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 3 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У художньому осягненні минувшини 

українського народу літературою першої половини ХХ століття ключову 

роль відіграла історична повість. Твори саме цього жанрового різновиду 

значно розширювали тематично-проблемні обрії вітчизняної історичної 

прози, пробуджували національну свідомість українців і сприяли їхній 

самоідентифікації, викликали зацікавленість корінням роду і народу, 

протистояли згубному для нації процесові втрати історичної пам’яті, 

спростовували тенденційне трактування подій і постатей нашої історії в 

літературах сусідніх народів. 

Провідну роль повісті першої половини ХХ століття в художньому 

осягненні минувшини переконливо засвідчують кількісні показники: якщо 

історичних романів у означений період з’явилося менше десятка, то 

історичних повістей – понад шістдесят. Активність творчого пошуку 

повістярів у першій половині ХХ століття стане ще більш очевидною, якщо 

згадати, що протягом усього ХІХ століття українськими прозаїками створено 

не більше десяти історичних повістей. 

Є, отже, всі підстави стверджувати, що саме в першій половині 

ХХ століття історична повість зайняла «місце під сонцем» у жанровій 

системі української літератури. Здобуття цього місця відбувалося в умовах 

цілої низки суспільних катаклізмів – Першої світової війни, революції, 

голодомору, масових репресій, Другої світової війни, – які становили собою 

реальні загрози самому існуванню нашого народу і які спонукали українців 

шукати духовну опору у власній історії, котра, попри її драматизм і 

трагічність, засвідчила незнищенність українського етносу. Потребу 

забезпечення такої духовної опори слід розцінювати як один із визначальних 

чинників бурхливого розвитку в означений період історичної повісті. 

У ХХ століття Україна ввійшла «“розінтегрованою” – з розколотим і 

включеним у чужі просторові системи простором» [9, 67]. Звідси – ще одна, 
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буттєво важлива для українства потреба, суть якої полягає в об’єднанні 

розінтегрованого «єдиного тіла етносу» [9, 67]. Художнім вираженням 

необхідності такого об’єднання стала ідея української державності – ключова 

в історичній повісті першої половини ХХ століття. 

Свого часу І. Франко наголошував на тому, що «повість історична має 

вартість, коли її основна ідея зможе заняти сучасних, живих людей» [287, 7]. 

Такою – основною – ідея української державності вперше постала в 

історичному повістярстві лише на початку ХХ століття і протягом усієї його 

першої половини залишалася у творах вітчизняних прозаїків «провідною, 

золотою ниткою» [9, 67]. 

Прикметно, що наявність такої «золотої нитки» є посутньою ознакою 

повістей, які створювалися в різних суспільно-економічних формаціях, у 

різних культурно-політичних контекстах, у різних географічних координатах 

як на материковій Україні, так і за її межами. Слід зазначити, що художнє 

вираження ідеї української державності мало в кожному конкретному 

випадку свої особливості, які зумовлювалися не лише названими вище 

обставинами, а й світоглядом, індивідуально-творчою манерою письменника. 

Констатуючи ключову роль історичної повісті першої половини 

ХХ століття в художньому осягненні минувшини, водночас констатуємо і 

той очевидний факт, що ця роль і нині, на початку ХХІ століття, не з’ясована 

повною мірою. Причина цього – в тому, що поза увагою дослідників 

протягом тривалого часу, аж до початку перебудови, залишалися твори 

репресованих авторів (В. Бірчака, М. Горбаня, Л. Старицької-Черняхівської), 

письменників-емігрантів (Ю. Косача, Б. Лепкого), а також замовчуваних у 

радянській Україні таких прозаїків, як В. Будзиновський, А. Кащенко, 

Семен Ордівський, І. Филипчак, А. Чайковський. 

Неупереджене дослідження творчої спадщини названих повістярів 

почалося лише наприкінці 80-х років минулого століття. На перших порах 

провідними жанрами цих новітніх студій були передмови та післямови до 

публікацій раніше заборонених творів. Представляючи такі твори новому 
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поколінню читачів і вписуючи їх у відповідний історико-літературний 

контекст, дослідники водночас посилену увагу приділяли з’ясуванню 

життєвої і творчої долі їхніх авторів – письменників, імена яких були 

вилучені із історії літератури і піддані забуттю. Біографічно-критичний 

характер студій слід розцінювати як прикметну ознаку початкового етапу 

дослідження творчої спадщини тих історичних повістярів, чий шлях проліг, 

за словами М. Жулинського, «із забуття – в безсмертя». 

