, чи зрадити національно-полі-
тичні ідеали. «Ще ніколи за життя таким диким зойком, ні-
кому не чутним, проте безмірно пекучим, не рвалася в душі 
жадоба: з’їсти хліба! Катранник задрижав весь і простяг-
нувся сухокостими пальцями, вже божеволіючи, до відкри-
того мішка, швидко ж і обпав, знеможено закривши очі, – 
тільки здогад проблиснув: «це підстроєно наперед мене по-
губити…» Заморочилися думки від змори і виснаження. В 
очах стемніло. Він обвис, як гілка, що надломилася і зів’яла» 
[Барка 2000: 149]. Катранник не піддався на спокусу і ви-
рішив, що краще померти, ніж зрадити самого себе, свою 
родину, свою Батьківщину. 

Незважаючи на психологічні та фізіологічні зміни, яких 
зазнав Катранник, він не позбувся твердості характеру та 
благородства своєї душі. Коли він прийшов по мерзлу ко-
нятину, хирний селянин побоявся підійти, щоб він його не 
відігнав. Це навіть обурило Мирона Даниловича: «Що ви? 
Бог з вами! – скрикнув Катранник, – мені б кістка конева 
поперек горла застрягла. – Поділимось!» [Барка 2000: 185]. 
Здобувши конячі рештки, Катранник справедливо поділив їх, 
а старому на додачу поклав кінську голову без шиї.

Вражали в саме серце Катранника діти, які мужньо пе-
реносили тяготи голоду, з роздутими животиками сонними 
тінями снували по хаті, корчилися від болю, і гризли все, 
що їм попадало в руки. Вони давно забули про сміх і тільки 
скорбно та чудно світили очима. 

Дарія Олександрівна була здоровішою, а Мирон Да-
нилович з кожним днем занепадав: в нього опухали ноги і 
вкривалися виразками, звідки сочилася брунатна рідина, як 
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гноївка. Він обмотував ноги лахміттям, обв’язуючи їх мотуз-
ками, зверху напускав холоші, але це мало допомагало. Об-
межений в рухах, Катранник сидів і роздумував: «…І ти, хлі-
бороб від старих предків, мусиш гинути з родиною, бо кувачі 
гріха звеліли кожному виконавцеві своєму: «вбий душі!» А 
так мало ти хотів – дрібного місця під небом; трудячись на 
клинчику землі, кормити дітей і одягати» [Барка 2000: 190]. 
У такий спосіб письменник акцентує увагу на тому, що біль-
шовики позбавляли українських хліборобів елементарних 
можливостей жити, працювати і виконувати свої сімейні 
обов’язки на рідній землі.

Кожна пригода, яка ставалася з Катранником, – це 
окрема новела, повна драматизму та непередбачуваності. Він 
мав надію дістати в місті «комерційний хліб». Став у чергу, 
але його схопили, кинули у вагон поїзда і з багатьма іншими 
вивезли за місто. Там їх викинули в прірву, а вслід за ними 
кидали палаючі шпали. «Багато селян згорало в велетенській 
печі-прірві, над якою стовпи диму вставали, мов над фабри-
ками» [Барка 2000: 218].

Вибираючись з пекельної прірви, Катранник знайшов 
хлібину і застановився в роздумах, чи можна її брати, але 
дійшов висновку, що в цьому не буде гріха, бо мертвому він 
вже не знадобиться. «Заспокоював себе знов, що нема зло-
чину – взяти такий хліб, а все ж була гіркота в почуттях: 
як це недобре чужий хліб взяти, в мертвого…» [Барка 2000: 
220]. Щоб віддячити за хлібину, він стовбурцем недогорілої 
ліщини вирив неглибоку яму і загорнув покійника, сказавши 
над ним «помилуй чоловіка, Боже!» Морально-етична наста-
нова, закладена на генетичному рівні, не дозволила йому пе-
реступити межу людяності, і він вчинив так, як належало це 
зробити справжньому християнинові. 

Катранник, як дбайливий батько, намагався будь-яким 
чином врятувати свою сім’ю від голодної смерті. Він їздив до 
Воронежа, на Кавказ, потім у Білорусію, але доробитися не 
міг. Виснажений і пригнічений, Мирон Данилович повертав-
ся додому. Зовсім знесилений, він приліг край дороги. У тако-
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му стані застав його Отроходін. Між ними відбувся останній 
психологічний бій: «Це востаннє тебе питаю – відкарбовує 
Отроходін, ще ближче приступивши, – питаю востаннє: де 
чаша? Дістанеш зерно і борошно, яке тобі показано і обіця-
но. Ну, не будь божевільний! Ти ж на краю прірви. Я жду…» 
[Барка 2000: 242].

Катранник, здавши собі звіт, що перед ним заклятий 
ворог, вимовив без злості, без презирства, з єдиним бажан-
ням не бачити: «Іди!..»

І це єдине слово образило Отроходіна, бо він зрозумів, 
що не зможе перемогти селянина, зламати його, заволодіти 
його душею навіть тоді, коли той вже був на Божій дорозі. 
Він круто повернувся і твердими кроками попростував до 
свого місця в тягарівці, залишаючи Катранника помирати 
при дорозі.

Трагічний гуманізм Катранника, який не виявив своєї 
ненависті до заклятого ворога України, а поставився до нього, 
як до якогось непотребу, котрий заслоняв йому світ, і жорсто-
ка байдужість Отроходіна до вмираючого селянина засвідчила 
кардинально різні уявлення дійових осіб про добро та зло, 
про стосунки між людьми, про ставлення до свого та чужого, 
про благородство та підлість, про правду та кривду. 

Хлопці, які поверталися із заробітків, допомогли Ка-
транникові добратися додому. Вони завели його до двору, а 
самі пішли своєю дорогою. «Тоді постояв він і, не маючи 
сили триматися рівно, ліг на спориші. Був смертно неду-
жий. Хоч бачив перед собою поріг, а дістати не міг, – не 
міг навіть рукою ворухнути. Відвів очі від дороги, подивив-
ся на небо і подумав: «якби на дітей глянути…» Раптом в 
серці проблиснув короткий, але невмолимо сильний біль, 
і все навкруги зникло відразу» [Барка 2000: 243]. Коли з 
хати вийшла мати з дітьми, їхній батько був уже неживий. 
Цей епізод набуває символічного значення. Українець, по-
рядний сім’янин, турботливий батько на своїй землі позбав-
лений дикою і варварською системою більшовизму можли-
вості жити в рідній хаті, виховувати своїх дітей, будувати 
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плани на майбутнє. І навіть померти в рідному домі йому 
не судилося. 

Сім’я Катранників вимерла від голоду. Спочатку пішла 
на той світ бабуся, за нею Миколка, потім батько та Оленка. 
Від надмірного виснаження померла Дарія Олександрівна. 
Залишився тільки Андрій.

Коли Андрій вирішив покинути село, зайшов до садиби 
пічника і перевірив, чи захована церковна чаша на місці. 
«Уява ж сироти затримується, при сутінках передсвітанкових 
розкриває собі сховок, як видиво: тут під зеленню і ґ´рунтом – 
святиня, про огненну силу якої страшно помислити. І стояти 
тут треба з пошаною! – як в церкві» [Барка 2000: 297]. По-
тім тихенько відступив від таємничого місця і пішов з рідно-
го села в далеку дорогу. 

Незважаючи на жахливі, моторошні картини, зобра-
жені в романі «Жовтий князь» з розпачливо-трагічним па-
фосом, В. Барка зумів віднайти оптимістичний фінал твору. 
Андрій вижив, і на нього була покладена місія продовження 
роду Катранників, який символізував українську націю. Він 
також був єдиним, хто зберігав таємницю церковної чаші. 
Поспішав хлопець нерівною дорогою і коли оглянувсь на 
садибу пічника, – «там, над скарбним місцем підводилося 
полум’я: з такою великою і променистою сполукою ясминної 
просвітлости, пурпуру, крови, сліпучого горіння, ніби там 
могутності ненашого життя стали і підносять коштовність, 
відкриту з глибини землі. Палахкотливий стовп, що роз-
кидав свічення, мов громовиці, на всі напрямки в небозвід, 
прибрав обрис, подібний до чаші, що сховали її селяни в 
чорнозем і нікому не відкрили її таємниці, страшно по-
мираючи одні за одними в приреченому колі» [Барка 2000: 
297-298]. Саме в духовному відродженні вбачав В. Барка по-
рятунок українців, які повинні повернутися лицем до своїх 
першоджерел – високих морально-етичних принципів, на-
ціонально-патріотичних ідеалів, християнських заповідей та 
заповітів батьків, дідів та прадідів.
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У романі «Жовтий князь» Василь Барка відтворив тра-
гедію української нації під час голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні, штучно організованим більшовицьким режимом на 
чолі з Сталіним. Автор відтворив жахливу картину руйну-
вання світобудови українського суспільства більшовицькими 
вандалами, які знищували храми, плюндрували церковні 
атрибути та знущалися над українцями, які хотіли жити за 
своїми законами, виробленими протягом тисячолітньої істо-
рії, але вимордувані голодом, знесилені фізично та морально 
не змогли протистояти московській орді і відстояти своє 
право на життя. Зображуючи жахливі картини голодомору, 
письменник не втратив оптимізму, покладаючись на непе-
реможну силу українського духу, як запоруку відродження 
українського національного організму.
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Контрольні запитання

1. Які передумови спричинили голодомор в Україні 1932-
1933 рр.

2. Хто був ініціатором масового винищення українців?
3. Що спонукало Василя Барку написати роман «Жовтий 

князь»?
4. Що допомогло письменникові відтворити дії персонажів 

у «граничному стані»?
5. Що складає основу сюжету в романі «Жовтий князь»?
6. Коли В. Барка завершив твір?
7. Яка композиційна структура роману?
8. Хто символізує українську націю у творі?
9. Якими факторами зумовлена складна, багатопластова 

стилістика роману?
10. У який спосіб митець досягає індивідуалізації образів-

характерів?
11. Яке спрямування має роман «Жовтий князь» В. Барки?
12. Хто став символом зловіщої сатанічності у творі?
13. Яку мету ставили перед собою більшовики?
14. Як вони поводилися в Україні?
15. Які наслідки сталінської політики в Україні?
16. Як автор відтворив психологічний стан українців під час 

голодомору?
17. Як висміює письменник пропагандистську політику  

Москви?
18. Як змальовує В. Барка образ «хазяїна» – сатанинського 

конструктора кампанії винищення українців?
19. Як проявлялася антигуманна політика більшовиків?
20. Як змінився світогляд В. Барки за кордоном?
21. На якій основі письменник вибудував свою концепцію 

світосприйняття?
22. Як більшовики здійснювали наругу над людиною?
23. Що символізувала церковна чаша?
24. У що вилився масовий психоз безбожництва?
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25. Чому в центрі роману В. Барка поставив українську 
сім’ю?

26. Яку тональність використовує митець для зображення 
дійсності?

27. Хто головний герой твору?
28. З якою метою митець використовує принцип «потоку 

свідомості»?
29. Як зображує письменник український світ?
30. Які суперечності виражав конфлікт Катранника з  

Отроходіним?
31. Як відтворює В. Барка внутрішній стан дійових осіб?
32. Як проявлялося благородство головного героя Мирона 

Даниловича Катранника?
33. Яку роль відвів письменник його дружині Дарії  

Олександрівні?
34. Хто вижив із сім’ї Катранників?
35. Як завершується роман «Жовтий князь» В. Барки? 



ПроблеМа екзистенційного 
вибору в роМані 

«сад гетсиМанський» 
івана багряного

Проблема екзистенційного вибору постала для Іва-
на Лозов’яги у восьмирічному віці, коли він під 
впливом байок Глібова та «Катерини» Шевченка 

почав писати вірші українською мовою, протестуючи в такий 
спосіб проти тотальної русифікації в шкільних закладах. Та 
визначальним для нього став трагічний випадок, коли в 1920 
році чекісти закатували до смерті 92-річного діда-пасічника 
та його сина за приналежність до армії Симона Петлюри й 
немилосердно винищили всіх авторитетних мешканців села. 
Показна й зухвала жорстокість більшовиків стала для юнака 
визначальним критерієм більшовизму і посприяла світогляд-
ній орієнтації. «Ударившись об мур, вифарблений в красивий 
колір підлости, і відскочивши від нього, я покотився в проти-
лежній бік» [Багряний 2013, Кн. 2: 127], – зізнавався він у 
передмові до поеми «Ave Maria». Як зазначала Юлія Войчи-
шин, «це залишило в душі малого хлопчика слід глибокої не-
нависти до режиму, що з роками не тільки не послаблювала-
ся, але вибухала сильним виявом гніву і обурення від світанку 
його творчости аж до кінця» [Войчишин 1968: 9].

Становлення національної свідомості та вироблення 
естетичних принципів письменника базувалося на звича-
ях, традиціях та морально-етичних принципах українців. І 
оскільки його рідна земля була поневолена московсько-біль-
шовицьким окупантом, то він «ненавидів рабство і рабську 
психологію», «любив свободу слова і свободу особистості». Він 
був революціонером у кращому розумінні цього слова: «горів 
вогнем великого відродження» України [Подоляк 1946: 29]. 
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Ставши письменником під псевдонім «Багряний», він 
не тільки сам змушений був вибирати між добром і злом, 
між порядністю і підлістю, між правдою і брехнею, між 
витримкою та слабодухістю, а й ставив перед вибором своїх 
героїв у поемах «Комета», «Батіг», «Собачий бенкет», «Ан-
тон Біда – герой труда», «Ave Маrіа», «Скелька», романах 
та повістях «Тигролови», «Буйний вітер», «Людина біжить 
над прірвою», «Огненне коло», п’єсах «Генерал», «Розгром», 
«Морітурі». У цих творах автор втілював ідею волелюбнос-
ті та нескореності українcької нації. Такий концептуальний 
підхід виразно позначився на романі «Сад Гетсиманський», 
який І. Качуровський схарактеризував як твір про «вірність, 
про непохитність, незламність, про збереження людиною 
своєї честі й гідності за цілком, здавалось би, неможливих 
обставин» [Качуровський 2002: 486]. І. Багряний проспівав 
гімн українцеві Андрію Чумаку, який походив з козацького 
роду, «гімн людській волі і витривалості, гімн началові до-
бра в людині, яка бореться з оточуючим її та заливаючим її 
злом у всяких можливих його видах і формах; гімн гідності 
достоїнству людини та, вкінці, гімн перемозі сильної люди-
ни» [Мартинець 2013, Кн. 1: 473].

Роман «Сад Гетсиманський» має виразне національно-
політичне забарвлення. Визначальними мотивами в ньому 
є патріотизм та єдність українського роду, які нерозрив-
но пов’язані між собою, оскільки любов до Батьківщини 
в українця починається з рідного порога. І водночас на 
контрасті письменник акцентує увагу на проблемі зради, 
надзвичайно актуальній для українського національного ор-
ганізму. Для цього він вмонтовує в художню тканину твору 
епізоди з біблії, які читав отець Яков у хаті Чумаків про сад 
Гетсиманський, про зраду Юдою Христа, про відступництво 
Петра, що зрікся свого Вчителя, вічну легенду, як Каїн під-
няв Авеля на вила і так тримає його на місяці. Та й головна 
інтрига сюжетного розвитку роману побудована на перипе-
тіях пошуку зрадника.
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І. Багряний умів побачити в людині щось чисте, щире 
та одухотворене, висвітлюючи її Божеське начало та Божесь-
ку велич. Тому поряд з національною правдою він намагався 
утверджувати Божу справедливість. Поєднавши щирий лі-
ризм з непідробною епічністю, романтичне світовідчуття з 
реалістичним началом, легку іронію з їдким сарказмом, еле-
менти експресіонізму з емоційними мовними виразами, в 
«Саді Гетсиманському» автор відтворив «непримириме про-
тистояння сильної, гордої особистості, – і потужності ницої 
державної машини» [Череватенко 1992: 314].

Символічний образ саду Гетсиманського, в якому Ісус 
Христос молився перед стратою і де Юда зрадив свого вчи-
теля фальшивим поцілунком, став у творі визначальним 
маркером між добром і злом у надзвичайно складних об-
ставинах 30-х років ХХ століття. Письменник не раз повер-
тається до місця в біблії про сад Гетсиманський, проводячи 
паралелі з реальною дійсністю. У совєтській системі людина 
рано чи пізно умовно опинялася в саді Гетсиманському, і 
з нього були два виходи: шлях Ісуса Христа, спасенний для 
душі та страдницький для тіла, і шлях Юди, спасенний для 
тіла, але занапащений для душі. І треба було визначатися, а 
більшовицька диявольська система ще й постійно зіштовху-
вала людину на шлях відступництва. Начальник райвідділу 
НКВД Сафигін при першій зустрічі попередив Андрія, що 
від нього залежить, чи «загинути по-дурному, ні за цапову 
душу, чи видряпатися й повернутися до життя» [Багряний 
1992: 47]. А це означало «розколотись» – не витримати 
тортур, признатися у всіх абсурдних злочинах, які заки-
дає в’язневі слідчий, «покаятися чистосердечно», «довести 
свою вірність», «заслужити прощення» і «видати всіх». Та-
кий спосіб порятунку Андрій зразу відкинув – він не міг 
піти проти власного сумління, та й на жодні компроміси 
з окупаційною владою не збирався йти. Він бачив, як мос-
ковсько-більшовицькі окупанти руйнували Україну. Коли 
його везли лінійкою, він понуро дивився на рідне місто: 
«Місто жебрак… Жодних нових будівель. Навпаки, багатьох 
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старих будівель бракувало. Бракувало ажурних кованих ого-
рож навколо церков і колишніх панських будівель, браку-
вало великих вітрин суцільного бемського скла, бракувало 
золочених та сріблених вивісок біля аптек та крамниць»  
[Багряний 1992: 54].

 Єдиним показником перетворень був червоний колір, 
яким «було вифарблено геть всі будівлі в центрі міста і навіть 
муровані огорожі... Хтось у цьому місті напевно збожеволів, 
дістав бзіка на кольоровому ´рунті» [Багряний 1992: 55].

Геніальною карикатурою, пародією на великі револю-
ційні перетворення був винахід на залізниці: «товарний ва-
гон «на сорок чєловєк ілі восємь лошадєй», іменований ще 
«телячим», взяли перефарбували в інший колір, прорубали 
пару віконечок, забили наглухо «телячі» двері, а випиляли 
інші, для людей, і – все. І м а є ш  н о в у  е п о х у!!» 
[Багряний 1992: 59].

Роман «Сад Гетсиманський» наповнений автобіографіч-
ними компонентами. Сам автор став прототипом головного 
героя Андрія Чумака. У 1933 році Івана Лозов’ягу за участь 
у надуманій контреволюційній буржуазно-націоналістич-
ній організації засудили на п’ять років і заслали на Далекий 
Схід. У 1938 році він повернувся додому, але через три дні 
його заарештовують, два роки і чотири місяці тримають у 
в’язниці, з них – 83 довелось просидіти в камері смертників. 
Після «розгрому єжовщини», у 1940 році, його, засуджено-
го до смертної кари, звільнили через брак доказів й віддали 
під нагляд НКВД. Свої в’язничі поневіряння письменник від-
творив у романі «Сад Гетсиманський», тому «всі прізвища 
в цій книзі, як то прізвища всіх без винятку змальованих 
тут працівників НКВД та тюремної адміністрації, а також 
всі прізвища в’язнів (за винятком лише кількох змінених), є 
правдиві” [Багряний 1992: 20]. Своєю книгою митець «возд-
виг пам’ятник» всім замученим і закатованим за слова, які 
вони не говорили і за дії, яких вони не вчиняли. Отець Да-
ниленко-Данилевський у відкритому листі до І. Багряного 
підкреслював, що «Сад Гетсиманський» є правдивим доку-
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ментом про совєтських мучеників, бо це «документ боротьби 
проти нашого одвічного ворога, документ свідчення про його 
антихристиянську мораль і практику, про його антилюдське 
поступовання з нашим народом, про сатанинську московську 
інквізицію. Документ написаний в імені безлічі мучеників, 
що впали від тієї червономосковської інквізиції» [Данилен-
ко-Данилевський 2013: 89].

Авторська прив’язаність до конкретних постатей та ре-
альних обставин дали змогу письменнику детально відтворити 
застінки НКВД як символ тюрми народів, індивідуалізувати 
образи-характери, розкрити «тюремну психологію» як аре-
штованих, так і їхніх слідчих та наглядачів. Водночас такий 
підхід до художнього письма мав і свої негативні наслідки. 
Як зазначав Юзеф Лободовський, роман обтяжують «поважні 
довжини», «численні ліричні вставки», заповільнюють ритм 
автобіографічні елементи та занадто детальний опис тюрем-
ного побуту [Лободовський 2013: 867]. 

Зберігаючи автентичність оповіді, насичуючи її публі-
цистичними відступами, Іван Багряний створив панорамне 
художнє полотно, яке відображає трагедію української нації 
за більшовизму. І тому цілком слушно зазначають Олег Гав-
рильченко та Андрій Коваленко, що епопею Багряного слід 
розглядати «у подвійній площині – естетичній та історіософ-
ській» [Гаврильченко О., Коваленко А. 1992: 17].

У центрі твору – український патріот Андрій Чумак, 
інженер-літун за професією, який символізує еліту україн-
ської нації. Для нього ідея власної держави, почуття наці-
ональної гідності, моральної чистоти та духовної стійкості 
стали визначальними принципами життєдіяльності. Андрій 
Чумак не вчинив жодного злочину. Його провина перед біль-
шовицьким режимом була лише в тому, що він, безмежно 
відданий Україні, не хотів відмовлятися від святої любові до 
рідної землі. А більшовизм цілеспрямовано прагнув зламати 
дух «християнської людини, щоби вона «падши поклонилася» 
дияволові; щоб зробити з неї людину отари, череди, масово-
го «робота, моральну худобу, що знає лиш своє стійло, їжу 
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та палицю чабана, щоб стала повільним знаряддям в руках 
апостолів Нечистого» [Донцов 213: 74-75].

Конфлікт Андрія Чумака з більшовицькою системою, 
який став магістральною лінією твору, відображає віковіч-
ну боротьбу українців з московськими окупантами, які по-
варварськи нищили унікальний український світ, переслідува-
ли, катували, розстрілювали та депортували найкращих синів 
і дочок української нації. У цьому проявилася націєтворча 
наповненість роману. Оскільки автор вважав, що художнє 
слово – «це меч, зброя, література – фронт, боротьба, до 
того ж, боротьба ідейна для самоствердження нації та гар-
тування людей» [Багряний 1946: 35], то в образі-характері 
Андрія Чумака автор намагався реалізувати ідеал винятко-
вого романтичного героя, який протистоїть більшовицькому 
режимові. Поряд з романтичним уявленням митця виразно 
проявляється здатність автора відтворити реальну правду дій-
сності. «Саме вміння простежити і виявити в образах про-
відну тенденцію історичного розвитку доби робить Івана Ба-
гряного митцем великого маштабу» [Ткачук 2014: 268-269]. 

Як прозірливий аналітик і політичний діяч, він усвідом-
лював, якою загрозливою була для України московська імпе-
рія. У маніфесті «Чому я не хочу вертатись до СССР» пись-
менник наголошував, що «підгорнувши Україну, більшовизм 
поставив своїм завданням зденаціоналізувати її, знищити її 
духовно й національно, прагнучи зробити з багатонаціональ-
ного СССР єдину червону імперію» [Багряний 2006: 24]. 