Завдання дослідників, які першими означували цей шлях, 

ускладнювалися багатьма обставинами. Промовистим є, зокрема, свідчення 

літературознавця С. Іванюка, який у передмові до перевидання в 1995 році 

історичної повісті Г. Бабенка «Шляхом бурхливим» змушений був 

констатувати: «Про автора цієї книжки ми не знаємо майже нічого: ні коли 

народився, ні коли помер, ні з ким дружив... У відомих нам сучасних 

письменницьких довідниках, у літературних енциклопедіях про Григорія 

Бабенка жодних відомостей немає. Лиш в одному зарубіжному виданні 

згадується його прізвище, перелічуються твори, висловлюється припущення, 

що він був у 30-і роки репресований. Наскільки це вірогідно – сказати важко» 

[118, 5]. 

Ті чи інші труднощі довелося переборювати й іншим дослідникам – 

В. Бєляєву, Р. Гораку, М. Ільницькому, Н. Конотопець, О. Мишаничу, 

Ф. Погребеннику, В. Яременку, чиї передмови чи післямови до перевидань 

замовчуваних творів поклали початок якісно новому етапу вивчення 

української історичної повісті. 

Помітними віхами на цьому етапі стали захищені на рубежі ХХ і 

ХХІ століть кандидатські дисертації, присвячені творчості С. Божка [174], 

Н. Королевої [52, 71, 279], Б. Лепкого [44, 136, 183], Ю. Опільського [101], 

І. Филипчака [97]; а також видані в цей період нариси творчості 

К. Гриневичевої [83], Б. Лепкого [227, 231]. Осібне місце серед новітніх 

студій займає монографія С. Андрусів «Модус національної ідентичності: 

Львівський текст 30-х років ХХ ст.» [9], де історична белетристика 
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розглядається як один із «найбільш космологічних й етноохоронних жанрів 

львівського літературного дискурсу 30-х років ХХ ст.» [9, 4]. 

У вимірах нового часу історична повість означеного періоду постала в 

першій книзі двокнижної «Історії української літератури ХХ століття», 

виданої 1998 року за редакцією В. Г. Дончика [99]. 

І все ж, попри очевидні і незаперечні зрушення в дослідженні 

української історичної повісті першої половини минулого століття, 

актуальними для літературознавства залишаються такі завдання, як 

з’ясування особливостей її творення в різних суспільно-політичних 

формаціях, характеристика її тематично-проблемних обріїв, визначення 

своєрідності авторських концепцій подій і характерів, розгляд художнього 

втілення ідеї державності. 

Недостатній рівень розробки названих і цілої низки більш локальних 

питань обумовлює актуальність теми нашої дисертації. 

Не применшуючи значення студій, присвячених повістевій спадщині 

окремих авторів (К. Гриневичевої, А. Кащенка, Н. Королеви, Ю. Косача, 

Б. Лепкого, Ю. Опільського, А. Чайковського), все ж слід визнати, що настав 

час, завдяки й згаданим вище студіям, для створення панорамної картини 

розвитку історичної повісті в українській літературі першої половини 

ХХ століття. Спроба створення такої картини є ще одним свідченням 

актуальності теми нашої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано в рамках наукової держбюджетної теми кафедри 

української літератури Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова «Жанрова система української літератури: аспекти історичної 

динаміки» (номер державної реєстрації 0108U003678). Тему дисертації 

затверджено вченою радою філологічного факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (протокол № 3 від 

25 листопада 2008 року) і за координовано на засіданні бюро наукової ради 
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НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня 

література» (протокол № 4 від 3 листопада 2009 року). 

Об’єктом дослідження є історичні повісті Г. Бабенка, С. Божка, 

В. Будзиновського, Ф. Бурлаки, М. Горбаня, К. Гриневичевої, І. Єрофеїва, 

Я. Качури, А. Кащенка, Н. Королевої, Ю. Косача, Б. Лепкого, О. Маковея, 

Г. Мачтета, О. Назарука, Семена Ордівського, Ю. Опільського, О. Рогової, 

Л. Старицької-Черняхівської, В. Таля, І. Филипчака, Г. Хоткевича, 

А. Чайковського, М. Шиманського. 

Предмет дослідження – особливості творення української історичної 

повісті першої половини ХХ століття у різних суспільно-економічних 

формаціях; вплив інолітературних традицій і полеміка з ними; тематично-

проблемні обрії; типи історичного повіствування; концептуальні особливості; 

документальні свідчення і прийоми та засоби їх художньої трансформації; 

функції вимислу і домислу; поетика творення характерів історичних осіб і 

вигаданих персонажів. 

Мета дослідження полягає в з’ясуванні особливостей творення і 

поетики української історичної повісті першої половини ХХ століття. 

Для досягнення мети вважаємо необхідним виконати такі завдання: 

 охарактеризувати формозмістові параметри історичної повісті як 

жанрового різновиду; 

 простежити становлення історичної повісті в українській 

літературі ХІХ століття; 

 дослідити особливості творення історичної повісті в українській 

літературі першої половини ХХ століття; 

 з’ясувати стан вивченості історичної повісті означеного періоду; 

 проаналізувати тематично-проблемні обрії історичної повісті; 

 визначити своєрідність авторських концепцій у повістях про 

історичне минуле; 

 розглянути поетику творення образів історичних осіб і вигаданих 

персонажів; 
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 проаналізувати прийоми і засоби художнього втілення ідеї 

української державності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають 

історіософські студії А. Тойнбі, історичні праці В. Антоновича, М. Аркаса, 

М. Грушевського, Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, Н. Полонської-Василенко, 

О. Субтельного; теоретико-літературознавчі роботи С. Андрусів, О. Галича, 

Г. Клочека, В. Фащенка; історико-літературні студії Л. Александрової, 

Р. Багрій, Є. Барана, В. Беляєва, К. Ганюкової, Р. Горака, А. Гуляка, І. Дзюби, 

М. Ільницького, О. Мишанича, В. Оскоцького, В. Поліщука, Л. Ромащенко, 

М. Сиротюка, М. Слабошпицького, В. Чумака, А. Шпиталя. 

Виконання поставлених завдань і досягнення мети роботи можливі за 

умови використання комплексної методики дослідження, яка ґрунтується на 

загальних засадах системного аналізу і передбачає застосування цілої низки 

конкретних методів. Саме на цій підставі в дослідженні використано 

конкретно-історичний та порівняльно-типологічний методи, які слугують 

розкриттю і зіставленню авторських трактувань подій і постатей минувшини; 

біографічний метод, за допомогою якого з’ясовано індивідуальні авторські 

мотиви звернення до історичної тематики; герменевтичний метод, 

застосування якого уможливило виявлення особливостей художньої 

трансформації історичних фактів у творах різних авторів.  

Наукова новизна роботи. Дисертація є першою спробою системного 

вивчення історичної повісті в українській літературі першої половини 

ХХ століття. До розгляду залучені твори повістевого жанру, які раніше, 

внаслідок різних обставин, перебували поза увагою або на периферії уваги 

літературознавців материкової України, зокрема – твори письменників-

емігрантів, репресованих радянських літераторів, а також призабутих або 

замовчуваних західноукраїнських авторів. Завдяки цьому вперше 

представлено панорамну картину розвитку історичної повісті в українській 

літературі 1901-1950 років, виявлено і охарактеризовано особливості 

динаміки досліджуваного жанрового різновиду. 
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Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її результати 

становлять собою певний внесок у з’ясування сутнісних ознак історичної 

повісті як жанрового різновиду, в розробку питань історії й теорії 

літературного процесу, в дослідження функцій вимислу і домислу в 

історичному творі, у вивчення прийомів та засобів художньої трансформації 

документальних свідчень. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її основні положення 

і висновки можуть бути використані при викладанні у вищих навчальних 

закладах історії новітньої української літератури, при написанні підручників 

з української літератури для вузів і середніх шкіл, при розробці вузівських 

спецкурсів з питань розвитку історичної прози, а також при підготовці 

студентами курсових, випускних, дипломних та магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача визначається: 

 цілеспрямованим пошуком складових об’єкта дослідження і 

забезпеченням його повноти; 

 з’ясуванням сутнісних параметрів історичної повісті й 

особливостей її становлення в українській літературі; 

 дослідженням особливостей творення історичної повісті першої 

половини ХХ століття у різних суспільно-політичних формаціях; 

 розглядом крізь призму вимірів нового часу недостатньо 

досліджених або й зовсім замовчуваних історичних повістей 

українських авторів; 

 аналізом поетики української історичної повісті першої половини 

ХХ століття, який базується на сучасних досягненнях 

літературознавства у сфері пізнання таїни художнього слова. 