Іван Багряний починає роман ліричним епізодом, в яко-
му відтворені особливості українського національного буття: 
«Швидко біжать поїзди степами, швидко пливуть кораблі мо-
рями, ще швидше летять літаки попід небесами, та найшвид-
ше летить материне серце. Через гори високії, через води 
глибокії, через краї чужі несходимі мчить воно ластівкою, за 
синами, шукаючи, їх виглядаючи, та й повертається назад 
змучене – нема. Краї несходимі, міста незчислимі, гори не-
проглядні, чужина чужа, непривітна – не знайти там матері 
синів своїх. Марно кидається бідне материнське серце. Нема. 
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А вони, сини, чи живі, а чи, може, їх і немає, – ані вісток не 
подають, ані самі не прибувають, ані поїздами, ані корабля-
ми, ані тими літаками» [Багряний 1992: 21]. 

Використовуючи народнопісенну манеру оповіді, пись-
менник зосереджує увагу на українському сімейному укла-
ді, в якому центральне місце займає мати – вона щирою 
материнською любов’ю об’єднує всю родину. Старий коваль 
Чумак, відчуваючи наближення смерті, попросив дружину 
скликати синів, розкиданих по світах, на останню розмо-
ву – хотів передати їм родинну естафету. Трьом старшим 
вдарили телеграми, а четвертого, який був найбільшою ма-
теринською потіхою і найбільшим горем, серцем кликала 
стара Чумачиха, «бо ж шляхи йому заказані, стежки за-
городжені, крила зборкані, і адресу – хіба сам вітер знає» 
[Багряний 1992: 21].

Прибули сини, але спізнилися на останню батьківську 
розмову і не отримали естафети з батьківських рук, а заповіт 
передала їм мати: «Щоб ви – сини його вірні, старого Чу-
мака, старого коваля діти рідні міцно купи трималися та й 
найменшого брата рятували. Щоб рятували, щоб його спаса-
ли… Бо не знатимуть кості батьківські спокою і на тому світі» 
[Багряний 1992: 26]. І коли похмурніли брати, зажурившись 
гіркою долею наймолодшого брата, двері раптом відчинилися, 
і на порозі став Андрій Чумак, але такий, якого вони не споді-
валися бачити: «Уявлюваний замученим каторжником, обдер-
тим і худим, і нещасним, він, тим часом, мав вигляд гордої, 
сильної й високопоставленої особи» [Багряний 1992: 26]. І 
коли Андрій повідомив родину, що він втік з каторги, брати – 
командир стрілецької дивізії Окремої Червонопрапорної 
Далекосхідної Армії Микола Чумак, моряк Чорноморського 
флоту та парторг Михайло Чумак і пілот-командир Серьожа 
Чумак – впали в розпач, бо спілкування з «ворогом народу» 
загрожувало їм втратою посад. Заступилася за Андрія сестра 
Галя, і брати помирилися. Микола дістав з валізи пляшку 
«коньяку»: «Випили. Спершу Микола з Андрієм удвох. Потім 
випили вчотирьох і знову посідали до столу. Микола довго 



411

дивився усторч на Андрія мовчки… Потім обняв його й по-
цілував» [Багряний 1992: 32]. 

Поява Андрія Чумака в рідному домі поставила братів 
перед вибором. І вони не відцуралися свого роду та в знак 
згоди разом заспівали улюблену батьківську пісню: «Ой у лісі, 
в лісі стоять два дубочки, Там сиділи аж два голубочки…» Але 
пісню нагло обірвали сержант НКВД і міліціонер, які не-
сподівано появилися в хаті. Андрія заарештували, і почався 
тяжкий, мученицький шлях на Голгофу наймолодшого Чума-
ка, якому довелося відбувати покару всього українського роду 
за любов до України. Справджувалися пророкування старо-
го бондаря, батькового друга і побратима, який співчутливо 
йому колись сказав: «Ой, не вмреш ти, синку, своєю смертю! 
Ні, не вмреш… А все через тую твою щиру Україну» [Багря-
ний 1992: 41].

А та щира Україна вкорінилася в серці Андрія з самого 
малечку. Дідусь відкрив йому таємниці унікального україн-
ського світу. «Дідусів світ яскравий і замисловий. Найменша 
билинка для нього має душу й мову, свої радости й печалі. Най-
менша кузка для нього позначена перстом Божим, і він про 
неї може розповідати прекрасні легенди – можливо, навіть 
він їх сам творить. Найменше явище в природі для нього спо-
внене глибокого смислу й незбагненної величі. Дідусів світ – 
світ прекрасного, божеського призначення, світ сонця й ра-
дости, світ любови й терпимости, світ, де людина велика й 
поза Божою волею недоторкана...» [Багряний 1992: 278- 279]. 
Засвоївши дідусеву науку, Андрій Чумак міцно тримався 
українського національного ´рунту та усвідомлював свою 
місію Божого призначення на землі. І хоч головний герой 
твору зображений невіруючим, і це було цілком закономір-
но в умовах більшовицького атеїстичного психозу, та його 
світоуявлення не суперечить християнським принципам – 
він свідомо вибрав шлях мученика і страдника за прикла-
дом Ісуса Христа. 

Опинившись у застінках НКВД, Андрій намагався ви-
рахувати зрадника, який повідомив органи про його появу 
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в рідному домі. Логіка підказувала йому, що хтось з трьох 
братів зрадив його, але нутро противилося цьому: «Не може 
бути!! Ні, не може, не може, не може бути!!» [Багряний 1992: 
37], бо «безмежно вірив у своїх братів, як у свою матір, як у 
свого батька, як у самого себе, що ніяке підозріння не вкла-
далося ані в його голові, ані в серці» [Багряний 1992: 43]. 

Енкаведисти діяли підло та підступно. Великін підштов-
хував Андрія до думки, що брати зрадили його, і тому йому 
випадає одміряти їм повною мірою. У першій хвилі Андрій 
піддався на провокацію, хотів віддячити братам, які віддали 
його на муки, і завербувати їх. Але ця божевільна думка за-
володіла ним лише на мить. Ангел-хоронитель, який оберігав 
його душу, зразу ж погасив цей задум: «Стій, дурню, стій!.. 
Вони тебе не продали! А якщо навіть вони тебе й продали, 
то ти їх не мусиш продавати... Стій! І рятуй інших!..» [Ба-
гряний 1992: 195]. Свою честь і честь свого козацького роду 
Андрій оберігав, як зіницю ока. Щоб зламати його фізично, 
морально та психологічно, енкаведисти не тільки ображали й 
принижували його, а й зневажали весь рід. Андрій мужньо 
терпів усі знущання, та коли Великін осатанів і почав обзи-
вати останніми словами матір, батька, братів, його самого і з 
усієї сили плюнув Андрієві в обличчя, то він вхопив стілець і з 
усього маху вдарив Великіна наосліп, що той розпростерся на 
підлозі. «Ви мене можете мучити... Ви мене можете порізати 
на шматки й з’їсти з сіллю чи без соли... Це ваша справа... 
Але хто дав право... ось цьому... зневажати честь моєї матері, 
мого батька?!! Вони темні й неписьменні – це так... Вони 
прості й непомітні люди – це так... Але вони ті, іменем чиїм 
ви правите! Вони ті, іменем яких і кров’ю яких ви правите!!!» 
[Багряний 1992: 261-262], – висловив своє обурення Андрій .

Він згадував свою кохану дівчину Катерину, яка була се-
кретаркою райвідділу НКВД. Здавалося, що тепер все зрозу-
міло, але внутрішнє єство шалено противилося: «Ні, не ясно! 
Нічого, нічого не ясно!» Серце калатало, як скажене, в ди-
кому сліпому протесті: «Ні, нічого не ясно! Нічого, нічого не 
ясно!!!» [Багряний 1992: 53].
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Щоб доконати Андрія, енкаведисти вирішили викорис-
тати як аргумент Катеринину зраду. Йому спеціально підсу-
нули документ з її підписом. В очах мерехтіло, він не все зміг 
прочитати, але сам факт, що кохана його зрадила, ламав мур 
його затятості. Він очманів від муки і страждання. У стані 
стресової напруги вирішив завербувати Катерину «вкинути 
в от таке пекло, та й хай тоді пише, і хай тоді зійде кров’ю 
й сльозами, й пекельним криком розпачу й каяття. Нехай!.. 
З провокатором як з провокатором – найкраще його па-
ралізувати – це переставити з однієї площини в другу, ви-
рівняти шанси, обтяти йому крила й підставити його під 
іспит, якого він не витримає й зломається, – і сам все почне 
заперечувати або сконає геть. Туди йому й дорога...» [Багря-
ний 1992: 385-386]. Та цей диявольський план розсипався, 
як пісок. Випадково опинившись у чорному вороні зі своєю 
сестрою Галею, Андрій дізнався, що Катерину арештовано і 
страшно мордовано за нього. Від тортур вона збожеволіла, 
але перед тим через Галю передала йому записочку – всього 
чотири слова:  «Б у д ь   м у ж н і й!  Т р и м а й с я!  Л ю 
б и й!..» І цією малесенькою паперовою гулькою-горошиною 
Катерина повернула йому віру в любов, яка наповнила його 
єство нездоланною силою, вирятувала з тяжкої депресії, під-
силила шалену затятість і бажання перемогти цих варварів, 
які переступили всі людські межі. 

У художню тканину твору письменник органічно вплітає 
публіцистичні роздуми, які надають йому можливість схарак-
теризувати жорстоку та безглузду більшовицьку систему, спря-
мовану на руйнування українського національного організму, 
та устами головного героя оцінювати реальну ситуацію. При-
кро було Андрієві, що деякі українці добровільно втягувалися 
в цю божевільну круговерть. Він спостерігав за начальником 
міліції: «Це ж він свою історичну, безсмертну «хахлацьку» 
вайлуватість і розвезеність так геніально замаскував у велич, у 
маестатичність держави, що її він репрезентує, в монументаль-
ність її «залізної охорони», у велич самого залізного наркома – 
свого шефа й повелителя» [Багряний 1992: 63]. 
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Андрій усвідомлював, що до міліції йдуть служити 
«ріжні покидьки, злодії й ледарі, ріжна суспільна непотріб, 
непридатна до нормальної людської праці» [Багряний 1992: 
64]. Але справа була не тільки в міліції. Більшовики підне-
сли в ранг важних персон усіх покидьків, злодіїв, ледарів і 
всіляких інших аморальних типів, на яких трималася їхня 
влада. Вони знущалися над людьми, позбавляючи їх елемен-
тарних умов життя. Коли Андрій Чумак опинився в камері, 
то арештовані здалися йому божевільними: «Ті голі люди си-
діли або по-турецьки, або, вклякнувши, навпочіпки й рачки, 
худі аж чорні, зарослі бородами, з великими синцями під 
хоробливо запаленими очима. Коли відчинилися двері, люди 
зашипіли, зашелестіли й принишкли, причаївшись, дивилися 
жадібними очима на Андрія, немов шакали на жертву…» 
[Багряний 1992: 81]. Як виявилося, у камері, розрахованій 
на одну людину, в’язня-самітника, перебувало 28 осіб. Тому 
в’язні сиділи голі, бо було пітно й душно від тісноти, а хо-
дити, стояти чи лежати не мали права. Їм було заборонено 
голосно говорити та сміятись, ходити на прогулянки, відчи-
няти вікно, бити блощиць на стінах, бо це була «соціалісті-
ческая собственность», спати й дрімати вдень.... «Господи! Все 
заборонено, бо це все «вороги народу», над якими ведеться 
слідство» [Багряний 1992: 88]. 

Ще жахливіша картина була в тюрмі на Холодній Горі, 
де масу напівголих людей розміщували на мокрій цемент-
ній підлозі. «Безліч людей. Безліч. Сила-силенна. Вони во-
рушилися, здавалось, незчисленною масою в сизих хмарах 
тютюнового диму, ні, під тими хмарами, що текли в усі боки 
пасмами. Вони ворушилися під тим димом, як під шаром 
води, переснованої баговинням і медузами, на підлозі, як на 
дні океану. Оброслі мохом, обплутані водоростями ганчір’я, 
якісь сині всі, мов потопельники, мов привиди в якомусь під-
водному, моторошному царстві. ...Цілий світ! Ціла держава! 
Цілий СССР!» [Багряний 1992: 333-334].

Величезну тюрму безперервно наповнювали людьми різ-
них національностей, але домінували тут українці, яких було 
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понад 80 відсотків, і саме в них вбачали основну загрозу для 
червоної імперії – петлюрівцях, хвильовістах, шумськістах, 
терористах, диверсантах та контрреволюціонерах всіх мас-
тей. І домінуючою мовою тут була українська, якою корис-
тувалися всі, як державною. І домінувала також українська 
пісня, яку любили співати всі.

Годували арештованих борщем без картоплі й без капус-
ти, але страшенно насоленим, який викликав шалену спрагу, 
котрої не було чим вгамувати. Люди були позбавлені можли-
вості умитися чи навіть випростати руки в тісноті. Жахливо 
поводилися не тільки з живими, а й мертвими. Коли Ягель-
ський помер, то «лежав ще цілий день – «снідав, обідав і 
вечеряв» разом з товаришами, на нього видавано хліб, цукор і 
борщ. І тільки після вечері прийшли наглядачі, «взяли Ягель-
ського за ноги й поволокли з камери геть, мов бревеняку, аж-
но тому спинні суглоби й голова заторохтіли через поріжок» 
[Багряний 1992: 139].

Більшовицька система була уособленням диявольського 
зла. Нормальна людина, вихована на українських гуманістич-
них цінностях, не вписувалася в жорстокий, дикий, варвар-
ський уклад. Цікавою виявилася історія з Мельником, якого 
всі чекали з надією, мовби рідного брата. Чергуючи в корпусі, 
він по-людськи ставився до усіх в’язнів, старанно нотував усі 
заяви та скарги, хоча на них ніхто не реагував. Курцям час-
то давав жменю, а то й пачку махорки, навіть вітався, коли 
заходив до камери. Але досвідчений Андрій розумів, що тут 
щось не чисто, бо в такій установі так не може поводитися 
людина. Й інтуїція його не підвела. Згодом вияснилося, що 
цей Мельник був одним з катів, який спокійно та діловито 
добивав ломиком в’язнів, які не зразу помирали під час ма-
сових розстрілів у підвалах тюрми. І ніхто не знав, де поді-
лися ці розстріляні. «Одні кажуть, «на мило переробляють», 
другі – «натоптують в ями й засипають негашеним вапном», 
треті – «годують ними псів-енкаведистів, щоби ті не знали 
для в’язнів пощади» [Багряний 1992: 148].
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Застінки НКВД більшовики перетворили на «великий 
конвейєр» смерті. Поряд з Андрієм Чумаком опиняються 
чільний церковний діяч Петровський, професор Марксо-
ленінського інституту Юлій Романович Гепнер – соратник 
самого Сталіна, Леніна, Троцького..., професор медицини 
Литвинов, секретар Чугуївського райпарткому товариш Ру-
денко, агроном ОблЗу товариш Прокуда, доцент сільгоспнаук 
Краснояружський, директор Харківського тракторного заводу 
Свистун, завідуючий господарством Харківського паротягобу-
дівельного заводу товариш Охріменко, що був колись в армії 
Нестора Махна, професор і директор товариш Приходько, 
колись діяч УНР, український есер, перший директор Пер-
шої української гімназії в Харкові Кулинич, чемпіон УРСР, 
тяжкий атлет тов. Виставкін, командир селянської бригади 
червоного козацтва Альоша Васильченко-Драшман, яко-
го били по обличчю його ж орденами, інженер Н – автор 
проекту тюрми, Ягельський – «колишній член достославної 
ЦЕКУКи, член керівної трійки», наївний чоботар Аслан Ка-
рапетьян, друзі дитинства – петлюрівський вояк Сокіл і за-
вербований ним колишній жорстокий слідчий Криворучко, 
знаменитий грузин – товариш Георгіані, колишній коман-
дувач військ ВЧК-ОГПУ в м. Харкові, штурман з крейсера 
«Червона Україна», прозваний в камері «Кровавая піща», ні-
мець Ганс Шумахер на прозвище «Коровій муж», навіть Карл 
Маркс й багато-багато інших. У цих персонажах відтворені 
не тільки складні та розмаїті людські долі, а й тяжкі шляхи 
розвитку українського суспільства, яке через розбрат та не-
узгоджені дії опинилося під тяжким чоботом московсько-
більшовицького окупанта. І найбільше обурювало Андрія те, 
що ці зовсім смирні люди признавали абсурдні та безпід-
ставні обвинуваченняі, «зізнавалися в найстрашніших зло-
чинах проти уряду, партії й родіни» [Багряний 1992: 148]. 
Він ніяк не міг змиритися з тотальною капітуляцією і наці-
ональним пораженством окремих осіб, бо беззастережно ві-
рив в унікальну місію української еліти, здатної відродитися 
і повести за собою народ.
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Іван Багряний зосереджує увагу на вразливій ваді пси-
хологічної настанови українця – його нездатності протисто-
яти злу через внутрішнє роздвоєння, яке поставало з колізії, 
що він нібито долучався до революційних перетворень нового 
життя, а той новий порядок речей знайшов «непередбачене 
вивершення в системі терору й узаконеного паскудства, яка 
(система) посадила цю людину в тюрму, і от тепер та людина 
є з одного боку в’язнем системи й її мучеником, а з другого – 
організатором і будівничим тієї системи» [Багряний 1992: 
148]. Трагізм ситуації виявився в тому, що наївні та довірливі 
українці були заскочені зненацька підлими та підступними 
варварами, проти яких не мали жодних засобів захисту.

Дошукуючись логіки в безглуздому хаосі диявольської 
системи, одні вважали це грандіозною кампанією очищення 
тилу від інакомислячого й небезпечного соціально-політич-
ного елементу, другі – кампанією реконструкції людини, в 
якій віддано на зламання геть все, що думало інакше, аніж 
Політбюро ЦК ВКБ(б), треті – поворотом вправо, четверті – 
реставрацією Російської імперії, а п’яті – що всі ці авантюри 
спрямовані на знищення українського національного орга-
нізму, який не вписувався в систему, визначальний принцип 
якої втілювався в цинічному й брутальному гаслі «Мета ви-
правдовує всі засоби», а діалектичну істину «Буття визначає 
свідомість» було «змодернізовано й пристосовано до філосо-
фії, світогляду та моралі сучасних інквізиторів і тепер звучить 
«Биття визначає зізнання» [Багряний 1992: 145-146].

Варварське поводження з в’язнями породило на «фа-
бриці-кухні» пласт специфічної лексики. Людська мова зба-
гатилася унікальними перлинами: «Не мотай ниток на ...!», 
«набивати погони», «робити біфштекс», «женити на шимпан-
зе», «колоти», що означає розколювати людину психічно, мов 
поліняку, наймодернішими тортурами, що суперечило будь-
яким принципам етики чи моралі. Андрій також довідався 
про фальшування справ, про мордування жінок, про новітні 
заповіді НКВД: «Ліпше поламати ребра ста невинним, аніж 
пропустити одного винного!» [Багряний 1992: 124].
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Єдиним порятунком від цього божевілля був сміх, який 
людина взяла його собі за прапор. «І з тим сміхом стоїть, ні, 
отак от гола сидить під шибеницею й, давши себе розп’ясти 
морально та втоптати в болото, з тієї шибениці глузує. Як 
глузує й з усієї інквізиції, намагаючись перемогти її покорою, 
згодою на брехню й підлоту, поглиблюючи ту брехню й під-
лоту до крайнього абсурду, а потім стаючи геть над нею ви-
соко з своїм сміхом» [Багряний 1992: 149]. 

Своєрідні фабрики сміху й глуму були потужним засобом 
спротиву системі. З унікальним вірменським гумором камеру 
розважав Карапетьян. Про свої пригоди зі слідчим, який пригро-
жував йому відірвати «бальшой вуха» з «карошей башкой», він 
розповідав неповторним барвистим і оригінальним діалектом. 
Він потішав камеру неймовірними історіями, як став «контр-
революціонером і врагом народа», як хотів «валити совєтський 
лад і партію», як шпигував, як продавав «совєтську власть оптом 
і в розницю», як діяв разом з фашистами, як вчиняв диверсії, як 
підривав міст, як намагався вкрасти крейсер «Червона Україна» 
й завести його до Вірменії, як постачав зброю з Персії в Укра-
їну на верблюдах, а потім прив’язав їх до поїзда Москва-Тифліс 
через Харків, і вони побігли назад на Персію.

Різними способами в’язні намагалися втекти від жор-
стокої дійсності в інший світ. Вони організовували концерти, 
утворювали різні школи, проводили літературні години. Не-
зважаючи на заборони, в’язні організовували шоферські, шев-
ські, кравецькі, куховарські, столярські, агрономічні, крес-
лярські, металообробні, голярські, театральні курси тощо. 
Навчитися тут можна було всьому. У такий спосіб люди ря-
тувалися від цієї модерної інквізиції, що обертала «людину в 
ганчірку, в тварину, в безвольного пса, що скавулить і плазує, 
готовий лизати що завгодно, від чобіт починаючи» [Багряний 
1992: 110]. У цьому також було бажання людей позбутися 
страху, який паралізував людську волю на «фабриці-кухні» і 
за її межами, коли старші змушені були «замикати уста на-
глухо», а молодші «нишкнути зі своїм сміхом і жартами» й 
озиратися кожної хвилини по боках.
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Андрій не марнував часу і готувався до тяжкого іспиту. 
Він вивчив увесь процесуальний та карний кодекс, всю тер-
мінологію слідчих, весь порядок і специфіку слідства, знав, 
що таке протокол обвинувачення, і як себе поводити, щоб 
уникнути провокації. І нарешті знав найголовніше – що ті 
всі знання й ті «права абсолютно ні до чого, вони нічого не 
варті, бо весь процесуальний та карний кодекс регулюються 
й коригуються палкою в залізних єжовських руках першого-
ліпшого слідчого» [Багряний 1992: 154].

Сатиричний талант І. Багряного проявився в нещад-
ній критиці абсурдної більшовицької системи. Через призму 
українського світосприйняття письменник оцінює представ-
ників «фабрики-кухні». Першою особою, з якою стикнувся 
Андрій, була жінка – товариш Нечаєва, портретна харак-
теристика якої виписана з легкою іронією та їдким сарказ-
мом: «Вона промчала, як фурія, коридором мимо – сухор-
лява, рудогрива, ні, вогненногрива й досить молода, й досить 
гарна, в військовій блузці, з портупеєю через плече й через 
опуклий бюст. Промчавши, вона крутнула, обернулася на 
обцасах, мовби на всім галопі осаджена гаряча кобилиця… 
В густо нафарбованих губах вона тримала димлячу цигарку, 
жувала її, як зумбело, а великими очима дивилася на свою 
власність, ніби оцінюючи її. В тих очах світилась велика 
цікавість: цікавість жінки а чи суто фахова цікавість енкаве-
дистки – хтозна. Андрієві ті цікаві очі, підведені великими 
підозрілими синцями, на блідому обличчі, обрамленому вог-
ненним кольором волосся, видалися очима розпутної, владо-
імущої жінки» [Багряний 1992: 72]. 