Будь-які використання філософських, історичних та 

літературознавчих студій інших науковців оформлено в дисертації 

відповідними посиланнями. 

Апробація. Основні результати дослідження оприлюднювалися в 

доповідях дисертанта на «Фащенківських читаннях» (Одеса, 2009, 2010), 
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Першій міжнародній науково-теоретичній конференції «Мультиголос 

літератур світу» (Кривий Ріг, 2010), ХІ Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених (Київ, 2011), у матеріалах сьомої Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» 

(Київ, 2010), сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Україна наукова» (Київ, 2010), сьомої Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасна наука в мережі Інтернет» (Київ, 2011), сьомої 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал 

2011» (Київ, 2011), а також на засіданнях аспірантського семінару при 

кафедрі української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова (2009-2011 роки). 

Дисертацію обговорено і рекомендовано до захисту на засіданні 

кафедри української літератури Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (протокол № 9 від 30 червня 2016 року). 

Публікації. Основні положення дисертації відображені в 

14 публікаціях (6 із них – у виданнях, затверджених ДАК України). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 

197 сторінок. Текстова частина становить 170 сторінок, список використаних 

джерел містить 315 найменувань. 
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Розділ І.  ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІСТОРИКО-

ЛІТЕРАТУРНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Змістові і структурні ознаки історичної повісті 

Дослідження повісті триває вже понад два століття, але й досі серед 

літературознавців немає одностайності щодо її вичерпного визначення, дати 

яке, за словами дослідника російської повісті С. Тузкова, «трудно» [275, 137]. 

Промовистою, з огляду на це, є назва студії Т. Тищук, яка видана в Луцьку 

1998 року, – «Жанрове визначення повісті як проблема» [270]. 

Не менш промовистими є і назви статей А. Ельяшевича та В. Поліщука: 

«Що є повість» [311] і «Що є повістю?» [238]. Російський літературознавець 

опублікував свою статтю у 1968 році в журналі «Звезда», а український – 

2000-го року в першому випуску «Наукових записок кафедри української 

літератури» Черкаського державного університету. 

Отже, жанрове визначення повісті, попри наявність цілої низки 

ґрунтовних досліджень [247, 173, 69, 54, 276, 277], і нині, на початку 

ХХІ століття, є актуальною літературознавчою проблемою. 

Не претендуючи на вичерпну її розробку і зважаючи на об’єкт нашого 

дослідження, питання поставимо так: що є історичною повістю? 

Загальновідомо, що термін «повість» з’явився в княжу добу. 

Констатуючи це, Я. Лур’є, один із авторів колективного дослідження 

«Російська повість ХІХ століття: історія і проблематика жанру», зазначив: 

«Слово “повість” належить давній Русі й зустрічається вже в найдавніших 

пам’ятках давньоруської писемності. Але зміст цього слова не завжди 

зрозумілий із джерел – воно вживалося у різних значеннях. Повість – це і 

вість про яку-небудь подію, і опис, і розмова, і навіть насмішка. Рано ставши 

найменуванням для письмової оповіді, повість і навіть в цьому розумінні 

могла означати твори різних жанрів. Повістю могло йменуватися і житіє 

святого, і духовне повчання, й історичне сказання...» [191, 23]. Ось чому, на 

думку В. Кожинова, «слід розрізняти давньоруський термін “повість”, який 

мав широке значення – будь-яка “оповідь”, “повістування” про будь-які події 
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(пор. «Повість временних літ», «Повість про нашестя Батия на Рязань» і т.п.), 

– і сучасний термін, який почав складатися лише в ХІХ столітті. Давній 

термін вказував, очевидно, на епічний характер твору, на те, що він 

покликаний про щось об’єктивно повідати, і в цьому смислі „повість” 

відрізнялася, наприклад, від слова – жанру, який вбирав у себе суб’єктивну 

ліричну стихію («Слово про закон і благодать», «Слово о полку Ігоревім» 

і т. п.). Сучасний термін, зберігаючи деякий зв’язок з давнім поняттям, має 

інше значення» [151, 814]. 