Несумісність світовідчуття українця Чумака і московки 
Нечаєвої проявилася зразу. Їй не сподобалося, як Андрій Чу-
мак сидів на стільці, заклавши ногу на ногу. «Як сидиш!!!? – 
аж завищала фурія й вибухнула дванадцятиповерховим жах-
ливим матом, і застукала кулаком по столу. Її вогненна грива 
запалахкотіла» [Багряний 1992: 73-74]..

Андрій «дивився на рудогриве чудо-юдо і все нутро йому 
підіймалося руба від обурення. Ця руда дохла кішка зро-
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била страшну річ – вона замірилася на той образ, що його 
Андрій носив завжди в душі, як святиню, – образ жінки, 
образ сестри, образ матері. Що є кращого в світі, як образ 
ніжної, як голубка, прекрасної, як сонце, милої й лагідної, 
як пестливий весняний вітер, жінки?!» [Багряний 1992: 77]. 
Андрієві захотілося встати, взяти палицю і відшмагати цю 
фурію, як останнє стерво. Але зрозуміло, що свого бажання 
він здійснити не міг.

Їдку сатиру використав письменник для зображення ще 
однієї знаменитої жінки в НКВД – товаришки Клави. А 
прославилася вона тим, що під час слідства завжди потіша-
лася над статевими органими своїх жертв. Вона била дошкою 
мужчин по вразливих місцях, притискала їх каблучком, а то 
й дверима, заголювалася й сідала безпомічній жертві на об-
личчя. А після того, як жертву виносили, ця самиця улашто-
вувала оргії з слідчими у кімнатах з закривавленою підлогою. 
«І була вона ніби морфіністка. В кожному разі це була жінка 
сексуально збочена... Очі й уста її були достатньо красно-
мовними. Ті очі й уста, надміру живі стегна, опуклі груди й 
рожеві, перенаснажені кров’ю щоки оформляли собою не що 
інше, як балон колосальної сексуальної енергії» [Багряний 
1992: 199-200].

 Така аморальна поведінка жінок-енкаведисток не вкла-
дася в голові Андрія. Він почував себе гегемоном на своїй 
землі, вважав себе її господарем і паном. Тому він не міг 
собі уявити, що його може хтось торкнути пальцем. Такий 
підхід був основою його світосприйняття. Але це були ілю-
зії людини, вихованої на демократичних, гуманістичних тра-
диціях. Червона більшовицька система опиралася на зовсім 
інші принципи – зневагу до людської особистості, надуману 
класову ненависть до «ворогів народу», цілеспрямовану полі-
тику нищення національної еліти. І це йому доступно пояс-
нив слідчий Сергєєв: «Не розраховуйте ні на яке милосердя, 
бо людина є п ш и к. Ви жорстоко помилитеся, якщо дума-
тимете, що з вами хтось буде панькатись. Нам нема коли 
панькатись. Вас – і не тільки вас персонально, а всіх там – 
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тут роздавлять, як муху, і ніхто не жалітиме. ... Ви тут ска-
жете все. Не скажете стоя, то скажете лежа. Не скажете при 
пам’яти, то скажете без пам’яти. А скажете! Тут ще не було 
таких, щоб, ставши в позу героя, витримували до кінця. Ви 
тут не герой і навіть не людина, а всього лише д і р к а  в і д  
б у б л и к а» [Багряний 1992: 172].

Андрія безпідставно звинувачували в контреволюцій-
ній діяльності: «Пункт перший статті 54 КК УССР – зра-
да вітчизни. Пункт другий – приналежність до військової 
контрреволюційної повстанської організації й підготування 
збройного повстання. Пункт шостий – шпигунство на ко-
ристь Японії. Пункт восьмий – терор. Пункт десятий – 
агітація. Пункт одинадцятий – організація, що стоїть в 
зв’язку з пунктом другим і десятим» [Багряний 1992: 192-
193]. Андрій уважно вислухав сфабриковане обвинувачення 
і розсміявся, не знайшовши жодного слова правди. Але його 
думка Сергєєва не цікавила: «Тут тебе, зрештою, не пита-
ють про правду. І нікому вона тут не потрібна. Правдою 
буде те, що я тобі тут начеплю. ...Суть в тім, що ти ворог. А 
раз так – всі статті, до тебе прикладені, будуть правильні» 
[Багряний 1992: 175]. 

Але Андрій не погоджувався з твердженням, що він 
«дірка від бублика». І для нього почалося велике випробу-
ваня. Його бив в обличчя начальник відділу Великін. Били 
його так звані футболісти: «Садили черевиками по чому по-
пало. ...П’ятеро здоровенних «футболістів» гасали над ним, 
качали по всій кімнаті й несамовито кричали: «Гад! Фашист! 
Фашистська морда! Говори! Ти будеш говорити?! Розколюй-
ся! Розколюйся, петлюрівська наволоч! Говори!! Враг народа!!» 
[Багряний 1992: 180-181]. 

Потім Андрія сліпили лампою. Сергєєв вибивав йому 
біфштекс на плечах. Великін посадив Андрія копчиком на 
край стільця, від чого його тіло тіпалося, і знепритомнівши, 
він падав на підлогу. Його відливали водою і повторювали 
екзекуцію знову і знову, але він так і не підписав сфальсифі-
кований Сергєєвим протокол.
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Як Андрій опинився в камері, він не пам’ятав. Профе-
сор Литвинов гаряче шепотів йому до вуха: «Побережіть себе... 
Побережіть себе... Коліться». Але він рішуче відсторонив його 
рукою... «Крик проклятого півня стояв в вухах, вимагаючи зра-
ди, – зради всього і самого себе» [Багряний 1992: 231]. 

Для підсилення емоційного ефекту художнього слова 
Іван Багряний використовує символічний образ осики, на якій 
повісився Юда: «Ця легенда про тремтливу осику, про свідка 
останнього зітхання нещасливого учня Христового, Юди Іска-
ріотського, немовби плинула крізь грати з шелестом листу, – 
приходила не одному на пам’ять» [Багряний 1992: 237]. 

На «фабриці-кухні» за принципом конвейєра Генрі 
Форда був створений конвейєр, на якому розбирали людські 
душі. Був малий конвейєр і великий конвейєр. Великий кон-
вейєр був призначений для особливо затятих і непокірних, 
сильних духом. І після малого конвейєра Андрій пішов на 
великий конвейєр. Це був кошмар, маячіння, пекло чи ге-
роїзм. Хоч героїзмом це Андрій не наважувася назвати, бо 
«героїзм – це велич, поезія, краса. Героїзм – це раптовий, 
величавий, запаморочливий для інших вчинок, це блиск рап-
тової відваги, що захоплює людські серця доконанням не-
можливого» [Багряний 1992: 232]. А спротив диявольській 
системі одної-однісінької людини в застінках НКВД не мав 
конкретного визначення.

Андрій випробував на собі всі методи катувань, на які 
тільки здатен диявольський геній більшовицької епохи. Він 
знову сидів на кінчику стільця, його садили на гарматню, 
як колись запорожців на палю. Його водили на розстріл, 
плювали в лице, мочилися в обличчя, набивали «біфштекси 
на стегнах», що на мові заплічних діл майстрів називалося 
«робити шимпанзе»... Його тіло рвали залізним паліччям... 
Слідчі змінювали один одного, завзято проявляючи сатанин-
ську винахідливість витончених тортур. Він не знав їхніх 
імен і не намагався запам’ятовувати їхніх облич. Але все це 
не доконало Андрія, а навпаки, зміцнювало його затятість і 
упертість: «Перемогти! Калікою, напівтрупом, але перемог-
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ти! ...Оцих хамів, оцю нікчемність, оцих тварин він мусить 
перемогти! Мусить. Не може ж бути, щоб мерзость і підлота 
взяли над ним гору, над його душею, над його гордістю... Не 
може бути! Цього ніколи не може бути! Ніколи!.. Ніколи!..» 
[Багряний 1992: 235].

Звичайно, образ-характер Андрія Чумака ідеалізований 
в романтичному дусі, що було продиктовано творчою кон-
цепцією митця. Іван Багряний, детально описуючи тортури 
і знущання над Андрієм, постійно акцентував увагу на мо-
ральній складовій образу-характеру. У небхідності зберег-
ти морально-етичну чистоту душі Андрій переконував жи-
дівського юнака Давида, якого обвинувачували в сіонізмі, в 
приналежності до організації Паолей-Сіон: «Давиде! В цій 
ситуації може бути два виходи:  в м е р т и   р а з,   а б о  
в м е р т и   д в і ч і.  Вмерти раз, це бути роздавленим фізич-
но, але лишитись і не вмерти морально, зберегти свою честь, 
свою душу й горде право бути любленим... Вмерти двічі – 
це вмерти безповоротно морально, ставши підлим трусом і 
нікчемою, і до того ж вмерти фізично, але як!» [Багряний 
1992: 244].

Письменник постійно вплітає в художню тканину твору 
роздуми про людину, про складну й незбагненну механіку її 
дій та вчинків: «Людина – це найвеличніша з усіх істот. Лю-
дина – найнещасніша з усіх істот. Людина – найпідліша з 
усіх істот» [Багряний 1992: 247]. І саме в цих трьох ракурсах 
особливо проявлялася людина на «фабриці-кухні».

Одного разу під час психічної атаки Андрій розколов 
слідчого Сергєєва і з награного й набундюченого чекіста вилу-
щив людину: «Так. Мені вас жаль. От ви нас роздавлюєте, – 
Андрій повів очима на стелю, – ви нас роздавлюєте, а вам 
і в голову не приходить, що це ж ви самі себе роздавлюєте... 
Ви закохаєтесь, але ми кричатимемо, й скавулітимемо, й 
отруїмо вам щастя... Ви одружитесь, але втічете з шлюбного 
ложа, бо ми обступимо вас – мільйони й тьми нас, замор-
дованих, скривавлених, і ревтимем так, що ви не здібні бу-
дете прикласти уст і напитися з келиха любові... Ви матиме-
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те дітей, але уникатимете їх, бо з їхніх очей дивитимемось 
МИ своїми закривавленими зіницями... А коли ви схочете 
шукати затишку в материнській ласці, ви не матимете її – 
ми кричатимемо, й ревітимемо, й скавулітимемо...» [Багря-
ний 1992: 250-251].

Слідство зайшло в тупик. Андрій не підписував сфаль-
сифікованого протоколу, а слідчі вже не ризикували засто-
совувати радикальні заходи до його виснаженого і кволого 
організму. Вони хотіли зробити голосну справу, підтасувати 
факти і зліпити організацію великого маштабу, сподіваючись 
використати свої «досягнення» для кар’єрного росту. Але з 
цього нічого не вийшло.

Його передали новому слідчому Донцю, який вихва-
лявся своїм козацьким походженням. Спочатку він гово-
рив доброю й інтелігентською українською мовою, а потім 
перейшов на російську. І «власне, з цієї мови, енергійної й 
карбованої, з мови загарбників і володарів його землі, відчув, 
що перед ним сидить непересічний, глибоко певний себе ро-
бітник органів революційної законности. І вже з інтонації 
відчувалося, що ця людина говорить від імені диявольської 
системи, вважаючи себе вірним і авторитетним її стовпом» 
[Багряний 1992: 297].

Запорозький кулак Донця і його чортячий спринт та 
енергія добивали Андрія фізично й морально... Своєрідною 
методою цей садист і провокатор дотискав Андрія, і він від-
чував, що скоро Донець зможе легко досягти того, чого не 
змогли зробити Сергєєви й Великіни. І Андрій вирішив за-
вербувати цього варвара, який так пишався козацьким по-
ходженням. Все це сталося само собою під час катування, 
яке супроводжувалося диспутом, хто має право називатися 
нащадком козацького роду. Фрей і його супутник зайшли 
саме в той момент, коли Андрій висловив божевільну думку, 
викликану відчаєм, про те, що «Донець його роздавить, але 
саме цим він доведе, що він не козацького роду, а навпаки, – 
що з них двох ренегат, і мерзотник, і дворушник він, До-
нець...» [Багряний 1992: 436]. 
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Завершилося все тим, що Андрій завербував Донця як 
керівника справжньої контрреволюційної організації, який 
б’є й мучить його, щоб він не видав їхньої таємниці. Донця 
заарештували, і він моментально перетворився зі слідчого у 
в’язня. Андрій знав, що доля таких в’язнів була незавидна – 
вони або випадково топилися в параші, або з ними трапля-
лося щось непередбачуване. Він почав переживати за Донця, 
тим більше, такий вибрик виглядав найганебнішим вчинком 
всього його життя. Обравши праведний шлях, він боявся 
підлості, як власної смерті. Бо «залишитися людиною – 
найвища перевага, бо чиста душа є універсальним крите-
рієм добра та зла» [Балаклицький 2005: 33-34] Тому він 
відмовився від фальшивого звинувачення Донця. А Фрею, 
старшому начальнику, прокурору з нагляду і самому Донцю, 
якого привели на очну ставку, пояснив: «Я тільки показав, 
що ваша достославна вербовка – то паскудна мерзость. І що 
це палка на два кінці. Він мене мучив, і я вирішив, хай він 
сам спробує, як то виглядить. І завербував... Він став жерт-
вою того, чого вимагав від мене по відношенню до інших і 
чого вимагаєте ви всі від усіх... Тільки й усього» [Багряний 
1992: 452]. 

Хоча Андрій заробив додатковий пункт, на серці в нього 
полегшало. Він не хотів плямувати свою душу підлими вчин-
ками. Морально він виграв, давши ляпаса усім мерзотникам. 
А наголовніше, що він позбувся небезпечного слідчого, який 
єдиний на все управління міг би дати з ним раду. Він знав, 
що Донця реабілітують, але їхні шляхи вже ніколи не пере-
тнуться з низки зрозумілих мотивів. 

Новий слідчий називався Гордий. Цей Божий бичок ка-
тував Андрія своїми кулачищами. Йому не потрібен був ро-
зум – він думав кулаками з довбеньку. Він добився від Андрія 
визнання діяльності терористичної організації і видачі всіх її 
членів. Андрій визнав існування терористичної організації, 
до якої входив поет-анархіст Уолт Уітмен, Бенвенуто Челліні, 
Барух Спіноза, Ульріх Гутен, Уго Фосколо, Іван Вишенський 
та інші. Довго довелось побігати Гордому, щоб відшукати вка-



426

зані адреси, поки зрозумів, що Андрій просто поглумився над 
його низьким інтелектуальним рівнем.

На заключному етапі слідчі зробили останню спроба 
розколоти Андрія, поставити його на коліна: «НКВД не мо-
гло стерпіти такого поругання й глуму над своєю всесиль-
ністю, що хтось не дається розібрати себе на гвинтики й 
обернути в дірку від бублика. Як це так! «Людішка» не 
хоче бути «людішкою»?! Чи це не найбільша контреволю-
ція? І от цю «людішку» заходилися знову з оскаженінням 
колоти»[Багряний 1992: 501].

Почався вдруге великий конвейєр. А диригували ним Ве-
ликін, Сергєєв і нач. Н-ського району Сафигін. Стовкши Андрія 
до непритомності, вони відливали його водою, садили на сті-
лець, і підсували протокол до самих очей, вкладали в півпри-
томну руку перо, вмочене в чорнило... Андрій випускав перо на 
підлогу – й «переконування» починалося знову і знову. Слідчі, 
які морочилися з Андрієм два роки, кляли його на чому світ 
стоїть, сатаніли від безсилля перед людиною, яка вирішила по-
долати диявольську систему силою непереможного духу.

На вимогу Андрія йому влаштували очну ставку зі Жгу-
том-агентом НКВД. Жгут ретельно і «за порядком» розпо-
відав про Андрієву «контреволюційну» діяльність. Андрій 
впізнав його – це був отець Яков, що читав у батьковій хаті 
про сад Гетсиманський. Він конвульсивно вхопив тяжке мар-
мурове прес-пап’є і з усієї сили опустив його на Юдину голо-
ву. Тепер Юда обійшовся без осики.

У кінці твору Андрій зустрівся з братами та сестрою. 
Закритий Ревтрибунал засудив усіх до розстрілу. Ніхто з них 
не просив помилування. Але хтось з волі подав апеляцію, т. 
зв. «верховний суд» не затвердив вироку через «неоформле-
ність справи» і замінив розстріл двадцятилітньою каторгою.

Іван Багряний завершує роман про чотирьох братів Чу-
маків і їхню сестру Чумаківну оптимістичним фіналом: «Ба-
гато доріг пройшли вони, з багатьох рік пили вони, багато 
могил полишали вони, багатьох друзів розгубили вони в землі 
й по божевільнях, і багато ще їм іти, багато ще їм проб при-
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готовила доля. Але всі дороги сходимі й всі могили зчислимі, 
і кожна ніч – навіть полярна ніч! – кінчається ранком... І 
вони йдуть... Зціпивши зуби, вони йтимуть через ніч злоби й 
зненависти, не здаючись доти, доки її не перейдуть» [Багря-
ний 1992: 528].

У романі «Сад Гетсиманський» І. Багряний з одного боку 
показав варварську суть московсько-більшовицького режиму, 
який діяв поза межами здорового глузду та елементарної мо-
ралі, а з другого – відтворив складний, страдницький шлях 
українців в умовах окупації в особі Андрія Чумака, гордого 
і нескореного представника козацького роду, який витримав 
усі випробування новітньої інквезиції, котру влаштували біль-
шовики, щоб винищити провідну верству української нації, 
знекровити її та перетворити людей в безвольних прихильни-
ків їхніх інтересів. Стійкістю та витривалістю Андрій Чумак 
довів, що нескорений український дух, віковічне прагнення до 
волі та національна гідність не підвладні жодній силі. 
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Контрольні запитання

1. Які фактори вплинули на формування світоглядних орі-
єнтирів Івана Лозов’яги?

2. На якій основі базувалися естетичні принципи пись-
менника?

3. Які твори написав Іван Багряний?
4. Який концептуальний підхід позначився на романі  

«Сад Гетсиманський» І. Багряного?
5. Які визначальні мотиви твору?
6. Які основні принципи стильової манери автора?
7. Яку функцію відіграє в романі символічний образ  

«Саду Гетсиманського»?
8. На які революційні «перетворення» звернув увагу  

Андрій Чумак?
9. Якими автобіографічними компонентами наповнений 

роман?
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10. Як позначилася на творі авторська прив’язаність до кон-
кретних постатей та реальних обставин?

11. Хто головний герой роману «Сад Гетсиманський»  
І. Багряного?

12. Який визначальний конфлікт твору?
13. Як І. Багряний відтворив у романі особливості україн-

ського національного буття?
14. Які таємниці унікального українського світу відкрив 

для Андрія дідусь?
15. Як зображує І. Багряний українців?
16. Як зображені в романі енкаведисти?
17. Як змальовує автор застінки НКВД?
18. Який пласт специфічної лексики породило на «фабриці-

кухні» варварське поводження з в’язнями?
19. Як рятувалися в’язні від енкаведистського божевілля?
20. Як проявився сатиричний талант І. Багряного?
21. На які принципи опиралася московсько-більшовицька 

диктатура?
22. Які звинувачення висунули енкаведисти Андрію?
23. Які методи катувань більшовицької епохи випробував 

на собі Андрій?
24. На яких морально-етичних складових образу-характеру 

Андрія Чумака акцентував увагу автор?
25. Як завершується роман «Сад Гетсиманський»  

І. Багряного?



відтворення глибинної стихії 
української дуШі в роМані 

«чого не гоїть огонь» 
уласа саМчука

Улас Самчук під час німецької окупації повернув-
ся в Україну і редагував у Рівно газету «Волинь». 
За патріотичні передові статті німецькі окупанти 

посадили письменника в тюрму, де його охороняли колиш-
ні енкаведисти. Та під впливом світової громадськості німці 
змушені були випустити на волю вже добре відомого пись-
менника. У 1944 році він емігрував до Німеччини, а потім до 
Канади. За межами рідного краю Улас Самчук у думках час-
то повертався до Дермані, яка була «моттом, альфою і оме-
гою його земного буття» та давала змогу зберегти «бачення 
світу через призму «волинської тихої сторони» [Жив’юк 1993: 
82]. Письменник щиро зізнавався: «Дермань для мене центр 
центрів на планеті» [Самчук 1999: 142]. І такий нерозривний 
зв’язок зі своєю батьківщиною визначив основні параметри 
його світовідчуття. «Улас Самчук, не зважаючи на те, що все 
своє творче життя прожив на чужині, письменник наскрізь 
український… Він лишився вірним народові й землі, звідки 
взяв своє фізичне, духовне й національне коріння. Всі його 
твори написані українською мовою, всі мають українську те-
матику. У них письменник ніде не злукавив, не вислужувався 
перед жодним окупантом, завжди йшов за голосом свого по-
кликання, національної совісти – голосом правди» [Білоус-
Гарасевич 1998: 146], – зазначала Марія Білоус-Гарасевич.

І ще на одну важливу рису естетичної концепції Ула-
са Самчука звернула увагу дослідниця. Вона вважала його 
не тільки літописцем епохи, а й письменником-мислителем, 
який «усе переосмислює, виробляючи власні погляди, при-
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ходячи до власних висновків і прогноз. Все, що схопило його 
око, чого торкнувся розум, переходить, і то часом блискавич-
но, через його філософське мислення. Це якась вийнятково 
сильна індивідуальність з чітко окресленою власною думкою. 
Його спостережливість феноменальна, а поле зацікавлень без-
межне» [Білоус-Гарасевич 1998: 135]. 

 Про тяжку окупацію рідного краю як червоною, так і 
коричневою імперією, Улас Самчук, який запрезентував себе 
світові творами «Волинь», «Гори говорять», «Марія», «Кулак», 
«Юність Василя Шеремети», вирішив написати роман «Чого 
не гоїть огонь» (1959). У ньому автор виявив нові параметри 
творчого акту і намагався осмислити місце та роль україн-
ців у глобальному світі, показати глибинну стихію україн-
ської душі, котру в епоху великих потрясінь випробовували 
на міцність у різний спосіб. «Уся та безодня незбагненних 
пристрастей, що згущеною силою рухнула в цей грандіозний 
похід на всі боки знервованої планети, – була тут, є тут і, 
мабуть, буде далі в мозках, в душах тих, хто цей простір запо-
внює. Це, здається, не диктат свідомої сили, це, мабуть, воля 
глибинної стихії, що її не зломити ніякими логічними норма-
ми, аж поки вона сама не визріє, не вичерпає своєї бурхливої 
динаміки зростання і не вляжеться в ложе космічного руху 
буття. І даремні тут апеляції до глузду. Глузд в таких зрушен-
нях буває змістом безглуздя. Механіка руху сама визначає 
закон і право» [Самчук 1994: 75], – зазначав він.

Роман «Чого не гоїть огонь» – це щира розповідь про 
боротьбу за незалежність України «в умовах немилосердних 
напруг, переоцінок і болісних розчарувань, коли мужність по-
лягала не лише в тому, щоб вистояти, а й у тому, щоб пере-
осмислити досвід і згрупування задля нових завдань, нових 
випробувань» [Жулинський 2006: 491]. Улас Самчук, скру-
пульозно обсервуючи реальну дійсність, творив «образ духо-
вної України» [Поліщук 1993: 69]. У цьому творі він створив 
концептуальний образ воїна-захисника Якова Балаби, вихо-
ваного на українській традиції, завдяки якій накопичився 
величезний досвід воїнської доблесті та жертовного героїз-
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му. Письменник, який змушений був покинути рідну землю, 
«делегував» національно-визвольну місію України головному 
герою роману.