Долучаючись до кола дослідників, які вважають, що «в давньоруській 

літературі термін “повість” вживався в позажанровому смислі» [275, 134], 

зосередимось на з’ясуванні того, як складалося значення сучасного терміна 

«повість», маючи при цьому на увазі передовсім значення такого її 

жанрового різновиду як «історична повість». 

Слід зазначити, що процес дефініції терміна «історична повість», по-

перше, тривалий за часом, а по-друге, багато в чому ідентичний з процесом 

визначення посутніх ознак історичного роману, яке було, за словами 

М. Сиротюка, «тісно пов’язане з художньою практикою. Воно 

видозмінювалося, збагачувалось, уточнювалося в процесі розвитку самого 

роману, завдяки цьому розвиткові, на його основі. Цей зв’язок проступає 

дуже відчутно, майже безпосередньо» [251, 26]. 

Щодо повістевого жанру такий зв’язок уперше переконливо засвідчили 

дві події 1882 року, які й започаткували в українському літературознавстві 

визначення специфічних ознак історичної повісті, – це поява «Передмови» 

Івана Франка до повісті «Захар Беркут» [287] та публікація рецензії 

Володимира Антоновича на повість Д. Мордовцева «Сагайдачний» [13]. 

«Повість історична, – зазначив І. Франко, – се не історія. Історикові 

ходить передовсім о вислідження правди, о сконстатування фактів, натомість 

повістяр користується тільки історичними фактами для своїх окремих 

артистичних цілей, для воплочення певної ідеї в певних живих, типових 

особах. Освічення, характеристика, мотивування і групування фактів у 
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історика і в повістяра зовсім відмінні: де історик оперує аргументами і 

логічними висновками, там повістяр мусить оперувати живими людьми, 

особами. 

Праця історична має вартість, коли факти в ній представлені докладно і 

в причиновім зв’язку; повість історична має вартість, коли її основна ідея 

зможе заняти сучасних, живих людей, то значить, коли сама вона жива й 

сучасна» [287, 7]. 

Як переконуємося, І. Франко чітко розмежував історичну повість й 

історичну науку, окреслив їхню специфіку, визначив мету кожної із них і 

різні способи її досягнення. При цьому І. Франко – що дуже важливо! – не 

заперечив зв’язку історичної повісті й історичної науки, визнавши таким 

чином, що вони, за словами І. Горського – дослідника новітнього часу, мають 

«спільний предмет» [79, 25], але «по-різному відображають його», що 

пов’язано «з їх відмінністю як двох різних форм пізнання – художньої і 

наукової» [79, 25]. 

На тісному зв’язку між історичною повістю й історичною наукою 

наголосив В. Антонович. Починаючи рецензію на твір Д. Мордовцева 

«Сагайдачний», відомий учений-історик зазначив: «Завдання, що його взявся 

виконати п. Мордовцев, – написати побутову й історичну повість із життя 

козацтва початку XVIII століття – є, як вважаємо, одним із найважчих 

завдань для белетриста» (Тут і далі переклад наш. – Т. К.) [13, 134]. Далі 

В. Антонович пояснив, чому він вважає таке завдання «одним із найважчих»: 

«Незважаючи на посилену в останній час розробку історичного матеріалу, 

побутовий бік життя козацтва в ту віддалену епоху його існування ледве 

встановлений у головних рисах і далеко не розроблений у деталях; увесь 

донині оприлюднений матеріал не тільки не дає можливості розкрити всі 

подробиці, необхідні для цільної побутової картини, а й залишає неясним, у 

напівтемряві, численні крупні і суттєві риси. Сама особа Петра Конашевича 

Сагайдачного, навколо якої групується оповідь твору, уявляється нам 

неясним силуетом, головні контури якого ми ледве можемо встановити за 
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тими історичними свідченнями, що дійшли до нас; подробиці біографії цього 

знаменитого козацького гетьмана, який вельми справедливо привернув увагу 

обдарованого белетриста, залишаються поки що невідомими» [13, 134]. 