Осмислюючи події далеко від України, автор не зміг 
приховати ностальгії за рідним домом і тому до реалістичних 
картин жорстокого часу він домішує елементи романтизму 
та сентименталізму. Особливо це помітно у спогадах головно-
го героя про рідний край. Любив Яків «свій глибокий рів, що 
межував з їх садом, і стежку, що круто поміж розгалуженим 
корінням ясенів збігала вниз до криниці, витоптана босими 
жіночими ногами, які завжди ходили сюдою по воду, по роз-
мову, по кохання; завжди вогка, завжди кам’яниста, завжди 
тіниста… А що тут різного-прерізного квіття бриніло вес-
нами й літами, а що тобі птаства всілякого, а особливо тих 
ославлених крикливих соловейків… А коли по обох схилах 
яру зацвітали сади – отоді все, здавалось, пливло й біліло, 
мов білі літні хмарини на синьому небі» [Самчук 1994: 26].  
І ця зворушлива любов до рідного краю не послаблює муж-
ності персонажа, а надає йому сили та наснаги для звершен-
ня патріотичного чину.

Твір має пригодницький характер. Головний герой – 
Яків Балаба – проходить через тяжкі випробовування воєн-
ного часу. Історія його життя, вплетена в канву художнього 
тексту, багато в чому збігається з долею автора: Яків «походив 
з прекрасного, старовинного, історичного поселення, що зва-
лося Дерманем, з «кутка», що звався Запоріжжям, і побачив 
цей світ року Божого 1916-го. Був рослий, барчистий, недбало 
тесаний, з синіми очима, міцним, тяжким носом і бурхливою, 
рудуватою чуприною над високим чолом» [Самчук 1994: 25].

Намагаючись виразно індивідуалізувати головного героя, 
письменник використовує портретну характеристику – чітко 
вказує на антропологічні риси волинянина і відтворює ат-
мосферу формування його характеру, на якому позначилися 
розповіді про Запоріжжя, про відьом, про вовкулаків, про 
мерців, що приходять по душі. Мав Яків також свою інтимну 
таємницю – «найбільше вбивалася в тямку одна маленька, 
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дрібненька, чорненька дівчинка, що її Павлінкою звали, що 
завжди чомусь не ходила, а бігала, завжди боса і завжди у до-
вгій, обідраній, доморобній сорочинці. З нею пас вівці, з нею 
бавився в крем’яхи, їй оповідав про відьму Улиту, її бив і з неї 
прозивався «байстручок, байстручок», сам не знаючи чому» 
[Самчук 1994: 26]. Павлінка несподівано зникла з села, і Яків 
довго тужив за нею.

Створюючи образ духовного лідера – воїна-захисника 
рідної землі, автор уникає схематичності та однозначного 
трактування героя, а показує його в динаміці, у розвитку, 
під впливом екстремальних ситуацій. Тому в романі «Чого не 
гоїть огонь» немає наскрізного конфлікту. Для розкриття об-
разів-характерів письменник використовує різноманітні кон-
фліктні ситуації, які з чітко визначеною послідовністю стають 
рушієм розвитку сюжету.

Яків Балаба належав до тих дерманців, які не бажали 
покидати яри, сади, гаї, мочари та каменоломні, бо неска-
занно любили своє «зелене, тіняве, квітуче, заповнене пере-
казами та забобонами родинне місце» [Самчук 1994: 26]. 
Коли хлопці почали «Україною займатися», та «націоналіста-
ми ставати», та поляків дражнити, та по тюрмах волочитися, 
та нелегальщину з Галичини на плечах носити, та мазепинки 
шити» [Самчук 1994: 27], Яків, як його не припрошували в 
різні організації, не втручався у політичний процес і віджар-
товувався: «Що ж! Зробите Україну – хватить і для мене» 
[Самчук 1994: 27]. 

Пережив Яків у Дермані і ганьбу свого роду. Мав він 
молодшого брата Каленика, якого виняньчив, але він «виріс 
на лихо дивним. Не був він сам собою, за Польщі першим 
пішов на угоду, «хаточитальником» став, а згодом несподі-
вано з чужою кобилою заплутався, рік і два місяці просидів 
у Рівному, а прийшли товариші, то, як потерпілий від пан-
ської Польщі, а до того «соціально-близький», одразу почав 
рости вгору – його висунули, його вибрали, після почав він 
«сипати», і не один з дерманців завдячує йому Сибіром» 
[Самчук 1994: 31].
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У цій соціально-психологічній характеристиці брата 
є одна важлива ментально визначальна фраза: «не був він 
сам собою». Для українця надзвичайно важливо залишатися 
самим собою, твердо опиратися на національний ´рунт, до-
тримуватися морально-етичних ідеалів і не втрачати свого 
«я», щоб не загубитися у вирі подій. І цю самодостатність, 
непокірність та здатність українця кермувати своєю долею 
постійно культивував Улас Самчук. Великою опірністю не-
сприятливим обставинам наділяє письменник Якова Балабу, 
який пройшов різні етапи випробовування своєї долі. Але, 
створюючи унікальний, колоритний образ, Улас Самчук уни-
кає спокуси ідеалізувати героя, чітко витримуючи лінію пись-
менника-реаліста. 

У 1939 році Яків служив у польському війську «завод-
ним», бравим вахмістром-підхорунжим, а коли у боротьбі з 
фашистами втратив на полі слави дві третини свого вояцтва, 
попрощався зі своїм улюбленим конем і повернуся на рідне 
Запоріжжя, одружився з Марусею, яка на нього вірно чекала, 
і став «колективним господарем» великого СССР. 

Ознакою того часу було те, що серед ночі почали зникати 
люди, і зникали ті, котрі хотіли України. «Не хотіли багатих – 
не мають багатих, хотіли ідеології – мають ідеологію. Чому 
лише ніхто не тішиться? Рівненська тюрма набита, дубенська 
набита, луцька набита… Тюрми, тюрми, тюрми. І ніхто не 
знає, як з них вилізти» [Самчук 1994: 31], – казав своїм на-
страшеним сусідам дядько Якова Михайло із Запоріжжя. 

Під більшовицькою окупацією не тільки зникали люди, 
«зникав сміх, зникав хліб… Зникало й життя. Люди на щось 
чекали, на зміну якусь, чудо, війну, мор. Може, хтось при-
йде, хтось поможе» [Cамчук 1994: 31]. І німецьку окупацію 
зустріли як визволення від червоного мракобісся – «рами 
вітальні виросли, квіти посипались, хліб-сіль понесли «визво-
лителям», слава до неба неслася від крові, від ран, від зне-
ваги, від болів серця й душі, бо ще ніколи, ніде й ніхто так 
не вразив народ, як саме в ці дні глибокі, як море, чорні 
з чорним сонцем, без просвітку, без тепла, без милосердя» 
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[Самчук 1994: 32]. І це було страшною трагедією українців, 
що наївно покладалися на варварів – звироднілих посіпак, 
для яких улюбленим образом була шибениця, а садизм став 
елементарною розвагою. 

Улас Самчук не прикрашує дійсність, а передає реаль-
ний стан речей, намагається показати складне переплетення 
людських доль різних національностей. У моральному аспекті 
письменник намагається оцінити вчинки персонажів. Для 
цього він використовує емоційно насичені діалоги. Ольга Ба-
чинська з почуттям гіркоти звернулася до Рівки: «Бач, Рівко! 
Чи не казала я тобі отоді, як ваші хлопці поприпинали на 
себе оті червоні зірки й танцювали в той час, коли нас ноча-
ми виривали з постелі і вивозили на Сибір. Чи не казала ти 
сама, що «ми» вже у «вас» в мішку, лиш треба зашморгнути? 
А чи не видав твій власний племінник мого чоловіка, який 
йому нічого поганого не зробив? Бачиш? Маєш тепер! Бог не 
прийде києм карати! …Може, я цього і не мала казати. Знаю 
вашу біду і не радію з неї. Але моє серце також не з каменю, 
і ви добре знаєте, де мій чоловік, моя сестра Марія, чоло-
вік Кравцевої, Корнієнків, Михайликів… А он погляньте, що 
вони лишили по наших тюрмах: у Львові дві з половиною ти-
сячі трупів, Дубні сімсот вісімдесят… І так у кожному місці» 
[Самчук 1994: 13]. В експресивній репліці Ольга Бачинська 
передає атмосферу епохи і вказує на ті жахи, яких зазнали 
українці від більшовицьких «визволителів».

Ольгу підтримав Герш Зільбер: «Говориш правду, Ольго, – 
казав старий, тримаючи в лівій долоні мичку довгої, сивої 
бороди. – Бог не прийде києм карати, так кажуть все наші 
люди. А думаєш, я їм не казав? Казав. Багато разів казав. 
Давно казав. Ще за тієї революції… Схаменіться, казав я їм, 
що ви, дурні діти, робите? Але, думаєш, вони мене послухали? 
Думаєш, не хотіли вони й мене на той Сибір послати? А он 
брата мого Шмуля, сама знаєш, так само, як і твого чоловіка, 
вислали… Були люди як люди, а то видумали: якогось Маркса, 
якогось Леніна, якогось Гітлера, ті до ями тих, ті тих, – 
божевільні!» [Самчук 1994: 14]. 
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Показовим у словах Герша Зільбера є те, що Маркса, 
Леніна і Гітлера він ставить в один ряд, усвідомлюючи, що 
ідеологічна зашореність та культ вождів завжди призводили 
до великих катаклізмів та значних людських втрат. Показу-
ючи стосунки між жидами та українцями, Улас Самчук чіт-
ко витримує європейську гуманістичну лінію, визначальним 
принципом якої було торжество добра над злом. І хоч Ольга 
Бачинська висловлює справедливі докори Рівці, яка колись 
необережним словом зачепила її за живе, але в її словах не 
відчувається агресії, ненависті чи злоби, а проявляється благо-
родство та співчуття до людей, які зазнають несправедливої 
кривди від німецьких окупантів. 

Зосереджуючи увагу на складній, трагічній долі України 
в умовах Другої світової війни, Улас Самчук водночас показує 
наївність українців, які сподівалися на покращення своєї долі 
за німецької окупації. «Вперто ширилися чутки про україн-
ську армію, на перехрестях вулиць появилися незграбні, сві-
жоспечені поліцаї виразно не німецького походження, у яки-
хось незнаних, казали литовських, уніформах з тризубчиками 
на шапках, Тут і там замаяли жовто-сині прапорці…» [Сам-
чук 1994: 12]. Але окупація є окупація, і нічого доброго вона 
не могла принести, у чому українці дуже скоро переконалися.

Композиція роману побудована так, що всі сюжетні лі-
нії пов’язані з головним героєм –Яковом Балабою, і кожен 
його наступний крок впливає на сюжетний розвиток подій. 
Вже двадцять четвертого червня герой потрапляє у воєнний 
вир: «Яків Балаба отямився на асфальті, під самою гусеницею 
сталевого гіганта, що саме вибухнув огнем і палав, мов смо-
лоскип» [Самчук 1994: 5-6]. Попечений і контужений Яків 
потрапив до жидівської родини Зільберів, де його доглядали 
та виходжували Рівка і Шприндзя. 

Яків хотів скоріше стати на ноги та повернутися до сво-
єї рідної Дермані, але, зважаючи на його стан, Зільбери його 
не відпустили. І скоро він їм став у пригоді. Коли одного разу 
німці підійшли до їхнього будинку з метою «організувати» 
мешкання, то Яків доброю німецькою мовою пояснив їм, що 
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тут живуть не жиди, а німці, і їх залишили у спокої, хоча ні-
мецька влада постійно наголошувала, що «всі мешканці міста 
й околиці жидівського походження мусять носити на лівому 
рукаві опаску із знаком Давида, а на грудях і спині овальну, 
точно визначеного розміру жовту латку» [Самчук 1994: 12-13] 
і йти у гетто. Улас Самчук, загострюючи увагу на трагедії 
жидівської родини, намагається показати повний абсурд вар-
варського підходу, коли представники однієї нації нахабно 
і безапеляційно розпоряджаються долею іншої. Хоча Герш 
прихильно характеризував окупантів: «Я знаю німців… Ще з 
минулої війни. То культурний народ… Дивіться, як вони пово-
дяться… А порядок… О, ті вміють!.. Культурний народ. Господа-
рі!» [Самчук 1994: 9], але, підчиняючись німецькому порядку, 
змушений був іти в гетто зі своєю родиною. Не підкорилася 
тільки Шприндзя, яка не говорила, а кричала: «Я не жидів-
ка! Я ніяка жидівка! Яке моє діло, що мої батьки породили 
мене такою! Чого вони від мене хочуть?!» [Самчук 1994: 20]. 
У цих словах Шприндзя викричала кривду зневаженого на-
роду. Не в кращому становищі були й українці. Діалог між 
Шприндзею та Яковим це засвідчує: 

« – Добре вам! Що вам! Ви не жид! – обернулась до 
нього Шприндзя.

– Ще гірше!
– Що може бути ще гірше?
– Мабуть, є й таке, – відповів Яків»[Самчук 1994: 13].
Яків не став розповідати Шприндзі про віковічну бороть-

бу української нації за право бути господарями на своїй землі, 
про утиски, репресії, голодомори, які забрали мільйони україн-
ців, але, пройнявшись співчуттям до чужого горя, не залишив 
Зільберів. «Більше, він мусив бути з ними разом. Ще більше, 
він мусив стати в їх обороні. Його ті люди по-своєму полюби-
ли і просили його не лишати їх» [Самчук 1994, 19]. Особливу 
надію покладала на нього Шприндзя – вона просила вивезти 
її до Німеччини, а потім до Америки, де вона мала багатих ро-
дичів. Вона тикала на глобус пальцем: «Бачите, ось сюди? Нью-
Йорк! Це земля! Вона крутиться!» [Самчук 1994: 46].
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Яків із розумінням поставився до побажань Шприн-
дзі, бо усвідомлював, що кожна людина незалежно від на-
ціональної приналежності має Боже і своє право влаштову-
вати життя так, як забажає, без огляду на те, чи це комусь 
подобається, чи ні. І в такому підході до вирішення справи 
виразно проявлялася гуманістична концепція письменника, 
вироблена під впливом європейських цінностей.

Яків Балаба, який у польській армії був вахмістром-під-
хорунжим, став вишкільним інструктором при організації 
батальйону українських хлопців. Йому присвоїли звання ка-
пітана, а потім підвищили й до майора. Яків був освіченим, 
багато читав, аргументовано і логічно висловлював свої думки 
з будь-якого приводу, до кожної справи підходив виважено 
та помірковано, і це подобалося багатьом. «І став він відо-
мим не лише у німців, але у своїх. Його почали запрошувати 
до організацій, на засідання, на наради, його питали, з ним 
радились, його слухали. Він став зв’язковим між окупаційною 
армією і місцевими урядовими чинниками. Його посилають 
в делегації, він робить інтервенції, він вимагає полегш, пома-
гає скривдженим» [Самчук 1994: 20]. Але справа з україн-
ським батальйоном не вигорала – «Думалось одно, виходило 
інше. Найдрібніші ознаки національного заборонено. Навіть 
команду, навіть пісні. Лише поліція, лише охорона, і то пану-
ючих» [Самчук 1994: 54]. 

Під німецькою окупацією Яків не бачив жодної пер-
спективи. «Місто заливала чужа повінь, вулиці заповнялись 
чужими фірмами, будинки – чужими людьми. Місцевих 
витискали, виганяли, забивали. «Усі згинуть», – казав по-
шепки урядовець Райхскомісаріату, що служив там за пере-
кладача. «Тут нема не німців», – казав керівник політично-
го відділу уряду Неслер. Німці на першому місці, німці на 
другому і німці на останньому. «Нур фюр дойче» стояло на 
кожному предметі. За оголошеним Райхскомісаріатом цін-
ником, заробітна платня для не німців зводилась до пачки 
сірників денно, для селянина – чотирьохсот грамів зерна» 
[Самчук 1994: 54].
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Ще на одну дуже важливу рису естетичної концепції 
Уласа Самчука варто наголосити: розуміючи і усвідомлюючи 
наслідки німецької окупації України, письменник не змальо-
вує чорною фарбою німецьких офіцерів. І Пшор, і Вайз, і Не-
слер, і Шульце, і фон Лянге та всі інші, з якими доводилося 
стикатися Якову, схарактеризовані як соціально-психологічні 
та національні типи, що так чи інше стали жертвами гітле-
рівського дурману.

Автор використовує різноманітні конфліктні ситуа-
ції для розкриття національного характеру головного героя, 
який непорушно дотримувався морально-етичного кодексу, 
виробленого українцями протягом віковічної історії. Якову 
довелось пройти через різні випробування. Герш і Шприндзя 
пропонували йому за порятунок дорогоцінності, але чуже ба-
гатство його не цікавило. Потім його зваблювали. Спочатку в 
довгій нічній сорочці до нього заявилася Рівка: «Я – молода 
жінка, ви – молодий чоловік! Тепер війна. Не питаймо, що 
буде завтра...» [Самчук 1994: 23]. Другого чи третього вечора 
до нього замість Рівки, так само уночі, прийшла Шприндзя 
і почала свою мову: «Моя сестра здуріла! …Вона думає, що 
може ще комусь подобатись. …Я прийшла… до… тебе! Чуєш! 
Буду тут! З тобо-ю! – викрикнула вона ще голосніше і по-
дивилась на нього гостро й виразно. – Що ти можеш мені 
сказати? Яке твоє діло? – вела вона тим же тоном. – Я це 
роблю, а не ти! А коли ти боїшся – йди геть! Це моя хата! 
Знайшовся мені мораліст – коли земля валиться!» [Самчук 
1994: 25]. У цих конфліктних ситуаціях автор показує, як 
стикаються характери, зумовлені різними національними 
орієнтирами та ментальними нахилами.

Яковом зацікавилася Віра Ясна, яка постійно перебувала 
в товаристві гітлерівських офіцерів. Вона запросила його на 
розмову до готелю, потім викликала до Києва, де для німців 
влаштувала грандіозний бал. І там вона запротестувала проти 
його виїзду до Німеччини: «До рейху, чула, збираєтесь? Не ви-
горить, не пустимо! Ви нам тут потрібні! Чого до рейху, чого 
там не бачили? Тут Київ, тут Дніпро, тут Рівне, тут Дермань, 
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а він… до рейху! В раби закортіло, остом, на смалець!..» [Сам-
чук 1994: 66]. І хоча Яків запротестував проти втручання у 
своє особисте життя, Віра намагалася вплинути на нього пе-
реконливими аргументами: «Тисяча літ ваше, і враз лишаєте. 
Кому? І для чого? Для Марселя? Сан-Франціско? Позбутись 
´рунту предків? Злякались? Чого? Яків Балаба з Дерманя? 
Нащадок, як ви кажете легендарних запорожців, що вгруза-
ли в цю землю віками – душею, тілом, кров’ю, потом, що 
боронили її шаблями, орали її плугом, їли її хліб, грілися її 
огнем… і ви хочете саме тепер залишити, і то добровільно, без 
бою, без спротиву, без жертви… Ви мусите бути тут! Тут! Де 
горить огонь, що все гоїть, де потрібна мужня сила, – битись, 
змагатись, боротись!» [Самчук 1994: 69]. 

Такі слова Віри Ясної, яка постійно перебувала в ото-
ченні німецьких офіцерів гітлерівського Третього Рейху, зди-
вували і вразили Якова. Ще більшою несподіванкою було для 
Якова те, що Віра пообіцяла сприяти йому в кар’єрному рос-
ті – зробити з нього генерала. Офіцер ес-ес Шульце, якого 
відрекомендувала Віра, запропонував Якову взяти на себе ко-
манду над українським відділом поліції і поборювати україн-
ський націоналізм. «Комунізмом займуться інші люди, і він 
нам тепер не страшний, – сказав Шульце. – З ним ми вже 
впоралися. Нам страшний націоналізм. На заході, на сході, 
на кожному місці. З західних теренів цього краю прорива-
ється сюди небезпечна хвиля, і ми мусимо її спаралізувати. І 
то в корені. З місця» [Самчук 1994: 72-73]. 

Яків уважно вислухав пропозицію Шульце, а потім дав 
зрозуміти, що він не хоче займатися поліційними функція-
ми, бо він звичайний вояк-кіннотник, по суті пасивний і по-
баб’ячому жалісливий, і роль Дзержинського чи Ягоди йому 
найменш пасує. У цій самохарактеристиці виразно прогляда-
ється український національний тип, якого не дуже цікавить 
політика та ідеологія, якому справді притаманні і пасивність, 
і жалісливість, і небажання перебирати на себе роль ката, 
що несумісне з його морально-етичними настановами, Але 
основним мотивом відмови було те, що він не хотів іти проти 
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свого народу. Тому він намагався хитрим способом зіскочи-
ти із запропонованої йому теми. Та Яків не дооцінив своїх 
супротивників. Наївна довіра до Ясної, яка так спонтанно 
виникла внаслідок якогось глибинного поруху душі, приспала 
його пильність, і це мало для нього жахливі наслідки.

Віра Ясна терміново викликала Якова до Києва. По 
дорозі, у Житомирі, його заарештували, і він опинився за 
гратами. Це було повною несподіванкою для нього. Після 
обурення, протестів та розпачу Яків спокійно проаналізував 
ситуацію, і зрозумів, що «він попав у заплутану, брудну, при-
мітивну інтригу, в якій замішані різні справи, різні речі і 
різні його знайомі включно з Ясною, Шульце, фон Лянге і 
навіть Шприндзею. Всі вони разом і кожне зокрема мали в 
тому свої якісь інтереси, всі по-своєму його любили, кожне 
хотіло мати його для себе, всі бажали йому лише добра, але 
Якову від усього того, крім великих неприємностей, нічого не 
лишилося» [Самчук 1994: 77]. Його, як яскравого представ-
ника українського народу, хотіли використати немов іграшку, 
ним вирішили маніпулювати, зробити ручним і послушним, 
але він для цього не надавався, його душа противилася будь-
якому насильству. 

Віра і Шприндзя, що так нагло та непрошено ввірвалися 
в його життя, – це два символічні маячки, які вказували на 
різні шляхи вирішення його долі, і він розривався між ними, 
намагаючись знайти прийнятний для себе варіант. Відтворю-
ючи внутрішній стан головного героя, автор не спрощує ситу-
ації, не намагається змальовувати його у привабливих тонах, 
не прикрашує патріотичним пафосом, а показує прагматич-
не прагнення персонажа знайти вихід зі складної ситуації. 
У такий спосіб Улас Самчук загострює увагу на тому, що 
українець завжди змушений був самостійно вирішувати свою 
долю, вперто відстоювати свої позиції, а коли він безпечно 
покладався на когось, то це ніколи не йшло йому на користь. 

Коли в тюрмі якийсь балтійський барон, який добре 
матюкався по-російськи, знову запропонував Якову очолити 
боротьбу проти українських націоналістів, він категорично 
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відкинув цю пропозицію, і його в товарному вагоні, нафар-
шированому невільниками, відправили до Німеччини. І те-
пер, коли «доцвітали яблуні, цвів бузок, зеленіли поля, горіли 
свіжим листом ліси, гомоніли птаством гаї» [Самчук 1994: 
80], він не хотів їхати на захід. По дорозі до рейху, у містечку 
Здолбунові, коли товарний потяг зупинився, Яків у товаристві 
трьох інших невільників підважив дошку в помості вагона і 
щасливо випав на свободу.

Яків Балаба повернувся до рідної Дермані, на своє улю-
блене Запоріжжя, до Марусі, до сина, до родини. «Маруся 
була, як і завжди, ніжною, теплою, відданою… Її сильна, здо-
рова, наповнена барвою і запахами істота горіла завжди трі-
потливою силою чуття. Було так п’янко і солодко, коли вона 
горнулася, а її великі, блискучі карі очі променювали чарами 
і насолодою» [Самчук 1994: 83]. Але Яків не мав наміру від-
сиджуватися в теплій хаті – він вирішив творити Українську 
Повстанську Армію. Між селами Дерманем, Верховом і Бу-
щею, званим Попівщино, або Темним бором почала оперу-
вати Дванадцята Зелена Бригада. Хрестили її Яків, який взяв 
собі псевдо Троян, і троє товаришів, які разом з ним щас-
ливо випали з вагона в Здолбунові: Іван, що назвався Царен-
ком, Максим, що негайно став Залізняком, і Терешко, який 
вирішив залишитися зі своїм прізвищем. «Всі троє походили 
десь із-за Дніпра, всі були комсомольцями часів Скрипника, 
«боролися за краще майбутнє трудящих всього світу», і всі 
побували на Сибіру, в таборах, у країнах вічної мерзлоти, 
ледве звідти перед самою війною вилізли і попали у вир но-
вої метушні, що на цей раз прибула для них з другого кінця 
планети» [Самчук 1994: 81].

Вказуючи на походження товаришів Якова по зброї, Улас 
Самчук загострює увагу на тому, що УПА – це не локальне 
явище західноукраїнських патріотів, а національно-визвольна 
війна всіх українців. У такий спосіб письменник утверджував 
ідею національної та територіальної єдності України.

Троян прискіпливо набирав добровольців: півчан, 
борщів’ян, лебедівців, бударажців, дерманців, полонених, 
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що вешталися шляхами. А як вже набралася сотня охочих 
воювати за Україну, – поділив їх на відділи, призначив ко-
мандирів і сказав, що «моя хата нарешті під дахом» [Сам-
чук 1994: 83].

Коли пішла слава про Трояна, то появлялись різні емі-
сари, які запрошували його приєднуватися чи об’єднуватися. 
Він зі всіма погоджувався, але вирішив не позбуватися своєї 
автономії, і всім пояснював: «Україна для мене, братіки, нія-
ка романтика, не теплий кожух і не хвіст собачий… Україна 
це… це я! Зрозуміло? Піт! Кров! Душа! Тіло! І ще честь! Дерли 
з нас хто тільки хотів шкуру триста літ, а тепер, кажу, досить! 
Будемо битися де хто стоїть, як хто може і чим хто може! Не 
чекаючи ніякого завтра, ніякого чуда, ніякої такої справед-
ливості…» [Самчук 1994: 84]. Ця репліка свідчить про наці-
ональну самодостатність Якова Балаби і його свідомий вибір 
стати на захист рідної землі від ворожих посягань.

Національно-визвольна боротьба українців з кожним 
днем набирала широкого розмаху. Улас Самчук акцентує 
увагу на тому, що не тільки бригада Якова, що виникла на 
Попівщині, орудувала на Волині. Такі бригади множились на 
«Суражничині, на Антонівщині, на Губенщині, на Цуман-
щині – далі й далі ген туди, як Случ, як Стоход, як Горинь, 
туди під Олесько, під самий Пінськ, Соми, Сонари, Дороші 
та Круки, та бойовий Тарас Бульба, та Ярема в Пустомельщи-
ні» [Самчук 1994: 92]. Німцям не подобалася такі зрушення. 
Вони вельми сердились і організовували каральні походи на 
Малин, на Ремець, на Туличі, на Літин та інші й інші. «Вони 
стріляли, вони зганяли жінок, старців і дітей до церков, па-
лили їх разом з престолами, ловили, кого могли, пхали у 
в’язниці, везли до рейху, до Бухенвальда…» [Самчук 1994: 92]. 

Захищена волинськими лісами Зелена Бригада Трояна 
громила німців майже без втрат. І не допомагали окупантам 
ні танки, ні літаки, які не могли дістати повстанців у лісо-
вих хащах. На Волині повстанці влаштовували свої порядки. 
Разом з селянами збирали урожай і ховали його в коморах. І 
робили це з піснями, забавами, гостинами. Величезні терито-
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рії були під їхньою опікою, і вони почували себе господарями 
на рідній землі.

Своєрідним антиподом до Якова Балаби була Віра Ясна, 
яка завжди несподівано появлялася з різними авантюрними 
пропозиціями. Саме в зображенні цього персонажа вираз-
но проявився національний струмінь світовідчуття письмен-
ника. Портретну характеристику Віри автор передає через 
сприйняття головного героя: «Яків був здивований, побачив-
ши ту саму Віру Ясну, що нею був збентежений минулими 
днями. Вона, в своїй бронзового відблиску атласній сукні, 
дуже модній і дуже визивній, з великим ззаду вирізом, горіла 
своєрідною силою жіночого чару» [Самчук 1994: 40]. Для 
традиційної портретної характеристики українки важливим 
елементом є очі. Яків затямив Вірин погляд: «Карі, великі, 
ясні, глибокі, напружені і разом свавільно-агресивні очі, зали-
ті, як йому видалось, трагічним смутком. Таких жіночих очей 
Яків ще не бачив, вони видались йому дуже свідомими й дуже  
розумними» [Самчук 1994: 43].

При змалюванні образу-характеру Віри Ясної письмен-
ник використовує національний маркер. На зустріч із Яко-
вом у конспіративній селянській хаті, Віра одягнула укра-
їнський народний стрій, у якому вона засяяла по-новому. 
«Ну ж і красива ти у цій вишиванці, скажу тобі по чистій 
правді. З Дерманя! З Запоріжжя! Вишивала тітка Домаха – 
Петра Даниловича Карого…» [Самчук 1994: 88], – зворуш-
ливо говорив він.

При черговій зустрічі Віра Ясна познайомила Якова з 
Фьодором Качаном, який розмовляв зі сильним кацапським 
акцентом. Завданням Качана було утворити так званий спец-
відділ, який мав би зайнятися ліквідацією місцевого націо-
налізму, а передусім – буржуазно-націоналістичної верхівки, 
тобто інтелігенції. Яків з усім, що йому пропонували Віра і 
Фьодор, автоматично й беззастережно погоджувався, обіця-
ючи обговорити деталі при наступній зустріч. Перша зустріч 
Трояна з Качаном відбулася наступної ночі близько десятої 
вечора. Троянові бійці зняли всі застави качанців, підіймали 
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сонних, у підштанцях енкаведистів, зводили їх в одне місце 
і знешкоджували.

Самого Качана і його найближчих товаришів виріши-
ли судити. Судді на чолі з Трояном вимагали сповіді під-
судних, але Качан уперто мовчав. «Так! Розумію! Мовчиш! 
Росію велику, мовляв, збираєш! Велику ідею шириш! Нову 
Америку відкриваєш! І що ж тоді при таких масштабах 
варта українська інтелігенція? Ліквідіровать! Ліквідіровать! 
На Сибір! Куля! В потилицю?» [Самчук 1994: 110-111], – 
говорив Троян. Потім високим голосом вичитував Терешко: 
«От перед нами, товариші, сидять п’ятеро катюг, що при-
йшли з Москви нас мордувати. З оцих папірців, що лежать 
переді мною, бачу, що вони закроїли цю справу з розмахом. 
Тут ось, чорним на білому, не більше не менше двісті п’ять 
імен. Учителі. Урядовці. Кооператори. Редактори. Священи-
ки. Письменники. Селяни. Усіх їх оці п’ять кретинів мали, 
як вони кажуть, зліквідувати. Без суду, без засуду, без вини» 
[Самчук 1994: 111]. Цілком зрозуміло, що під маркою бо-
ротьби з націоналізмом більшовики винищували справжніх 
патріотів України, які прагнули здобути власну державу і 
хотіли бути господарями на своїй землі.

Влучно характерзував енкаведистів Терешко: «Оце ось 
створіння з червоним баняком на бичачому карку, що на-
звало себе, під хахла, Качаном, зветься Макаров – бувший 
чекіст, бувший гепеушник, а тепер енкаведист. …А оцей його 
кумпан, що має вигляд гоголівського чорта, що називає себе 
Борисом, є в дійсності Крючков, і походить з Пензи, і має, 
як і Макаров, чимало всіляких орденів, що їх він дістав за 
українські душі, тисячі невинних жертв, які, незважаючи на 
свій лисячий вигляд, замордував власними руками. Решта – 
це їхні, так би мовити, учні, практиканти, що прийшли 
вправлятися на наших шкурах» [Самчук 1994: 111]. У та-
кий спосіб письменник відтворює діяльність спеціально 
створеного паралельного підпілля, яке було спрямоване на 
те, щоб дискредитувати партизанський рух УПА та підри-
вати його зсередини.
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Улас Самчук використовує своєрідний гумор, показу-
ючи, що українці навіть у найскладніших умовах не пада-
ли духом і здатні були до різноманітних витівок. Зокрема, 
Макарова не розстріляли, для нього зробили виняток. Йому 
всипали п’ятдесят різок, закропили вразливі місця сіллю і 
відпустили з табличкою на грудях: «Батьку Сталіну – орден 
за ліквідацію української інтелігенції. Ступінь перший». Цей 
інцидент набув широкого розголосу по всій партизанській ім-
перії. Особливо обурювалася Віра Ясна: «І як ти міг таке зро-
бити?.. Ти зіпсував мені всю музику! – гриміла вона щирим, 
шляхетним обуренням. – І що ти цим, скажи, доказав? Що 
ти тупий, провінційний хахол, який думає категоріями свого 
подвір’я і який діє засобами носорожця, що побачив невідо-
мий йому об’єкт! Знищив Макарова – велика подія! …І мені 
ти накапостив неймовірно, бо це ж я тебе, так би мовити, 
відкрила, рекомендувала, за тебе ручилась. Як ти міг, як ти 
міг?! Як тобі прийшла в голову ця думка? Ти ж син селянина, 
можна сказати, бідняка… Для тебе вже був орден бойової 
заслуги, тебе мали зробити головним командиром запілля – 
Тимошенком, Будьонним, маршалом. Перед тобою відкри-
вались широкі обрії, кар’єра, бо ж це не Польща і не якась 
міфічна Україна, а живе, велике, масштабне, перспективне 
діло» [Самчук 1994: 115]. У цій емоційній репліці Віра Ясна 
відкрилася як московський агент. Її риторика про «тупого, 
провінційного хахла, який думає категоріями свого подвір’я», 
про «міфічну Україну», про «перспективне діло» засвідчили 
про її імперську заангажованість, прикриту демагогічними 
гаслами про права селянина-бідняка, який нібито мав бути 
відданим більшовицьким ідеалам. І коли Віра випалила весь 
свій вогонь, який виразно засвідчив її промосковські орі-
єнтації, Яків зрозумів, що за красивою зовнішністю жінки 
приховується жорстокий, деморалізований монстр, вишколе-
ний більшовицькою репресивною машиною. Він не збирався 
щось доводити, шукати переконливих аргументів, а показав 
писульку, яку вона написала в дусі більшовицької пропаганди: 
«Панові Г. Йоргенсові! Секретно! У лісах біля села Бущі ота-
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борилась і почала діяти небезпечна банда під керівництвом 
колишнього коменданта поліційного батальйону в Рівному 
Якова Балаби, що оперує під назвою Зеленої Бригади, або 
«Бригади – Огонь!». Псевдо Балаби – Троян. Банда готує 
напади: 28 жовтня – на цукроварню Мизіч, 5 листопада – 
на млин Новмалин, 10 листопада – на господарство Пів-
че» [Самчук 1994: 116]. Троян прочитав писульку і попросив 
Віру не показуватися йому на очі. Трагічний гуманізм, який 
є невід’ємною рисою українського національного характеру, 
став на заваді знищення підступного та небезпечного ворога. 
По-баб’ячому жалісливий Яків не зміг підняти руку на Віру. 

Яків Балаба зазнав тяжкої особистої втрати. Випадково 
загинула його вірна дружина Маруся. До села вдерлися мадя-
ри, і вона потрапила під обстріл. Троян з невеликою групою 
автоматників брав участь у похоронах своєї Марусі і братової 
Домахи. Церква була переповнена людьми, співав церковний 
хор, отець Дормидонт зворушливо правив заупокійну літур-
гію. «Троян стояв мов витесаний з каменю і дивився у воско-
ві обличчя Марусі і Домахи. В його душі відбувався Страш-
ний Суд. Він бачив увесь той довгий шлях, яким проходять 
живі, гарні, веселі, бурхливі жінки й чоловіки і, дійшовши 
ось до цього місця, таємничо зникають у землю, розчиня-
ються в космосі, в Божих просторах, де нема ні кінця, ні 
краю. Господи, дай збагнути твою незбагненну велич!» [Сам-
чук 1994: 145]. Через особисте відчуття горя письменник на-
магався осягнути трагічну велич українців у космічному про-
сторі. Але ці епізоди, пов’язані з похороном дружини Якова, 
мають також важливе символічне значення. Християнський 
обряд поховання з повагою та пошаною до кожної людини 
як творіння Божого свідчив про належний рівень обрядової 
культури і був певним контрастом до того обезбожненого 
світу, для якого людська особистість не мала жодної вартості.

 Наближалася велика битва з московською ордою. Вони 
сунули на Україну, їхали на санях, на возах, на кониках, на 
задрипаних «емках», на трофейних «опелях», на американ-
ських «джипах», на танках. «Кажу вам, – говорив якимсь 
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пророчим голосом старий Михайло на Запоріжжі, – йдуть 
сумашедчі! З ними не змовишся словом людським. На них не 
діють ніякі сльози… У їхніх серцях ніколи не було милосердя. 
Вони не підбивають, вони неволять і ганьблять…» [Самчук 
1994: 197]. Ці слова старого Михайла влучно характеризували 
представників більшовицької навали. 

Зелена Бригада Трояна стала частиною загального фрон-
ту УПА-Північ. Яків розумів, що з наступом Червоної Ар-
мії лісами будуть гасати численні енкаведистські загони, щоб 
знищити українських патріотів. З палкою промовою він 
звернувся до своїх воїнів: «Бригадо! От і кінець теплим запіч-
кам. Що ж подієш, така вже, видно, наша доленька, бодай би 
вона скисла. Але не тратьмо, як кажуть, духу. Не ми перші, 
й не ми останні. Сьогодні на всіх фронтах усієї землі киснуть 
чи мерзнуть такі ж, як ви, боронячи кожний по-своєму своє. 
І наші друзі-упісти по всій Волині, в Галичині, на Поділлі, на 
Холмщині, Київщині стоять на всіх фронтах… Ворог наш має 
сто голів, відрубай одну – виростає десять! А рубати треба. 
І нема назад. І навіть нема вперед, бо ми – в облаві. Перед 
нами, за нами, над нами, справа й зліва – ворог, ворог і во-
рог, і лише під нами наша прамати свята земля! З нами лише 
ми. Ніде ніяких союзників! Але ми хочемо боротись! І ми бу-
демо боротись! І ми переможемо! А тепер, бійці, кожний на 
своє місце! Слава Україні!» [Самчук 1994: 156]. У цих словах 
бійці відчули впевненість і правоту свого командира, який не 
хотів поступатися рідною землею.

Яків Балаба запалився ідеєю ліквідувати маршала Бату-
тіна, який обіцяв стерти їх з лиця землі. За підтримки інших 
загонів операція успішно завершилася – маршал був поране-
ний і помер у шпиталі. У цей час стало відомо про так звану 
«чекістсько-військову операцію для прочищення прифронтово-
го тилу». Сталін наказав секретареві КП(б) У «покінчити з 
тією «бандою», вивезти половину населення України на Сибір і 
заселити опорожнені терени «інородцями» [Самчук 1994: 196].

Для відтворення широкої панорами національно-ви-
звольної боротьби письменник використовує стиль воєнної 
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хроніки. Так звана влада УССР на чолі з Хрущовим по-
сипала на села «звернення», «заклики», «амністії», а разом 
з тим почалася «чекістсько-войсковая операція по лікві-
дації нємєцко-українскіх, буржуазно-націоналістіческіх 
банд»[Самчук 1994: 196].

Після перших невдач пішли бригади, дивізії, панцерні 
з’єднання і летунство. «Гасло «раздавіть» понеслося по всій 
країні. Пішли «давіть». 10 квітня вздовж Горині, 12-го – під 
Ленчином, 12-го з допомогою літаків і танків пішли на Пус-
томелівські ліси на Енея. Був наказ забрати його живим. Бій 
тривав дев’ять днів. Ліс клекотів, вибухав, горів, енеївці на-
клали гори ворожого трупу і відійшли до Ленчинських лісів 
за Случ. 26-го і 27-го відбулися завзятющі бої під Ленчином, 
під Городною, під Антонівкою, вздовж залізниці Ковель – 
Сарни… Всі вони, як правило, закінчилися для лісовиків пе-
реможно» [Самчук 1994: 196-197]. 

Роман «Чого не гоїть огонь» пройнятий національно-
патріотичним пафосом. Наскрізним мотивом пронизує твір 
візія Української Національної Держави, що позначилося на 
кожному вчинку головного героя, який в думках не припус-
кав рабського ладу на своїй землі. Троян збирав останню на-
раду перед великим боєм. Він говорив виважено та аргумен-
товано: «Дві розроблені і незакінчені справи залишила нам у 
спадщину наша історія: наші стосунки з сусідами, передусім 
з москалями, – і нашу внутрішню несформованість, пере-
дусім на ´рунті нашої психології. Сотні років перманентної 
війни фактично в порожнечу і мільйони розірваних, мов ста-
рі лахи, душ, що за дрібничками не бачать сонця» [Самчук 
1994: 204]. Ці проблеми не вирішувались століттями, і Яків 
Балаба усвідомлював, що він теж не зможе цього зробити. 
Його бригада, як і багато інших, не зможе подолати триста 
дивізій, які сунули на Україну, змітаючи німецьких фашистів 
на своєму шляху. Але й здаватися він не мав наміру: «За-
втра підуть на нас московські танки, а ми підемо проти них 
з голими руками й зубами. Але ми будемо гризти їх сталь, а 
коли вони пройдуть по наших кістках – наша  залузька глина 
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втягне нас у своє нутро, щоб одного разу вернути. На суд! 
Останній і страшний!» [Самчук 1994: 206]. Він розумів, що 
ні він, ні його вишколені бійці не зможуть подолати більшо-
вицьку армаду, але був переконаний, що їхня жертва не буде 
марною в масштабах національно-визвольного руху.

Яків Балаба розійшовся з Вірою Ясною, як з ворогом 
України, так і своїм особистим ворогом. Вона мала намір 
знищити його, коли він категорично відмовився боротися 
проти українських патріотів. Але таке розв’язання конфлік-
тної ситуації явно суперечило естетичній концепції Уласа 
Самчука, для якого визначальними були не агресія та не-
нависть, а повага до особистості, гарантоване право на її 
індивідуальний вибір. Письменник свято вірив у людину, 
у її потенційні можливості повернутися в рідну стихію, в 
якій любов, добро та благородство завжди брали верх над 
злими намірами.

Віра не хотіла віддалятися від Дерманя. Вона добила-
ся зустрічі з Яковом і розповіла йому свою довгу й склад-
ну життєву повість. Виявилося, що вона та Павлінка, яку 
так часто згадував Яків, і прийшла з того боку, ворожого до 
українського світу. Тому Улас Самчук намагався показати ті 
фактори, які вплинули на формування особистості героїні. 
Павлінка народилася, коли їхній батько був на війні. Дівчина 
не знала, хто був її справжнім батьком. Одні казали, що це 
саперний капітан, грузин, інші – що ієромонах з монасти-
ря, а то навіть граф Сангушко. Вона була небажана в родині 
і тому втекла до Києва. Її спіймали через негарний вчинок 
і відправили до колонії безпритульних у Карелію. «Там, – 
згадує Віра, – я висунулась – за мови, за політграмоту, за 
активність, за бистрість розуму. А тоді мене до Москви, до 
школи, на шпигунку. А далі практичні вправи – до Парижа, 
по салонах, по курортах, до Вашингтона, до Сан-Франциско, 
до Токіо. Обносили, обтерли, і вийшла з мене баронеса фон 
Лянге. А там, через Італію, попала сюди, до пана Коха. І от 
нарешті коло замкнулось. І нарешті ось ти… Якове! Пізнала 
тебе з першого погляду…» [Самчук 1994: 150]. 
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Уважно вислухавши своєрідну сповідь, Яків не осуджу-
вав Павлінки, усвідомлюючи складність ситуації, в якій вона 
опинилася, але інтуїтивно відчув, що рідна сторона вплинула 
на її сплюндровану душу, яка прагне порятунку. І тому його 
звернення до неї було щирим та доброзичливим: «Мила! Пав-
лінко! Ти прийшла до мене з іншого світу. Ти – чудо! Ди-
вись! Ця ось хатина, ці двері, ці лави, ці образи! Ти була десь 
там, далеко… І ти вернулась! До цього ось витоптаного пра-
прадідівського порога. Сама знаєш, яку ти перейшла дорогу, 
щоб сюди дійти. Рідна моя! Якщо ти не можеш зробити ще 
останнього кроку, щоб вийти з-під охорони трьохсот дивізій 
із танками й літаками, під охорону моєї сотні із самопала-
ми, – вертайся назад» [Самчук 1994: 152]. Яків розумів, що 
нічого не зможе зробити для Павлінки, коли вона сама цього 
не захоче. А для себе він давно зробив вибір і під жодним 
приводом не збирався залишати свою землю: «Мене залиш. Я 
свої мости вже спалив. Для мене нема дороги назад. І мені 
якраз так подобається. Коли б ти знала, яке чисте, легке і 
ясне моє сумління, як мені радісно і просторо! – викрикнув 
він радісним голосом і замовк» [Самчук 1994: 152]. 

Але Віра не хотіла відступатися від Якова. Вона знову 
попросилася на побачення. Він подер на шматочки писульку, 
яку вона йому передала, вважав, що краще куля, ніж зустріч 
з нею. Та коли прийшов час, сів на коня і без жодних заходів 
обережності, без охорони, поїхав на побачення. Якась таємна 
сила кинула їх одне одному в обійми. «І, коли Троян з Вірою 
опинились під стріхою тієї шопчини, на залежаній, старій 
отаві, вони знепритомніли від щастя. Пахло мохом, мервою, 
мишами. За стіною хрупав отаву і пирскав кінь. Через від-
криті двері тягнуло болотяною вогкістю» [Самчук 1994: 171]. 
І та шопчина, яка наганяла на них страху у дитинстві, зіграла 
свою роль. Павлінчина душа ожила і почала болісно очищася 
від більшовицького накипу. 