Наслідком цих двох обставин, пов’язаних із низьким рівнем наукової 

розробки означених проблем, стала «недостатність історичного матеріалу» 

[13, 134], яка, на думку рецензента, ускладнила завдання автора повісті 

«Сагайдачний» і зумовила цілу низку неточностей, зокрема – анахронізмів. 

Вважаючи наявність їх одним із серйозних творчих прорахунків письменника 

і підкреслюючи тим самим вагоме значення даних історичної науки для 

історичних повістярів, В. Антонович водночас дуже чітко, як і автор «Захара 

Беркута», розмежував наукове і художнє пізнання історії, визнавши за 

кожним із них «право на себе», на власну специфіку. «Звичайно, від 

історичної повісті, – зазначив В. Антонович, – ми не маємо права вимагати 

такої точності, яка вимагається від строго історичного дослідження; 

безсумнівно, белетрист має право значною мірою приносити в жертву 

вимогам художньої творчості дрібниці строгої історичної дійсності; він може 

до певної міри не зв’язувати себе хронологічними даними, може розповідати 

сцени і події, не констатовані історією, але можливі в даний час і за даних 

обставин, може доповнювати і зображати у закінчених образах ледь 

накреслені історією характери історичних діячів і представників народних 

типів і т. д. Але оця lisentia poetica (латин.: поетична вільність. – Т. К.) не 

безмежна і підлягає у свою чергу під відомі вимоги критики, звичайно, більш 

широкі, ніж вимоги, які ставляться перед історичним дослідженням. Ми 

вважаємо, що відступи від строгої історичної істини не повинні в історичній 

повісті допускатися без причини, там, де умови художньої творчості цього не 

вимагають, що відступи ці не повинні перевищувати меж можливого в даній 

місцевості і в даний час, тобто що оповідь історичної повісті не має права 

вводити обставини, які не належать до описуваної місцевості і середовища і 

до описуваної епохи. Не дотримуючись цих вимог, історична повість 

перестає бути історичною, переходить у сферу фантазії і, більше того, 



 15 

приваблюючи читачів художністю своєї форми, сприяє встановленню в них 

викривлених уявлень про дану історичну епоху і сприяє затемненню 

історичного народного самопізнання, замість того, щоб доповнити його 

шляхом артистичної творчості» [13, 136]. 

Міркування, висловлені І. Франком та В. Антоновичем, заклали основи 

визначення специфічних ознак історичної повісті як жанрового різновиду. До 

процесу цього визначення, який триває і нині, тією чи іншою мірою 

упродовж кінця ХІХ – початку ХХІ століття долучилися самі історичні 

повістярі, а також критики, літературознавці, вчені-історики. І хоча історична 

повість досліджувалась в Україні не так активно і ґрунтовно, як історичний 

роман, все ж спільними зусиллями письменників і науковців були з’ясовані 

сутнісні параметри специфіки історичної повісті. 

Розгляд їх доречно почати зі спостереження І. Горського, яке 

стосується специфіки історичного роману і водночас має універсальний 

характер, оскільки визначає своєрідність історичного жанру як такого. У 

монографії «Історичний роман Сенкевича» І. Горський, ведучи мову про 

специфіку історичного роману, зазначив, що в ньому наявні «дві 

взаємопов’язані сторони – його історичний зміст, який зближує його з 

історичною наукою і разом з тим відрізняє від творів інших літературних 

жанрів, і його художня форма, яка ріднить його з усіма творами словесного 

мистецтва і в той же час відмежовує від науки. Єдність цих двох сторін і 

складає власне специфіку історичного жанру» [79, 21]. 

Отже, специфіка історичної повісті зумовлюється передовсім об’єктом 

відображення. Цим об’єктом є історичне минуле. Відображення минулого 

І. Горський вважає «основою жанру історичних творів»: «Якби не особлива 

потреба у знанні минулого, то цей жанр взагалі ніколи не виник би як такий» 

[79, 25]. 

Що ж таке «минуле»? 

Під минулим ми розуміємо те, що вже відбулося, що стало 

незворотним і що неможливо виправити, змінити. Якщо «теперішнє» людина 
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здатна коригувати, якщо «майбутнє» людина спроможна прогнозувати, то 

«минуле» вона може тільки констатувати, у той чи інший спосіб фіксувати, 

але ніяким чином не впливати на нього, бо воно не відбувається чи 

відбуватиметься, а вже відбулося, стало доконаним фактом, тим, що можна 

пізнавати, але не можна побачити. 