Улас Самчук загострює увагу на тому, що Павлінка без 
чітких національних орієнтирів втратила ´рунт під ногами і 
перебувала в полоні ілюзій: «Вір не вір, але ця доба для мене 
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створена! Я в ній як риба в океані. Я не боюсь пожарів. Я не 
боюсь людей. Я не боюсь нічого. Я ходжу з усіма ворогами, 
п’ю з ними вино, всі мені вірять і всі мене люблять. І не було 
ще випадку, щоб я здригнулась» [Самчук 1994: 171]. Отри-
мавши генетичний спадок від бабусі-чарівниці, Павлінка за-
ворожувала людей. Вишколена в шпигунській школі, вона ста-
ла хитрою, підступною, лицемірною, жорстокою, готовою в 
ім’я імперської ідеології пожертвувати найближчими людьми. 
Відбулася денаціоналізація її особи, а «денаціоналізація, – 
на думку Уласа Самчука, – страшна виразка. Вона роз’їдає 
не лишень мову. Вона паралізує саму субстанцію людини: її 
свідомість. А без свідомості це лише порожня форма, без 
змісту» [Самчук 2000: 15]. Та жахливі перетурбації вразили 
її душу, і вона підсвідомо потягнулася до рідного джерела. Зі-
грали свою роль і пробуджена любов до Якова та майбутньої 
дитини, яку Павлінка відчула під серцем. Вона повідомила 
Якову, що буде мати від нього сина. Первісне чуття, яке міц-
но вкорінилося в глибинах душі Павлінки, стало основним 
рушієм її прозріння. «Десь під Великдень, що припадав того 
року на шістнадцяте квітня, Троян дістав вістку від Віри. 
Вона писала: «Мій вічний! Як ти й казав, я переїхала до Дер-
маня. У тітки Ксеньки. На Шпинківцях. Тепер тут майже 
порожньо. Зі мною також Уліянчик. Він здоровий і чемний. 
Хотіла тебе бачити – надходить свято. Мій час, ти знаєш, та-
кож надходить, і я сподіваюся вийти з нього переможно. Всі 
дні і всі години виповнені тобою. Але ти будь на своєму міс-
ці. Як ти казав: до останнього! Так треба. Я своє місце знайду! 
Твоя завжди і вовіки П.» [Самчук 1994: 202]. Ця записка 
засвідчила, що в душі Павлінки сталися кардинальні зміни, 
і рідна стежина, якою колись бігала дівчина босими ногами, 
допомогла їй повернутися до рідного дому, до самої себе. 

Упівці билися героїчно до останнього подиху. Вони не 
відступали від свого головного принципу – жити в незалеж-
ній державі або померти в боротьбі за неї. Павлінка, яка 
виїхала за кордон з народженою дочкою Марусею та сином 
Якова Уліянчиком, зберегла пам’ять про Трояна: «А коли б 
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ви знали, як він з ними змагався. Пізніше не стало бри-
гад, доктрин, правих-неправих, пізніше всі злилися в єдину 
силу. Спочатку він очистив весь той терен від Острога до 
Крем’янця. Мав артилерію, танки, машини. Мав літака. У 
монастирі був штаб, святили зброю, працювала радіовисиль-
ня, виходила газета. Була цілковито самостійна, суверенна 
територія. І тривала вона майже повних два роки» [Самчук 
1994: 233]. – захоплено розповідала вона письменникові, з 
яким зустрілася за кордоном. 

Улас Самчук показує, як змінилася риторика героїні – 
вона позбулася агресії та неприязні. З теплом, ліризмом і гор-
дістю згадує Павлінка героїчні події національно-визвольної 
боротьби: «Я була з ними до останнього, але бачилась з ним 
всього лише три рази. І завжди побіжно, майже мигцем. Не 
знаю, як він загинув… З його бригади нікого не лишилося в 
живих. Я лише знаю, що він загинув у Дермані і таки на сво-
єму Запоріжжі, І, думаю, від власної кулі. Я не могла знайти 
його трупа. Правдоподібно, його або забрали, або засипали в 
одній із криївок» [Самчук 1994: 233]. 

Упівці ніколи не здавалися, не потрапляли в полон – 
останню кулю вони берегли для себе. І, як припускає Павлін-
ка, Яків скористався цим останнім шансом. Він загинув як 
багато безіменних героїв, які поклали свої голови за Україну, 
за її волю та незалежність. Воїни УПА свідомо боролися за 
Українську Національну Державу, наперед знаючи, що вони 
не зможуть її здобути в нерівній боротьбі. Але їхній подвиг 
був спрямований майбутнім поколінням, які мали перейняти 
естафету боротьби за свою волю. У цьому була своя логіка. 
Іван Мірчук зазначав, що «та обставина, що в нашому мате-
ріальному й духовному житті так сильно виступає трагізм, не 
веде наш народ до зневіри, бо в ньому глибоко закорінений 
оптимістичний погляд на світ, віра в перемогу доброго прин-
ципу, яка має своє метафізичне й етичне об´рунтування» 
[Мірчук 1964: 263].

Простеживши складні долі героїв, Улас Самчук нама-
гався показати, як нерозривно українська душа прив’язана 
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до рідного кореня. І які б нашарування не спотворювали 
її, в атмосфері рідного краю вона очищається, оживає і по-
вертається в природний стан, схильний до любові, гармонії 
та оптимізму.

У романі «Чого не гоїть огонь» Улас Самчук відтворив 
широку панораму національно-визвольної війни українців за 
свою незалежність. Українським патріотам довелось бороти-
ся з різними ворогами. І перемогти в цій нерівній боротьбі 
було неможливо. Це усвідомлювали упівці, але на рабську 
неволю вони не погоджувалися. Возвеличуючи подвиг воїнів 
УПА, який став прикладом для багатьох поколінь українців, 
письменник утверджував ідею непереможності національно-
го духу, який був таким страшним та загрозливим для корич-
невої та червоної імперій, і таким потужним для відроджен-
ня української нації. 
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Контрольні запитання:

1. Які твори написав Улас Самчук?
2. За що німецькі окупанти арештували письменника?
3. Яку роль відіграла для митця рідна Дермань?
4. На які риси естетичної концепції Уласа Самчука звер-

нула увагу Марія Білоус-Гарасевич?
5. Які події відобразив письменник у романі «Чого не гоїть 

огонь»?
6. Які нові параметри творчого акту виявив автор у цьому 

творі?
7. Яку роль відвів письменник головному герою Якову Балабі?
8. Як побудована композиція роману?
9. Які засоби індивідуалізації використовує письменник?
10. Яку функцію відіграє життєва історія Якова Балаби в 

композиційній структурі твору?
11. Як показує Улас Самчук стосунки різних національ-

ностей?
12. Яких репресій зазнавали українці від більшовицьких 

«визволителів»?
13. Які наслідки для українців мала німецька окупація?
14. Як трактує автор образи німецьких офіцерів?
15. Як зображує письменник прояви трагічного гуманізму 

українського національного характеру?
16. Через які випробування довелось пройти головному герою?
17. Як творив Яків Балаба Українську Повстанську Армію?
18. Як трактує письменник образи енкаведистів?
19. Як використовує письменник засоби гумору?
20. Якої особистої втрати зазнав Яків?
21. Який стиль використав автор для відтворення широко-

маштабної національно-визвольної боротьби УПА?
22. Як склалися стосунки Якова з Вірою Ясною?
23. Як позначилася денаціоналізація на внутрішньому світі 

Віри Ясної?
24. Які фактори вплинули на відродження душі Віри- 

Павлінки?
25. Який екзистенційний вибір зробив Яків Балаба?



висновки

Літературознавчий аналіз художніх текстів «Наталка 
Полтавка» Івана Котляревського, «Цвітка дрібная» Маркіяна 
Шашкевича, «Назар Стодоля» Тараса Шевченка, «Украдене 
щастя» Івана Франка, «Бояриня» Лесі Українки, «Повнолітні 
діти» Ірини Вільде, «Мазепа» Богдана Лепкого, «Патетична 
соната» Миколи Куліша, «Дійство про Юрія-переможця» 
Юрія Косача, поезія вояків УПА, «Фронт» Олександра Кор-
нійчука, «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги, «Генерал» і «Сад 
Гетсиманський» Івана Багряного, «Україна в огні» та «Зача-
рована Десна» Олександра Довженка, «Прапороносці» Олеся 
Гончара, «Жовтий князь» Василя Барки, «Чого не гоїть огонь» 
Уласа Самчука дав можливість скласти своєрідну мозаїку уні-
кальних творів, в яких виразно проявилася національно-куль-
турна ідентичність української літератури. 

Кожен з проаналізованих творів представляє конкретну 
епоху і відображає дух, атмосферу українського буття, але всі 
вони є знаменням української національної культури та за-
свідчують наскільки тісно українська література пов’язана з 
національним корінням, з болями, стражданнями, прагнен-
нями та сподіваннями українців, які протягом століть від-
стоювали право бути господарями на рідній землі.

І. Котляревський, як зачинатель нової української літе-
ратури, драмою «Наталка Полтавка» засвідчив новий етап 
розвитку української національної драматургії, який був зу-
мовлений необхідністю наблизити сценічне мистецтво до ре-
алій життя. П’єса, поставлена в Полтавському театрі, стала 
тріумфом української мови, за допомогою якої драматург у 
всій красі задемонстрував український світ. Порушуючи про-
блему створення сім’ї, письменник першим в українській лі-
тературі зосередив увагу на сімейних цінностях українців, 
які опираються на неписаний морально-етичний кодекс, 
сформований протягом тисячолітньої історії. Використавши 
народнопоетичні джерела, драматург створив унікальні об-
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рази-характери українців, розкрив їхню етнопсихологічну 
сутність і задемонстрував їхні морально-етичні ідеали, окрес-
люючи параметри української нації.

У веснівці «Цвітка дрібная» М. Шашкевич порушив ак-
туальні проблеми пробудження української нації. І популяр-
ність цьому творові забезпечила не тільки проблематика та 
чітко означена українськість, а й виразно проявлена творча 
індивідуальність автора, натхненна оптимістичним визволь-
ним духом. Використавши драматичну форму діалогу між 
Донею і Ненею, письменник наповнив твір щирістю та те-
плотою, в алегоричних образах передав атмосферу часу, дух 
епохи, відтворив романтичні сподівання та трагізм реального 
життя в Галичині в першій половині ХІХ століття.

Феноменальним явищем української культури стала 
драма «Назар Стодоля», в якій Т. Шевченко відтворив епо-
ху запорізького козацтва, показав її велич, суперечності та 
протиріччя, втілив один із найважливіших ідеалів – «козаць-
ку волю». Драматург створив типові образи-характери, ви-
вів на сцену представників різних верств, дії яких зумовлені 
об’єктивними обставинами, соціальним статусом, морально-
етичними орієнтирами та ментальними навиками. Виходя-
чи з українського національного світосприйняття, драматург 
утвердив культ родини, повагу до старших, належну шану до 
батьків. Торжествуючим, справедливим, гуманістичним фіна-
лом твору він вселив в українців віру та оптимізм.

Політичною подією для української національної куль-
тури стала поява трагедії «Украдене щастя» І. Франка, яка 
збагатила репертуар театру і дозволила показати на сцені 
життя українців у всій його красі, багатогранності, конфлік-
тах та суперечностях. У цьому творі драматург переконливо 
показав, що сімейні обов’язки українців явно превалюють 
над почуттями, і тому реалізація любові, яка виникає поза 
шлюбом, завершується трагедією, оскільки неможливо по-
долати ту високу планку, яку виставили українці щодо сім’ї. 
І. Франко, створюючи образи-характери, виходив з україн-
ського менталітету, який визначає українця, як певний ге-
нотип, сформований у складних умовах багатовікової історії 
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під впливом різноманітних факторів і зумовлений звичаями, 
традиціями, сімейним укладом та їхнім темпераментом.

Складне життя українського суспільства за гетьмана Пе-
тра Дорошенка, онука гетьмана Михайла Дорошенка, відтво-
рила Леся Українка в драматичній поемі «Бояриня», в якій на-
магалася показати складні процеси розшарування української 
нації, докопатися до першопричин нестійкості та роздвоєння 
душі, проаналізувати причини неадекватної поведінки україн-
ців, продіагнозувати їх моральний занепад та спрямувати зу-
силля на оздоровлення українського національного організму.

Леся Українка показала два різні світи – український і 
московський, в яких є дуже багато розбіжностей. Але найне-
безпечнішим вона вважала те, що московський світ агресив-
ний, наступальний, а український – податливий і не завжди 
може знайти адекватні засоби для протистояння цій агресії. 

У драматичні поемі «Бояриня» Леся Українка відтво-
рила епоху Руїни, яка мала катастрофічні наслідки для укра-
їнського національного організму. Українці були поділені за 
територіями, конфесіями, політичними орієнтирами, соці-
альними станами та особистими інтересами. Але ці зовнішні 
атрибути письменниця використала як тло, на якому розгор-
нулися внутрішні драми головних героїв – Оксани та Сте-
пана, бо вони опинилися в обставинах, що суперечили їхнім 
національно-політичним орієнтирам, морально-етичним іде-
алам та естетичним уподобанням – Московщина зі своїми 
жорстокими порядками не тільки обмежувала їхні права, а 
й руйнувала внутрішній світ.

У трагедії «Дійство про Юрія-переможця» Юрій Косач 
намагався «розшифрувати» потаємні думки Юрія Хмельниць-
кого, показати суперечності його душі, яка в складних умовах 
Руїни не могла знайти для себе пристановища. Шарахання 
гетьмана з одного боку в інший – від Бога до диявола, від 
любові до ненависті, від добра до зла хоч і дали можливість ав-
торові зробити трагедію «Дійство про Юрія-переможця» ори-
гінальною, самобутньою, та в плані художньої переконливості 
йому не все вдалося. Поєднавши історичне тло і потойбічний 
світ, українську ідею, епоху Руїни, національні особливості ха-
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рактеру гетьмана, який уособлював українську козацьку вер-
хівку, барокову стилістику письма з модерними прийомами 
художнього творення, спрямованими на утвердження укра-
їнської культури в європейському світі, драматург не зміг зба-
лансувати такий об’ємний матеріал в єдине цілісне полотно. 
Деякі епізоди, символи, прожекти, натяки стали ілюстратив-
ним матеріалом до української дійсності, хоча автор намагався 
уникати цього. Та загалом можна сказати, що Юрій Косач 
хоч і не дотримався жанрових канонів трагедії, створив ці-
кавий, оригінальний, експериментаторський, неоднозначний 
твір, який свідчить, що письменник був у постійному пошуку, 
намагаючись вивести українську літературу на європейські об-
шири. І як би він не відрікався від дидактичного моменту, 
трагедія «Дійство про Юрія-переможця» має важливе вихов-
не значення, оскільки в ній не тільки відображений складний 
період Руїни, незбагненність і непередбачуваність українсько-
го національного характеру в особі Юрія Хмельницького, а 
й переконливо «продемонстровані» необачні кроки недолугого 
правителя, який завів український народ на манівці.

Богдан Лепкий у трилогії «Мазепа» створив багатогран-
ний та самобутній образ українського гетьмана-патріота, дер-
жавотворця, відданого борця за права українців жити в неза-
лежній державі, який зумів особисте життя підпорядкувати 
національним інтересам. Відтворюючи діяльність Івана Мазе-
пи в останній період його життя, коли він намагався врятувати 
Україну від експансії Москви, автор розкрив багатогранний 
національний характер героя і водночас порушив важливі про-
блеми української нації, яка прагнула утвердити себе у світі. 
Різноманітні форми оповіді Богдан Лепкий використав для 
того, щоб масштабно відтворити національну, соціальну та по-
літичну ситуацію в Україні на початку ХVІІІ століття. Тому 
трилогію «Мазепа» можна вважати національно-політичним, 
історіософським романом, в якому автор намагається скрупу-
льозно проаналізувати минуле України і спрогнозувати її май-
бутнє, опираючись на реалії тогочасної дійсності.

У трагедії «Патетична соната» М. Куліш відтворив склад-
ну революційну ситуацію в Україні на початку XX ст. На 
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конкретних, різноманітних образах-характерах він показав, 
наскільки була розшарована, збаламучена та деякою мірою деґ-
градована українська нація, яка не зуміла мобілізувати себе для 
відстоювання власних інтересів. Незважаючи на те, що в обра-
зі Марини-Чайки драматург зумів втілити непереможну віру в 
Українську державу, він загострив увагу на тому, що трагічний 
гуманізм українського національного характеру в жорстоких 
битвах XX століття виявився для українців катастрофічним, бо 
головна причина поразки була закладена у внутрішніх супереч-
ностях українського національного характеру. Суспільна інерт-
ність, навіть громадське лінивство, брак державницьких амбіцій, 
наївна довіра, поблажливість навіть до ворогів української нації, 
безпечність, брак єдності, одержимості, жертовності, цілеспря-
мованості призвели до того, що в сприятливих умовах українці 
не використали свій шанс зберегти найцінніший скарб людської 
цивілізації – соборну і незалежну державу.

М. Куліш не тільки відтворив складну атмосферу бо-
ротьби за незалежну українську державу, але й художньо пе-
реконливо показав, що український національний організм, 
вражений безпам’ятством, денаціоналізацією, розшаруван-
ням, був нездатний до цілеспрямованої дії. Зачепивши гли-
бинно національні проблеми українського народу, драматург 
вивів на сцену подій різноманітні соціальні типи, перекон-
ливо вмотивував їхні дії та розкрив найпотаємніші порухи 
української душі, яка завжди прагнула до волі, любові та гар-
монії. Він зумів проникнути в український світ і витворити 
трагедію високої художньої якості. 

Процес національного самоусвідомленя показала І. Вільде 
в образі Дарки Попович у романі «Повнолітні діти». Естетична 
позиція митця проявилася чітко і виразно – українська душа 
героїні нерозривно пов’язана з рідною землею, її унікальним 
світом, своєю родиною, і жодні перешкоди не можуть змінити 
такого стану речей. Для втілення головної ідеї твору письмен-
ниця використала лексико-синтаксичні структури, інтонацій-
но-звукові особливості української мови, характерні для буко-
винського краю. Закони і норми обраного жанру дозволили 
їй проникнути в глибини національної психіки в стані фор-
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мування особистості, і показати найхарактерніші особливості 
українського жіноцтва в особі головної героїні Дарки Попович 
та принагідно відтворити ознаки епохи, національно-політичну 
ситуацію в Буковині, окупованій румунами.

Поезія вояків УПА, які до останнього подиху бороли-
ся за визволення українського народу від загарбників різних 
мастей, сподіваючись побудувати Українську Соборну Дер-
жаву, відтворює складний, суперечливий час, передає атмос-
феру подій, возвеличує мужність, відвагу, хоробрість та само-
пожертву національних героїв. Вірші-протести, маніфести, 
заклики, пісні-марші, вірші-колядки, гімни, поеми, балади, 
присвяти, заповіти, наповнені патріотичним пафосом, – це 
унікальна та самобутня поезія, яка творилася на марші, в 
боях з непереможною вірою в щасливе майбуття України.

Олександр Довженко в кіноповісті «Україна в огні» орга-
нічно поєднав кіносценарій з повістевим викладом матеріалу, 
які не суперечать один одному, а визначають жанрову природу 
твору як кіноповість. Це дало можливість авторові поєднати 
динамічну побудову кадрових картин з глибокими філософ-
ськими узагальненнями, засобами кіномистецтва відтворити 
період Другої світової війни, викрити облудність та фальши-
вість більшовицької системи, показати її безпомічність і безпо-
радність у скрутні хвилини, через які український народ зазнав 
значних втрат у героїчній боротьбі за свою землю, показати 
непереможність духу, тверду віру та непорушність морально-
етичних ідеалів у представників сім’ї Запорожців.

У кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженко крізь 
призму дитячого світосприйняття ліричного героя відтворив 
унікальний український світ з його чарівною природою, ве-
ликими і красивими людьми, їхніми звичаями, традиціями, 
писаними і неписаними законами, високими морально-етич-
ними ідеалами, своїм кодексом краси та філософією життя. 
Створюючи образи-характери прадіда, прабаби, діда, баби, 
батька, матері, своїх братів та односельчан, О. Довженко по-
рушив складні проблеми української нації, її формування, 
існування та виживання в умовах жорстокої дійсності, яка 
явно не сприяла утвердженню українських національних прі-
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оритетів. Але великий кіномитець вірив у свій народ, тому 
так піднесено поетизував його славне минуле, засуджував не-
гаразди в сучасному, сподіваючись на краще майбутнє.

Феноменальним явищем в українській драматургії ста-
ла драма «Фронт» О. Корнійчука, в якій автор спирався на 
конкретну ситуацію, що склалася в Червоній Армії з різних 
причин. І тому п’єса мала значний суспільний резонанс. Вона 
безпосередньо вплинула на покращення ситуації в кадровому 
питанні, засвідчуючи потужний вплив художнього слова, яке 
прорвалося крізь заскорузлі рамки соцреалістичного канону.

Драма «Фронт» О. Корнійчука – це художній документ 
воєнного часу, в якому драматургові вдалося «зафіксувати» 
проблеми, конфлікти, суперечності та абсурди більшовицької 
епохи, створити колоритні образи-характери, спираючись на 
принципи соцреалістичного канону, які регламентували та 
обмежували творчі можливості митця, але не завадили йому 
створити цікавий, самобутній твір.

З позицій українського патріота відтворив події Другої 
світової війни І. Багряний у комедії-сатирі «Генерал». Вико-
ристовуючи різні методи зображення дійсності – романтизм, 
реалізм, імпресіонізм, органічно поєднавши родові елементи 
прози та драматургії, жанрові особливості драми, трагедії та 
сатиричної комедії, різноманітні художні засоби – гумор, іро-
нію, гротеск, сарказм та гіперболізацію, відтворив психічний, 
духовний та моральний стан українців під час Другої світової 
війни. Митець змалював колоритні образи-характери, в яких 
показав як їхні достоїнства, так і вразливі вади, що заважають 
їм згуртуватися, змобілізуватися в єдиний монолітний націо-
нальний організм задля великої мети – захисту своїх націо-
нальних інтересів. І незважаючи на жанрову розмитість са-
тиричної комедії «Генерал», автор зумів відтворити атмосферу 
складної та суперечливої епохи, яка стала черговим випробу-
ванням для українців, їхньої стійкості та непереможного духу.

Драматичну поему «Ярослав Мудрий» І. Кочерга написав 
під час Другої світової війни. У цьому творі він не тільки прав-
диво відтворив славний період Київської Русі, показав неза-
перечні здобутки українського народу в державотворенні, по-
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літиці, мистецтві, культурному надбанні, а й зумів наповнити 
образи-характери глибоким патріотизмом, палкою любов’ю до 
рідної землі, яка втілювалася в благородні вчинки в ім’я тор-
жества добра, справедливості та взаєморозуміння між людь-
ми. І. Кочерга створив романтичну драматичну поему «Ярослав 
Мудрий» у період, коли на літературу та мистецтво був по-
кладений обов’язок надихати воїнів на боротьбу з фашизмом, 
і письменник, загострено відчувши велич національних істо-
ричних традицій, намагався оживити справжні патріотичні 
почуття, притлумлені більшовицької доктриною. Драматург, 
відчувши свободу духу, вирішив воскресити з минулого неор-
динарну історичну постать Ярослава Мудрого – видатного по-
літика, великого просвітителя, вмілого будівничого Київської 
Русі, який геніальним розумом, гнучкою дипломатією, нечува-
ною сконцентрованістю волі зміцнив державу.