Однак слід наголосити, що не будь-яке минуле стає «основою основ 

жанру історичних творів» (І. Горський), зокрема – історичної повісті. 

Вирішальним чинником є тут часова дистанція між відображуваними 

історичними подіями і моментом їх відображення. Наявність часової 

дистанції – обов’язкова умова визнання повісті як твору історичного. Автор 

повісті не повинен бути сучасником, очевидцем тих подій, які відображає, – 

лише за такої умови матимемо  підстави вважати повість історичною. З 

огляду на це, не можна, наприклад, погодитися з тими дослідниками, які 

називають історичною повість Г. Квітки-Основ’яненка «1812 год в 

провинции». Життєвий шлях Г. Квітки-Основ’яненка тривав з 1778-го року 

по 1843-й рік, а це значить, що письменник був сучасником подій, які мали 

місце в 1812 році. 

Отже, історичною повість вважається лише тоді, коли для її автора 

об’єкт відображення не є предметом спостереження або спогаду; він може 

бути тільки предметом опосередкованого – тобто історичного – пізнання. 

Важливо зазначити, що минуле – як об’єкт відображення в історичній 

повісті – не підлягає регламентації – ні в часово-просторовому, ні у 

змістовному вимірах. Це значить, що зосередження уваги на тих чи інших 

подіях тієї чи іншої епохи залежить виключно від задуму письменника. 

(Стверджуючи це, ми водночас не заперечуємо того, що на шляху розвитку 

української історичної повісті певні регламентації були, але вони мали 

позалітературний, нетворчий характер. Наприклад, радянська влада не 

заохочувала художню розробку теми козаччини, наклала табу на 

відображення таких драматичних сторінок в історії українсько-російських 

відносин, як, скажімо, Конотопська битва 1659 року. Зрозуміло, що це не 
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могло не впливати на вибір історичним повістярем об’єкта художнього 

відображення, але такий вплив, повторюємо, мав позалітературне 

походження). 

Як і часові, не регламентуються також і просторові параметри об’єкта 

відображення: ним може бути як вітчизняна історія, так і зарубіжна. І 

залежить це, знову ж таки, виключно від творчого задуму письменника. 

Правом вільного – творчого – вибору наділений історичний повістяр і 

щодо змістових параметрів об’єкта відображення. Не існує обов’язкових для 

виконання вимог щодо того, які саме події – епохальні чи менш значущі, 

масштабні чи локальні – повинні відтворюватися в історичній повісті. Вибір 

робить письменник, підпорядковуючи його своїм творчим намірам. 

Минуле – це не лише загальне тло історичної повісті, а й її зміст; воно 

дає їй, як, до речі, й історичному романові, «сюжет, конфліктні вузли» 

[251, 32], іншими словами – лежить в основі всієї художньої тканини. 

Наголошуючи на цьому, слід, однак, не забувати про відмінність 

історичної повісті від історичної науки і чітко усвідомлювати, що минувшина 

в повісті, як і в романі, постає «не у своєму, так би мовити, науковому 

вираженні, не в формі фактів, хронологічних дат і цифрових даних, а в 

своєму сюжетно-подієвому “самовиявленні”, втіленою в людські долі, в 

емоційні образи» [251, 36]. Історичний матеріал зазнає художньої 

трансформації, тобто переводиться «зі сфери наукової у сферу мистецьку, з 

категорії фактів у категорію картин і образів» [251, 37]. Цей процес 

надзвичайно складний, значною мірою загадковий, як і вся словесна 

творчість. Для розуміння його природи, мети і завдань важливе значення 

мають дві теоретичні категорії – «художній вимисел» і «художній домисел». 

Питання про роль вимислу в художній творчості вперше постало ще в 

теоретичних міркуваннях Аристотеля і впродовж століть, не втрачаючи своєї 

актуальності, привертало увагу як творців літератури, так і її дослідників, і 

завдяки цьому було розроблене ґрунтовно і всебічно. Поява на початку 

ХІХ століття історичного роману зумовила необхідність пізнання його 
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специфіки, очевидність якої засвідчувалася в такому романі наявністю 

домислу – творчого процесу, який відрізнявся від вимислу. 