Унікальним літературним явищем повоєнного періоду 
стала трилогія О. Гончара «Прапороносці». Це епохальний 
твір, який позначився не тільки на подальшому розвитку 
української літератури, а й став своєрідним інструментом 
ідеологічного впливу на широкі маси, бо, прославляючи ви-
звольну місію Червоної Армії та утверджуючи перемогу біль-
шовицьких постулатів на Заході, письменник до певної міри 
реабілітував бездарну політику совєтського режиму. І в цьо-
му плані роман цілком відповідає соцреалістичному канону. 
З іншого боку, на творчій концепції митця виразно позна-
чилося його українське світобачення, зумовлене традиціями, 
звичаями, ментальністю, генетичною складовою, родинним 
вихованням. За рахунок цього письменник створив худож-
ній твір, на якому виразно позначилося його етноментальне 
єство. І велика заслуга О. Гончара в тому, що в межах соцре-
алістичного канону йому вдалося зберегти у творі національ-
ний колорит та морально-етичні ідеали україців.

Призначення українського митця – це сворідна місія 
жертовності в ім’я свого народу. Особливо проявилося це 
місіонерство українських письменників, які волею випадку 
опинилися за межами рідної землі. Після Другої світової 
війни багато культурних діячів опинилися в Західній Ні-
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меччині і утворили унікальне явище – Мистецький україн-
ський рух (МУР), метою якого було зберегти свою літературу, 
свою ідентичність як самих себе. МУР проіснував з 1945 до 
1950 року. Це невеликий період, але дуже значимий, бо за-
вдяки йому вдалося зберегти нерозривний зв’язок української 
національної літератури ХХ століття з традиціями, звичая-
ми, історією та культурним надбанням попередніх поколінь 
(В. Барка, І. Багряний, У. Самчук).

Мурівці шукали нових форм та відповідних художніх за-
собів, щоб донести своє слово до представників всього сві-
ту, показати, що українці живуть, творять і борються. Тобто 
українська література стала своєрідним літописом українців 
та адвокатом українського народу серед світової громадськості.

У романі «Жовтий князь» Василь Барка на прикладі 
сім’ї Катранників відтворив трагедію української нації під 
час голодомору 1932-1933 рр. в Україні, штучно організова-
ним більшовицьким режимом на чолі з Сталіним. Автор від-
творив жахливу картину руйнування світобудови українського 
суспільства більшовицькими вандалами, які знищували храми, 
плюндрували церковні атрибути та знущалися над українця-
ми, які хотіли жити за своїми законами, виробленими про-
тягом тисячолітньої історії, але вимордувані голодом, знесилені 
фізичні та морально не змогли протистояти московській орді і 
відстояти своє право на життя. Зображуючи жахливі картини 
голодомору, письменник не втратив оптимізму, покладаючись 
на непереможну силу українського духу, як запоруку відро-
дження українського національного організму.

Варварську суть московсько-більшовицького режиму, 
який діяв поза межами здорового глузду та елементарної 
моралі, показав І. Багряний у романі «Сад Гетсиманський». 
Автор відтворив складний, страдницький шлях українців в 
умовах окупації в особі Андрія Чумака, гордого і нескорено-
го представника козацького роду, який витримав усі випро-
бування новітньої інквізиції, котру влаштували більшовики, 
щоб винищити провідну верству української нації, знекрови-
ти її та перетворити людей в безвольних прихильників чужих 
інтересів. Стійкістю та витривалістю Андрій Чумак довів, що 



465

нескорений український дух, віковічне прагнення до волі та 
національна гідність не підвладні жодній силі.

Широку панораму національно-визвольної війни укра-
їнців за свою незалежність відтворив Улас Самчук у романі 
«Чого не гоїть огонь». Українським патріотам довелось боро-
тися з різними ворогами і перемогти в цій нерівній боротьбі 
було неможливо. Це усвідомлювали упівці, але на рабську 
неволю вони не погоджувалися. Возвеличуючи подвиг воїнів 
УПА, який став прикладом для багатьох поколінь українців, 
письменник утверджував ідею непереможності національно-
го духу, який був таким страшним та загрозливим для корич-
невої та червоної імперій, і таким потужним для відроджен-
ня української нації.

У підсумку можна стверджувати, що, незважаючи на 
різні точки зору учасників МУРу, діаметрально протилежні 
погляди та неузгоджені позиції, їхня програма не тільки від-
повідала поточному моменту, а й вимальовувала перспективу 
для розвитку української літератури, спрямовуючи основні 
зусилля на те, щоб зберегти її самобутність та етноментальну 
основу за межами рідної землі. У гострих дискусіях викрис-
талізовувалася ідея «великої літератури» та концепція «націо-
нально-органічного стилю», які по-різному сприймалися, по-
різному трактувалися, але подальша діяльність письменників 
на еміграції підтвердила, що це були стратегічно правильні 
орієнтири, які сприяли згуртуванню українських митців і не 
дозволяли їм збитися на манівці. І тому українська літера-
тура періоду Ді-Пі розвивалася національно органічно, була 
державотворчою і постійно націленою на пошуки артистично 
довершеної форми, зберігаючи при цьому розмаїття стилів, 
напрямів та свободу творчості.

Мозаїка, складена з проаналізованих художніх творів 
різних авторів з різних епох, дає підстави стверджувати, що 
національно-культурна ідентичніть української літератури 
проявляється в тому, що вона глибоко закорінена в рідну 
землю, пройнята її болями, стражданнями, глибокою вірою 
в справедливість та непереможний дух українців. 



бібліографія

1. Айтматов Ч. «Це мій брат, яким я горджусь» // Слово про 
Олеся Гончара. – К., 1988. – С. 243-245. 

2. Алперс Б. Театральные очерки / Б. Алперс: В 2 т. – М., 
1977. – Т. 1. – 568 с; Т.2. – 520 с.

3. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський 
текст 30-х років XX ст. / С. Андрусів. – Л.-Тернопіль, 
2000. – 340 с.

4. Антонович Д. Триста років українського театру / Д. Анто-
нович. – Прага, 1925. – 273 с. 

5. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і 
реальність / О. Апанович. – Київ, 1994. – 96 с.

6. Арістотель. Поетика / Арістотель. – К., 1967. – 134 с.
7. Бажан М. Слово, напоєне світлом // Слово про Олеся Гон-

чара. – К., 1988. – С. 37-46. 
8. Багряний І. Генерал / І. Багряний. – Видавництво «Укра-

їна», 1948. – 94 с. 
9. Багряний І. «Движеніє води» // Багряний І. Публіцистика: 

Доп., ст., памфлети, рефлексії, есе. 2-е вид. – К., 2006. – 
С. 350-352.

10. Багряний І. Думки про літературу //МУР. Зб. 1. – Мюн-
хен – Кольсфельд, 1946. - С. 25-36.

11. Багряний І. Пікантне чи трагічне? // Шугай О. Іван Ба-
гряний: Нове й маловідоме. – К., 2013. – Кн. 2. – С. 
126-129.

12. Багряний І. Публіцистика: Доп., ст., памфлети, рефлексії, 
есе / І. Багряний. – К., 2006 – 856 с. 

13.  Багряний І. Сад Гетсиманський / І. Багряний. – К., 1992. – 
528 с.

14. Багряний І. Чуєш, брате мій, товаришу мій!.. Сло-
во до вояка Радянської Армії // Багряний І. Публіцис-
тика: Доп., ст., памфлети, рефлексії, есе. 2-ге вид. – 
К., 2006. – С. 346-349.



467

15. Балаклицький М. «Нова релігійність» Івана Багряного / 
М. Балаклицький. – К., 2005. – 167 с.

16. Барабаш Ю. Чисте золото правди / Ю. Барабаш. – К., 
1962. – 292 с.

17. Барка В. Автобіографія // Українське слово. Хрестоматія 
української літератури та літературної критики ХХ ст. – 
К., 1994. – Т. 2. – С. 642-653.

18. Барка В. Земля садівничих. Єсеї / В. Барка. – Сучасність, 
1977. – 190 с.

19. Барка В. Поезія. Повість «Жовтий князь» / В. Барка. – К., 
2000. – 304 с.

20. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – 
М., 1979. – 424 с.

21. Бєлінський В. Думки про мистецтво / В. Бєлінський. – К., 
1976. – 336 с.

22. Бергсон А. Смех / А. Бергсон. – М., 1992. – 127 с.
23. Бєляєв В. Я звинувачую / В. Бєляєв. – К., 1971. – 154 с.
24. Білецький Л. Віруючий Шевченко / Л. Білецький. – 

Вінніпе ,́ 1949. – 32 с. 
25. Білоус-Гарасевич М. Поетична творчість на етапах жит-

тя // Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, 
Україно. Вибране. – GRAPHE – 3407 CANIFF, DETROIT, 
MICHIGAN U.S.A. – 132 с.

26. Білоус-Гарасевич М. Широкий письменницький діапазон 
У. Самчука // Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з 
тобою, Україно. – Detroit-Michigan, 1998. – C. 125-146.

27. Білоштан Я. Драматургія Івана Франка / Я. Білоштан. – 
К., 1955. – 253 с.

28. Білоус-Гарасевич М. Богдан Лепкий. Від ювілею до ювілею… 
/ М. Білоус-Гарасевич. – Івано-Франківськ, 2002. – 39 с.

29. Боженова А. Проблема социального типа и личности в ис-
кусстве // Эстетика и жизнь. – М., 1979. – Вып. 6. – С. 
69-90.

30. Бойко Ю. Вибране / Ю. Бойко. – Мюнхен, 1981. – Т. 3. – 
312 с.



468

31. Бойко Ю. «Прапороносці» О. Гончара // Бойко Ю. Вибра-
не. – Мюнхен, 1971. – Т.1. – С. 137-142.

32.  Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноукра-
їнської літератури / Ю. Бойко. – Мюнхен, 1956. – 79 с.

33. Борщаговський Ол. Драматичні твори Івана Франка / Ол. 
Борщаговський. – К., 1946. – 126 с.

34. Брюховецький В. Іван Кочерга // Кочерга І. Драматичні 
твори. – К., 1989. – С. 5-26.

35. Вакуленко Д. Олександр Корнійчук / Д. Вакуленко. – К., 
1985. – 169 с.

36. Вальо М. Забутий світ Ірини Вільде // Вільде І. Незбагнен-
не серце. – Л., 1990. – С. 3-23.

37. Вільде Ірина. Повнолітні діти / І. Вільде. – К., 1960. – 411 с. 
38. Вільде Ірина. Слово, прочитане на вечорі проголошення лі-

тературної нагороди за 1935 рік дня 30 січня 1936 року // 
Вільде І. Твори: У 5 т. – К., 1968. – Т. 5. – С. 377-378.

39. Вільде Ірина. Через місток пам’яті // Вільде І. Незбагненне 
серце. – Л., 1990. – С. 24-37.

40. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології / 
Ф. Вовк. – Прага, 1927. – 312 с. 

41. Возняк М. До історії тексту п’єси Франка „Украдене щас-
тя” // Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К., 
1955. – С. 201-219.

42. Возняк М. Історичне значення діяльності Маркіяна Шаш-
кевича // Наук. зап. Ін-ту сусп. наук АН УРСР. – Т. 1. – 
Львів, 1953. – С. 111-129. 

43. Возняк М. Історія української літератури / М. Возняк: у 
2 кн. – Львів, 1994. – Кн. 2. – 560 с. 

44. Войчишин Ю. Іван Багряний / Ю. Войчишин. – Вінніпе -́
Отава, 1968. – 87 с.

45. Волькенштейн В. Драматургия / В. Волькенштейн. –  
М., 1960. – 338 с.

46.  Гаврильченко О. Коваленко А. Штрихи до літературного 
портрета Івана Багряного // Багряний І. Сад Гетсиман-
ський. – К., 1992. – С. 3-18. 



469

47. Гончар О. Доповідь на Третьому з’їзді письменників 
СРСР. // Третій з’їзд письменників СРСР. – М., 1959. – 
С. 33-36.

48. Гончар О. Із щоденникових записів // Довженко О. Вчора 
і сьогодні. Образ дисидента. – Луцьк, 2007. – С. 149-162.

49.  Гончар О. Прапороносці // Гончар О. Твори в 6-ти томах. – 
К., 1978. – Т. 1. – С. 51-460. 

50. Горинь В. Естетичні погляди «Руської трійці» (До генези 
українського романтизму) // Шашкевичіана. Нова серія. – 
Вип. 1-2. – Львів –Броди – Вінніпе .́ – 1996. – С. 31-40. 

51. Губка І. Дорогою боротьби / І. Губка. – Львів, 2004. – 
576 с.

52. Даниленко-Данилевський К. Справді – куди йдемо і який 
вихід? // Шугай О. Іван Багряний: Нове й маловідоме. – 
К., 2013. – Кн. 2. – С. 85-90.

53. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000-х років 
(історико-фольклористичне дослідження) / Г. Дем’ян. – 
Львів, 2003. – 581 с.

54. Дем’янівська Л. Українська драматична поема / 
Л. Дем’янівська. – К., 1984. – 160 с.

55. Денисюк І. Сад Ірини Вільде // Жовтень. – 1978. – 
№ 8. – С. 124-130.

56.  Державин В. Лірика Євгена Плужника // Українське сло-
во: У 4-х кн. – К., 1994. – Кн. 2. – С. 223-238.

57. Державин В. Національна література як мистецтво // 
Українське слово: У 4 х кн. – К., 1994. – Кн. 3. – С. 597-
608.

58. Державин В. Поезія Миколи Зерова і український класи-
цизм // Українське слово: У 4 кн. – К., 1994. – Кн. 1.– 
С. 522-541.

59. Державин В. Три роки літературного життя на еміграції 
(1945-1947) // Українське слово: У 4 кн. – К., 1994. – 
Кн. 3. – С. 575-596.

60.  Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К., 2005. – 704 с. 
61. Довженко О. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник 

(1941-1956) / О. Довженко. – К., 2008. – 502 с. 



470

62.  Довженко О. Письменник і кіно в світлі вимог сучасності // 
Довженко О. Твори : У 5 т. – К., 1983. – Т. 5. – С. 317.

63. Довженко О. Україна в огні // Довженко О. Кіноповісті. 
Оповідання. – К., 1986. – С. 151-248.

64.  Доманицький В. Тарас Шевченко / В. Доманицький. – 
Чікаґго; Іллінойс, 1961. – 116 с. 

65. Донцов Д. За який провід? / Д. Донцов. – Вінніпе ,́  
1948. – 29 с.

66. Донцов Д. Московська отрута / Д. Донцов. – К., 2013. – 
296 с.

67. Донцов Д. Підстави нашої політики / Д. Донцов. – Нью-
Йорк, 1957. – 210 с.

68. Донцов Д. Поетка вогняних меж // Українське слово. 
Хрестоматія української літератури та літературної крити-
ки ХХ століття. У 4-х т. – К., 1994. – Т. 2. – С. 600-607.

69. Донцов Д. Поетка українського рісорджіменту (Леся 
Українка) // Українське слово. Хрестоматія української 
літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. – 
К., 1994.– Кн. 1. – С. 149-183.

70.  Ентоні Д. Сміт. Національна ідентичність / Ентоні Д. 
Сміт. – К., 1994. – 223 с.

71. Загребельний П. Роздуми на іменини // Слово про Олеся 
Гончара. – К., 1988. – С. 70-90.

72. Задніпрянський Р. Українофільський та український «Коб-
зар» / Р. Задніпрянський. – Література і критика, 1947. – 
134 с.

73. Жулинський М. Василь Барка // Жулинський М. Слово і 
доля. – К., 2010. – С. 587-605.

74. Жив’юк А. Дерманські обереги Уласа Самчука // Слово 
і час. – 1998. – № 8. – С. 81-82.

75. Жулинський М. Печаль душі і святість босого дитинства // 
Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник 
(1841-1956). – К., 1995. – С. 3-21.

76. Жулинський М. Улас Самчук // Жулинський М. Слово і 
доля. – К., 2010. – С. 490-510.



471

77.  Івашків В. Українська історична драма 30–80-х років ХІХ ст. / 
В. Івашків. – К., 1990. – 143 с. 

78. Історія української літератури. – К., 1971. – Т. 7. – 402 с.
79. Історія української літератури ХХ століття. – К., 1994. 

Кн.2. – Ч. 1. – 368 с. 
80.  Качуровський І. Променисті сильвети. Лекції, статті, роз-

відки / І. Качуровський. – Мюнхен, 2002. – 523 с.
81.  Кирилюк Є. Слава сонцем засіяла… // Котляревський І. 

Твори: у 2-х т. – К., 1969. – Т. 1. – С. 7-34. 
82.  Кирчів Р. Маркіянові сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодуше-

вив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Р. Кирчів. – 
Львів, 2012. – 98 с. 

83. Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років 
ХХ століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів, 
2003. – 463 с.

84. Кисельов Й. Драматурги України / Й. Кисельов. – К., 
1967. – 379 с.

85. Княжицький А. Дух нації. Соціологічна студія / А. Кня-
жицький. – Нью-Йорк. – Філадельфія. – Мюнхен, 1959. – 
314 с.

86. Кобилецький Ю. З літопису життя / Ю. Кобилецький. – 
К., 1983. – 285 с.

87.  Корнієнко І. Олександр Довженко / І. Корнієнко. – К., 
1978. – 108 с.

88. Корнійчук О. Твори: У п’яти томах / О. Корнійчук. – К., 
1967. – Т. 2. – С. 273-346.

89. Корогодський Р. Довженко в полоні / Р. Корогодський. – 
К., 2000. – 352 с.

90. Косач Ю. Дійство про Юрія-переможця // Близнята ще 
зустрінуться. Антологія української драматургії діяспори / 
упорядкув. і вступ. стаття Лариси Онишкевич. – Київ-
Львів, 1997. – С. 319-396. 

91. Косач Ю. З нотатника в міждіб’я // Рідне слово. – Мюн-
хен – Кальсфельд, 1945. – С. 86-90. 

92. Косач Ю. Межі обрію. До становища української літератури // 
Рідне слово. – Мюнхен-Кальсфельд, 1946. – С. 6-19. 



472

93. Косач Ю. Театр таїни // Рідне слово. – Мюнхен- Каль-
сфельд, 1946. – С. 11-15.

94. Костомаров М. Дві руські народності // Історія філософії 
України. Хрестоматія. – К., 1993. – С. 317-322.

95. Костюк Г. У світі ідей і образів / Г. Костюк. – Сучасність. – 
1983. – 527 с.

96.  Котляревський І. Вибрані твори / І. Котляревський. – К., 
1976. – С. 207-246.

97. Кочерга І. Ярослав Мудрий // Кочерга І. Драматичні тво-
ри. – К., 1989. - С. 603 – 605. 

98. Кочерган Ю. Олександр Довженко. Проблеми майстернос-
ті / Ю. Кочерган. – Львів, 1983. – 119 с.

99. Кошелівець І. Олександр Довженко: Спроба творчої біо-
графії. / І. Кошелівець. – К., 1998. – 353 с.

100. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в 
Україні XX століття / Б. Кравченко. – К., 1997. – 423 с.

101. Кудрявцев М. Ідеї, конфлікти, характери. Фрагменти з іс-
торії української новітньої драматургії / М. Кудрявцев. – 
Кам’янець-Подільський, 1995. – 173 с.

102. Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш / Н. Кузякіна. – 
К., 1962. – 176 с.

103. Кузякіна Н. Іван Кочерга / Н. Кузякіна. – К., 1968. – 
269 с.

104. Кузякіна Н. Нариси української радянської драматургії. 
Частина ІІ-га (1935-1960) / Н. Кузякіна. – К., 1963. – 
231 с.

105. Куліш М. Твори / М. Куліш: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – 
877 с. 

106. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – 
Л., 1993. – 221 с.

107. Кульчицька М. Романи Василя Барки «Рай» та «Жовтий 
князь»: Художня візія тоталітарної дійсності. Авторефе-
рат на здобуття наукового ступеня кандидата філологіч-
них наук / М. Кульчицька. – Львів, 2002. – 20 с.

108. Кульчицький О. Світовідчуття українця // Українська 
душа. – К., 1992. – С. 48-65. 



473

109. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія. 1917-
1933 / Ю. Лавріненко. – Мюнхен – Париж, 1959. – 
984 с.

110. Лексикон нон классики. Художественно-эстетическая 
культура ХХ века / под ред. В. В. Бычкова. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. – 
607 с.

111. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. І. Мотря / Б. Лепкий. – 
Львів, 1991. – 424 с.

112. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. ІІ. Не вбивай; ІІІ. Батурин / 
Б. Лепкий. – Львів, 1991. – 488 с. 

113. Лепкий Б. Про життя і творчість Тараса Шевченка / 
Б. Лепкий. – К., 2005. – 140 с. 

114. Леся Українка. Бояриня // Українське слово. Хрестоматія 
з української літератури та літературної критики ХХ ст.: 
У 3 кн. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 106 – 149. 

115. Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – Нью-
Йорк, 1953. – 306 с.

116. Липинський В. Листи до Братів-хліборобів / В. Липин-
ський. – Нью-Йорк, 1954.–470 с.

117. Литвиненко Т. Історіософська концепція пенталогії 
Б. Лепкого «Мазепа» та її художня реалізація / Т. Лит-
виненко. – Суми, 2001. – 164 с. 

118. Лінчевський Г. Драматургічна творчість Шевченка й інс-
ценізація його поетичних творів // Зап. Н.Т.Ш. Тарас 
Шевченко. Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1962. – 
Т. 176. – С. 77-90.

119. Лободовський Ю. Сад Гетсиманський // Олександр Шу-
гай. Іван Багряний: Нове й маловідоме. – К., 2013. – 
Кн. 1. – С. 866-873.

120. Ломідзе Г. Таємниця художнього обдаровання // Слово 
про Олеся Гончара. – К., 1988. – С. 267-275. 

121. Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соці-
альну справедливість / Л. Луців. – Нью-Йорк; Джерзі 
Ситі: Свобода, 1967. – 654 с. 



474

122. Маланій О. Національний простір у поезії Василя Барки 
// Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 51-61.

123. Маланюк Є. Книга спостережень: У 2-х т. – Торонто, 
1966. – Т. 1. – 525 с.; Т. 2. – 478 с.

124. Мартинець В. «Сад Гетсиманський» Багряного // 
Шугай О. Іван Багряний: Нове й маловідоме. – 
К., 2013. – Кн. 1. – С. 473-477.

125. Мірчук І. Історія української культури // Віктор Петров, 
Дмитро Чижевський, Микола Глобенко. Історія літератури. – 
Мюнхен-Львів, 1994. – С. 243-374. 

126. Міхновський М. Самостійна Україна. Справа україн-
ської інтелігенції / М. Міхновський. – К., 2007. – 352 с.

127. Мушкетик Ю. Доля людська – доля народна // Слово 
про Олеся Гончара. – К., 1988. – С. 113-120. 

128. Ольжич О. Незнаному Воякові / О. Ольжич. – К., 1994. – 
432 с. 

129. Онацький Є. Українська самостійність // Українська 
душа. – Нью-Йорк, 1954. – С. 36-47. 

130. Оскоцький В. Монолог на захист романтики // Слово 
про Олеся Гончара. – К., 1988. – С. 276-290. 

131. Пархоменко М. Драматургія Івана Франка / М. Пархо-
менко. – Л., 1956. – 128 с. 

132. Петлюра С. До населення всієї України // Петлю-
ра С. – К., 1993. – С. 180-183.

133. Петлюра С. І. Франко – поет національної чести // 
Петлюра С. Статті. – К., 1993. – С. 89-108.

134. Плющ Л. Від «Княгині» Шевченка до «Жовтого князя» 
Барки // Сучасність, 1988. – Ч. 7-8. – С. 74-86.

135. Подоляк Б. Поезія, вічність, час // Багряний І. Золотий 
бумеранг. – Прометей, 1946. – С. VІІ-ХХІХ.

136. Поліщук Я. Філософія України // Поліщук Я. Волинські 
дороги Уласа Самчука. – Рівне, 1993. – С. 62-71.

137. Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. – 
К., 1993 – 63 с.

138. Погрібний А. Олесь Гончар: Нарис творчості / А. По-
грібний. – К., 1987. – 242 с. 



475

139. Пікулик Н. Проблема сенсу людського життя у творчості 
Маркіяна Шашкевича // Шашкевичіана. – Вип. 1-2. – 
Львів – Броди – Вінніпе ,́ 1996. – С. 41-49. 

140. Пінчук С. Синтез сучасного і минулого в романах Оле-
ся Гончара // Слово про Олеся Гончара. – К., 1988. – 
С. 474-507.

141. Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полон-
ська-Василенко: У 2 т. – К., 1992. – Т. 1. – 640 с.; 
Т. 2. – 608 с. 

142. Промова Корнила Устияновича // Горинь В. Перепохо-
вання Маркіяна Шашкевича. – Львів, 2011. – С. 59-70. 

143. Промова Омеляна Огоновського // Горинь В. Перепохо-
вання Маркіяна Шашкевича. – Львів, 2011. – С. 46-54. 

144. Салахян А. Слово вірменського друга // Слово про Олеся 
Гончара. – К., 1988. – С. 253-254.

145. Самчук У. Велика література. Доповідь на І з’їзді МУРу // 
МУР. Зб. 1. – Мюнхен-Кольсфельд, 1946. – С. 38-52. 

146. Самчук У. На білому коні / У. Самчук. – Львів, 1999. – 
229 с.

147. Самчук У. На коні вороному. Спогади / У. Самчук. – 
Львів, 2000. – 288 с.

148. Самчук У. Плянета Ді-Пі. Нотатки й листи / У. Самчук. – 
Вінніпе ;́ Канада, 1979. – 355 с.

149. Самчук У. Чого не гоїть огонь / У. Самчук. – К., 1994. – 
233 с.

150. Сверстюк Є. На святі надій / Є. Сверстюк . – К., 1999. – 
784 с.

151. Семенчук І. Життєпис О. Довженка / І. Семенчук. – 
К., 1991. – 224 с.

152. Сизоненко О. Небо людської душі // Слово про Олеся 
Гончара. – К., 1988. – С. 91-106. 

153. Слово і зброя // Антологія української поезії, присвяче-
ної УПА революційно-визвольній боротьбі 1942-1967. – 
США; Канада, 1966. – 587 с.

154. Старик В. Ті, що були „повнолітніми...” // Дзвін. – 1997. – 
№ 5-6. – С. 98-109. 



476

155. Сталин И. Об антиленинских ошибках и националисти-
ческих извращениях в киноповести Довженко “Украина 
в огне” // Довженко О. Вчора і сьогодні. Образ Ди-
сидента. – Луцьк, 2007. – С. 165-183. 

156. Старинкевич Є. Драматургія Івана Кочерги / Є. Старин-
кевич. – Харків, 1947. – 116 с. 

157. Теорія драми в історичному розвитку. – К., 1980. – 
626 с.

158. Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – 
Тернопіль, 2002. – 173 с.

159. Ткачук М., Ткачук О. Маркіян Шашкевич / М. Тка-
чук, О. Ткачук. – Тернопіль, 2009. – 248 с. 

160. Ткачук М. Українська література ХХ століття / М. Тка-
чук. – Тернопіль, 2014. – 608 с.

161. Украинец И. Патетическая соната // Правда. – 1932. – 
4 марта.

162. Фащенко В. Відкриття нового і діалектика почуттів / 
В. Фащенко. – К., 1977. – 251 с.

163. Франко І. Життя і побут сучасного селянина на Вкра-
їні і у Франції // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 
1980. – Т. 26. – С. 61-73.

164. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // 
Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – 
С. 210-253.

165. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних 
літературах // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 
1981. – Т. 31. – С. 33-44.

166. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції // 
Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – 
С. 74-93. 

167. Франко І. Нариси з історії української літератури в  
Галичині // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1980. – 
Т. 27. – С. 130-148.

168. Франко І. Одвертий лист до галицької української мо-
лодежі // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1986. – 
С. 401-409.



477

169. Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // 
Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1986. – Т. 47. – 
С. 7-122. 

170. Франко І. Поезія ХІХ віку і її головні представники // 
Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – К., 1981. – Т. 31. – 
С. 501-507. 

171. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. 
тв. У 50 т. – К., 1986. – Т. 45. – С. 276-285.

172. Франко І. Професор Омелян Огоновський // Франко І. 
Зібр. творів: У 50 т. – К., 1986. – Т. 43. – С. 358-381.

173. Франко І. Руський театр // Франко І. Зібр. творів: У  
50 т. – К., 1980. – Т. 29. – С. 96-112.

174. Франко І. Украдене щастя // Франко І. Зібр. творів: У 50 
т. – К., 1979. – Т. 24. – С. 7-64.

175. Франко І. „Хто винен?” Карпенка-Карого (І.Тобілевича) // 
Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1980. – Т. 27. – 
С. 341-343.

176. Франко І. Шашкевич і галицько-руська література // 
Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29. – 
С. 249-257. 

177. Фролов В. Жанры советской драматургии / В. Фролов. – 
М., 1957. – 335 с.

178. Фролов В. Муза пламенной сатиры / В. Фролов. – М., 
1988. – 408 с. 

179. Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: 
генеза, розвиток, модифікації / В. Хархун. – Ніжин, 
2009. – 508 с.

180. Цимбалістий Б. Родина і душа народу //Українська 
душа. – К., 1992. – С. 66-96. 

181. Чапленко В. Пропащі сили / В. Чапленко. – Вінніпе :́ 
Канада, 1960. – 144 с.

182. Череватенко Л. «Ходи тільки по лінії найбільшого опору – 
і ти пізнаєш світ» // Багряний І. Людина біжить гад 
прірвою. – К., 1992. – С. 293-319.

183. Чижевський Д. Історія української літератури. Від по-
чатків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Тернопіль, 
1994. – 480 с.



478

184. Чого ми хочемо? //МУР: Зб. 1. – Мюнхен-Кольсфельд, 
1946. – С. 3-6.

185. Чорній С. Український театр і драматургія / С. Чорній. – 
Мюнхен – Нью-Йорк, 1980. – 469 с.

186. Шабліовський Є., Деркач Б. І. П. Котляревський – кори-
фей української літератури // Котляревський І. Вибрані 
твори. – К., 1976. – С. 5-19. 

187. Шалата М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість 
і громадсько-культурна діяльність / М. Шалата. – 
К., 1969. – 256 с. 

188. Шамякін І. Від солдатських окопів до зірок // Слово про 
Олеся Гончара. – К., 1988. – С. 246-250. 

189. Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори – 
К., 1982. – 367 с.

190. Шаян В. Проблема Української віри / В. Шаян. – 
Лондон, 1972. – 172 с.

191. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К., 1974. – 623 с.
192. Шевченко Т. Назар Стодоля // Шевченко Т. Твори  

в 5 т. – К., 1978. – Т. 3. – С. 5-51. 
193. Шерех Ю. Не для дітей / Ю. Шерех. – Нью-Йорк, 

1964. – 415 с. 
194. Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на емі-

грації // МУР: Зб. 1. – Мюнхен-Кольсфельд, 1946. – 
С. 54-80.

195. Шлапак Д. Сувора правда фронту // Пам’ять серця. 
Спогади про Олександра Корнійчука. – К., 1978. – 
С. 313-318. 

196. Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа. – 
К., 1992.–С. 97-112. 

197. Шубравська М. Весільні обряди у творчості Т. Г. Шевчен-
ка. Готування рушників і сватання // Народна творчість 
та етнографія. – 1983. – № 2. – С. 42-49. 

198. Шубравський В. Драматургія Шевченка / В. Шубрав-
ський. – К., 1957. – 111 с. 

199. Шугай О. Іван Багряний: Нове й маловідоме / О. Шу-
гай. – К., 2013. – Кн. 1. – 960 с. – Кн. 2. – 1048 с. 



479

200. Юнґ К.Ґ Психологія та поезія // Антологія світової 
критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. Вид. 
2-ге.– Л., 2002. – 127-139.

201. Янів В. Психологічні основи окциденталізму / В. Янів. – 
Мюнхен, 1996. – 203 с.

202. Янів В. Українська родина в поетичній творчості Шев-
ченка // Зап. Н.Т.Ш. Тарас Шевченко. – Нью-Йорк – 
Париж – Торонто, 1962. – Т. 176. – С. 148-186. 

203. Яремчук І. Під знаком вогню: Генетичний код і естетич-
на природа поезії УПА / І. Яремчук. – Львів, 2006. – 
212 с.

204. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – 
М., 1991. – 521 с.

205. Яценко М. Іван Котляревський // Котляревський І.  
Твори. – К., 1982. – С. 5-34. 



А

Аладьїн Є. 127
Алперс Б. 146, 192
Андрусів С. 174, 192
Антоненко-Давидович Б. 365
Антонич Б-І. 221
Антонович Д. 5, 8, 38
Апанович О. 87, 89, 106
Арістотель 117, 123, 125, 138

Б

Багазій В. 229
Багряний І. 213, 216, 219, 234, 
289, 290, 298, 304, 305, 308, 
309, 310, 358, 359, 360, 364, 
365, 366, 368, 371, 372, 374, 
376, 377, 404, 405, 406, 408, 
409, 417, 419, 456, 462, 464
Байрон Д. 127, 373
Бажан М. 349
Бажанський М. 376
Балаклицький М. 425
Бандера С. 209, 210, 211, 212, 
215, 218, 223, 236
Барабаш Ю. 260, 267
Барка В. 216, 221, 368, 376, 377, 
380, 381, 382, 385, 386, 388, 
392, 393, 395, 400, 401, 456, 
464
Батурлін В. 86
Бахтин М. 137, 192
Бергсон А. 66, 84, 139, 192
Бєляєв В. 210, 234
Білецький Л. 39, 55, 223

іМенний Покажчик

Білоштан Я. 70, 84
Білоус-Гарасевич М. 127, 136, 
227, 234, 430, 431
Блонський К. 27
Бобинський В. 13, 24
Богун І. 112, 215
Боєслав М. 222, 230, 231, 232, 
233, 236
Боженова А. 190, 192
Бойко Ю. 39, 209, 228, 235, 341
Борщаговський О. 74, 77, 84
Брюховецький В. 314 
Брюховецький І. 87, 88
Бульба-Боровець Т. 223
Буряківець Ю. 221

В

Вагилевич І. 26, 27
Вакуленко Д. 274
Вальо М. 196, 207
Веретенченко О. 221
Виговський І. 86, 109, 129
Вишневський В. 147
Вишневський Дмитро (Байда) 
215
Вільде І. 196, 197, 198, 207, 
208, 456, 460
Вірливий К. 220
Вовк Ф. 52
Возняк М. 25, 35, 61, 62, 63, 
82, 83, 84, 85, 281, 293
Войчишин Ю. 404
Володимир Мономах 215
Володимир Великий 215
Волош-Василенко П. 220



481

Волошин А. 223
Волькенштейн В. 139, 192, 304
Вольф Ф. 147

Г

Гаврильченко О. 408
Галицький Данило 215
Гарасевич А. 221, 225, 369
Гайденштам В. 127
Гантнер Й. 34
Гергард Я. 210
Гете І.В. 363, 371
Гетьманець П. 222, 233
Гітлер 359
Гнідковський М. 27
Головацький Я. 26, 27
Голота П. 127
Гординський С. 221, 369, 376
Горинь В. 28, 35
Гонта І. 215
Гончар О. 268, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 339, 350, 355, 456, 
463
Грінченко Б. 374
Грудина Д. 147
Грушевський М. 215
Губка І. 220, 235
Гуменна Д. 376
Гунь Д. 215
Гюго В. 127

¥

¥Ґоттшталь Р. 127

Д

Даниленко-Данилевський К. 
407

Данте А. 373
Данькевич Я. 27
Дем’янівська Л. 169, 192, 295, 
297, 300, 312
Дзюба І. 58
Діккенс Ч. 374
Денисюк І. 197, 200, 204, 208
Дем’ян Г. 218, 235
Дем’янівська Л. 314, 315, 318
Державин В. 370, 371, 372, 
373, 374 
Довженко О. 137, 192, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 248, 251, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 266, 268, 
269, 270, 456, 461
Довженко П. 258
Дніпровський І. 143
Доленга-Ходаковський З. 27
Доманицький В. 57
Домонтович В. 361, 368, 376
Донцов Д. 89, 90, 106, 142, 166, 
192, 227, 228, 235, 369, 409
Дорошенко Д. 361
Дорошенко М. 86, 458
Дорошенко П. 86, 88, 89, 129, 
458
Дудка Й. 221, 224, 236
Дяченко М. 221

Є

Євтушенко Є. 222

Ж

Жив’юк А. 430
Жулинський М. 257,431



482

З

Завадович Р. 221
Задніпрянський Р. 49
Залізняк М. 215
Зенкевич П. 147
Зеров М. 328

І

Івашків В. 41
Ірлявський І. 221, 229

К

Калнишевський П. 215
Карл ХІІ 129
Карпенко-Карий І. 84
Качуровський І. 405
Квітка-Основ’яненко Г. 38
Квітневий О. 221, 225, 236
Керницький І. 376
Кибальчич Н. 65
Кирилюк Є. 5
Киричук Ю. 210, 217, 235
Кирчів Р. 27, 35
Кисельов Й. 178, 192
Кішка С. 215
Клен Ю. 376
Княжицький А. 211, 235
Кобилецький Ю. 145, 146
Коваленко О. 408
Коновалець Є. 223
Констана д’Орвіль Анрі 127
Корнієнко І. 262
Корнійчук О. 273, 274, 275, 
279, 280, 281, 284, 285, 286, 
287, 456, 462
Корогодський Р. 256, 265, 267, 
268

Косач Ю. 108, 109, 111, 117, 
119, 120, 123, 124, 125, 361, 
368, 376, 456, 458
Косинський К. 215
Костецький І. 3361, 368, 376
Костомаров М. 97, 106
Костюк Г. 147, 192
Котляревський І. 5, 6, 7, 8, 12, 
22, 23, 24, 38, 216, 456 
Коцюбинський М. 216
Кошелівець І. 257
Кочерга І. 313, 314, 316, 318, 
319, 320, 323, 326, 330, 456, 
462, 463
Кочерган Ю. 260
Кравців Б. 221, 376
Кравченко Б. 142, 192
Кривоніс М. 215
Кудрявцев М. 192
Кузякіна Н. 150, 192, 279, 314, 
318
Кулик І. 147
Куліш М. 137, 142, 143, 144, 
146, 148, 150, 152, 154, 155, 
157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 
183, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 
194, 195, 216, 365, 459, 460
Кульчицька М. 381
Кульчицький О. 100, 106
Курдидик Я. 221

Л

Лаврівський І. 27
Лавріненко Ю. 144, 149, 193, 
252
Левицький Й. 27
Левицький М. 27



483

Ленін 383
Лепкий Б. 39, 58, 126, 128, 130, 
131, 135, 136, 456, 459
Лиман Л. 221, 376
Липа Ю. 141, 193
Липинський В. 102, 107, 162, 
163, 193
Литвиненко Т. 131, 136
Лінчевський Г. 50
Лівітіна С. 147
Ліщинський С. 128
Лободовський Ю. 408
Лозинський Й. 27
Ломідзе Г. 336, 337
Луців Л. 67, 84
Лучкай М. 27

М

Майстренко І. 361
Мазепа І. 87, 127, 128, 129, 130, 
135, 215, 219
Маланій О. 381, 389
Маланюк Є. 39, 41, 152, 187, 
193, 221, 369, 374
Мартинець В. 405
Мельник А. 223
Мерунович Т. 83
Мирний П. 216
Мірчук І. 56, 338
Міхеліс П. 34
Міхновський М. 213, 214, 235
Многогрішний Г. 129
Могильницький І. 27
Мосендз Л. 221, 225, 236
Мордовцев Д. 126
Мужаловський С. 87
Мушкетик Ю. 339
Мютцельбург А. 127

Н

Наливайко С. 40, 41, 215
Наполеон 210
Нечуй-Левицький І. 216
Нижанківський Б. 212
Ніцше Ф. 210

О

Огоновський О. 33, 35, 62, 63, 
64, 84, 85
Олесницький Є. 65
Олесь О. 221, 365,374
Ольжич О. 221, 222, 223, 235, 
236, 386
Онацький Є. 103
Оскоцький В. 337
Остряниця Я. 40, 41
Осьмачка Т. 221, 368, 369, 376, 
377

П

Павлюк П. 215
Палій С. 215
Пархоменко М. 84
Парфанович С. 376
Пачовський В. 221
Петлюра С. 210, 213, 214, 215, 
235
Петрарка Ф. 371
Петро І 129, 130
Петрушевич С. 27
Писанецький К. 65
Підкова І. 215
Пікулик Н. 32, 34, 35
Пінчук С. 339
Плющ Л. 383
Погребенник Ф. 127, 13
Погрібний А. 336



484

Подоляк Б. 404
Поліщук Я. 431
Полонська-Василенко Н. 87, 
88, 107, 109, 110, 125, 316, 317, 
318, 329
Полтава Л. 212, 220, 221, 376
Пронченко М. 221
Прус Є. 210
Пушкін О. 127
Пчілка О. 216

Р

Ресіг’є Ж. 127
Рилєєв К. 127
Рогач І. 229
Ромадановський А. 88
Руданський С. 127
Руссо Ж. Ж. 89

С

Сагайдачний П. 215
Салахян А. 338
Самойлович І. 88, 89, 129
Самчук У. 216, 219, 227, 235, 
359, 361, 362, 363, 364, 366, 
368, 369, 371, 376, 377, 430, 
431, 435, 436, 437, 439, 441, 
452, 456, 464, 465
Сверстюк Є. 141, 193
Семенчук І. 257
Сизоненко О. 339
Симоненко В. 216
Ситник М. 219
Сірко І. 215
Славутич Я. 221, 225, 226, 227, 
236, 376
Словацький Ю. 127
Сміт Е. Д. 238, 239, 254

Смотрич О. 376
Соколенко Г. 221
Сомко Я. 129
Сосюра В. 127
Сталін 256, 359, 401
Старинкевич Є. 315
Старицька-Черняхівська Л. 127
Старик В. 196, 208
Сулима І. 215
Східний І. 377

Т

Таїров А. 147
Твен М. 374
Теліга І. 229
Теліга О. 221, 227, 228, 229
Ткачук М. 31, 36, 409
Ткачук О. 31, 36, 131, 136
Трубецький Є. 109

У

Українка Леся 86, 89, 90, 92, 
94, 95, 98, 101, 104, 105, 106, 
107, 216, 363, 365, 456, 458
Устиянович М. 27

Ф

Фащенко В. 140, 193
Федорович П. (Трясило) 215
Федорчук Б. 221
Франко І. 25, 26, 27, 28, 36, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 84, 85, 211, 212, 
214, 216, 219, 235, 363, 365, 373, 
456, 457
Фролов В. 305



485

Х

Ханенко М. 88, 89
Хархун В. 280, 287
Хвильовий М. 216, 365
Хмельницький Б. 86, 89, 93, 
109, 112, 215, 219
Хмельницький Ю. 108, 109, 
110, 111, 112, 458

Ц

Цимбалістий Б. 28, 29, 36, 100, 
107

Ч

Чалий С. 53
Чапленко В. 144, 193, 377
Чижевський Д. 32, 36
Череватенко Л. 406
Черінь Г. 222
Чорний Ю. 369
Чорній С. 5

Ш

Шабліовський Є. 5
Шалата М. 30, 36
Шамякін І. 340
Шанковський Л. 220
Шараневич І. 62
Шаховський О. 12
Шашкевич М. 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
456, 457

Шаян В. 361, 369
Шевченко Т. 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 53, 55, 58, 59, 60, 121, 
216, 363, 365, 373, 374, 456, 457
Шеллі П. Б. 373
Шерех Ю. 113, 125, 143, 193, 
361, 362, 367, 368, 369
Шекспір В. 363, 370, 373, 374
Шіллер Ф. 139
Шлапак Д. 274
Шлемкевич М. 101, 107
Шолохов М. 137
Шубравська М. 45
Шубравський В. 38

Щ

Щупак С. 147

Ю

Юнг К. 289

Я

Янів В. 52, 215, 222, 236
Ясперс К. 328
Яремчук І. 222, 235
Ярослав Мудрий 319, 321, 327
Ярослав Осмомисл 215
Яценко К. 6



зМіст

Вступ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Утвердження морально-етичних ідеалів українців  
у драмі «Наталка Полтавка» Івана Котляревського . . . . . . .5

Драматургія веснівки «Цвітка дрібная»  
Маркіяна Шашкевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Драма «Назар Стодоля» Тараса Шевченка –  
феноменальне явище української культури . . . . . . . . . . . . 38

Михайло Возняк про п’єсу «Украдене щастя»  
Івана Франка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Феномен української душі в драматичній поемі  
«Бояриня» Лесі Українки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Реальність і надреальність у трагедії «Дійство  
про Юрія-переможця» Юрія Косача  . . . . . . . . . . . . . . 108

Художня інтерпретація постаті Мазепи  
в однойменному романі Богдана Лепкого . . . . . . . . . . . . 127

Трагедія – вища форма драматичного мистецтва  
(«Патетична соната» Миколи Куліша) . . . . . . . . . . . . . . 137

Проблема національного самоусвідомлення  
в романі «Повнолітні діти» Ірини Вільде . . . . . . . . . . . . 196

Націєтворчий чинник поезії вояків УПА  . . . . . . . . . . . 209

Національний феномен кіноповісті «Україна в огні»  
Олександра Довженка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237



487

Український світ у кіноповісті «Зачарована Десна» 
Олександра Довженка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Соцреалістичне трактування образів-характерів у драмі 
«Фронт» Олександра Корнійчука . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Жанрово-стильові особливості сатиричної  
комедії «Генерал» Івана Багряного . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Жанрово-стильові особливості  
драматичної поеми «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги . . . 313

Творча концепція Олеся Гончара  
в романі «Прапороносці»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Мистецький український рух (МУР) – унікальне 
явище української літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Концепція світобудови в романі «Жовтий князь» 
Василя Барки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Проблема екзистенційного вибору в романі 
«Сад Гетсиманський» Івана Багряного . . . . . . . . . . . . . . 404

Відтворення глибинної стихії української душі 
в романі «Чого не гоїть огонь» Уласа Самчука . . . . . . . . 430

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486



Літературно-художнє видання

Володимир ПРАЦьОВиТий

Мозаїка 
національно-культурної  

ідентичності 
в українській літературі

Видання друге, доповнене

Додрукарська підготовка – 
Стельмах Іван, Турко Ігор

Підписано до друку 25.08.2016 р.
Формат 60×84/16. Гарнітура Ukrainian Lazurski.

Папір офсетний. Друк цифровий.
Умовн. друк. арк. 28,37 арк. Обл. вид. арк. 24,92

Наклад 300 прим.

видавець і виготовлювач
тзов «растр-7»

79005, м. Львів, вул. Кн. Романа 9/1
Тел./факс: (032) 235 52 05, 261 46 11

e-mail: rastr.sim@gmail.com   www.rastr-7.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ЛВ №22 від 19.11.2002 р.