Не заглиблюючись у тривалу історію дефініції терміна «домисел», 

оскільки це не є завданням нашого дослідження, зазначимо, що нині можна 

вважати усталеною думку про нетотожність понять «вимисел» і «домисел». 

Трактуючи «домисел» як «художньо трансформовану дійсність» [184, 211], 

автори «Літературознавчого словника-довідника» наголошують на тому, що 

домисел, «будучи допоміжним інструментом, стосується деталей, штрихів, 

на відміну від вимислу – фактично повного придумування істотного, 

визначального у творі» [184, 211]. Домисел – це «дофантазовування, 

додавання до того, що насправді існувало чи існує, чому є документальне чи 

якесь інше підтвердження; він полягає в художній трансформації 

письменником відомого факту через діалог, пейзаж, портретну 

характеристику тощо» [184, 211]. 

Не вживаючи термінів «домисел» і «вимисел», І. Франко в передмові 

до повісті «Захар Беркут» чітко вказав на те, що його твір з’явився завдяки 

домислюванню і вимислюванню. «В деталях, – зазначив автор „Захара 

Беркута”, – я позволяв собі доповнювати скупий історичний скелет 

поетичною фікцією. Головна основа взята почасти з історії (напад монголів і 

їх ватажок Пета), а почасти з переказів народних (про витоплення 

монгольської ватаги і ін.). Дійові особи зрештою видумані, місцевість 

списана по можності вірно» [287, 7]. Про домисел тут свідчить те, що автор 

повісті «доповнював скупий історичний скелет поетичною фікцією», а про 

вимисел – те, що дійові особи твору «видумані». 

«Розсекречення» І. Франком одного із власних «секретів поетичної 

творчості» – лише одне з численних письменницьких свідчень, які були взяті 

до уваги літературознавцями при з’ясуванні специфіки творчої праці 

історичного прозаїка, що найбільш виразно проявляється в художній 

трансформації документального матеріалу. Вимисел і домисел у цьому 
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творчому процесі виконують двоєдину функцію, підпорядковану створенню 

художньо повнокровної словесної картини історичного минулого. 

У статті «Необхідність і межі вимислу» російський дослідник 

О. Гладков констатував, що, як правило, ставиться питання про те, наскільки 

допустимий вимисел в історичному творі. З цього приводу автор статті 

зазначив, що «неправильна сама постановка проблеми: він не допустимий – 

він необхідний» [64, 66]. 

Розглядаючи вимисел і домисел як «ознаки жанру» [7, 135] історичного 

роману, Лідія Александрова – авторка монографії «Радянський історичний 

роман» – підкреслила: «Якщо “вимисел” – визначальна властивість 

мистецтва в цілому, то “домисел” – типологічна ознака тільки 

документованого жанру, до якого належить й історичний роман» [7, 136]. А 

також, додамо від себе, – й історична повість. 

Творча практика історичних повістярів, у тому числі й українських, 

засвідчила, що прийоми і способи художньої трансформації історичного 

матеріалу можуть бути найрізноманітнішими. Застосування тих чи інших із 

них залежить від індивідуальної манери письма, від творчого задуму 

письменника, а також – що важливо! – від самого історичного матеріалу: 

одна справа – коли його вдосталь, і зовсім інша – коли документальних 

свідчень про відображувану подію або постать обмаль. 

Нерегламентованість вибору письменником як самого історичного 

матеріалу, так і способів його художньої трансформації виявляється в 

композиції твору, його сюжеті і особливо – в системі персонажів: ними, 

персонажами, можуть бути як реальні історичні постаті, так і вимислені 

автором, а головне, що співвідношення цих персонажів, їхнє місце та роль у 

творі цілковито залежать від творчого задуму прозаїка. Звідси – різні типи 

повістування: перший – вальтерскоттівський (від імені й прізвища 

основоположника історичного роману), в якому в центрі відображуваних 

подій постає вимислений персонаж, а історичний перебуває на периферії 

сюжету; і другий – протилежний вальтерскоттівському, оскільки в ньому 
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головною дійовою особою виступає реальна історична особа. Саме такі два 

типи повістування зафіксував у 1924 році відомий прозаїк А. Чайковський. У 

передмові до своєї повісті «Олексій Корнієнко» він зазначив, що, на його 

думку, «є два роди історичних повістей і оповідань: одні малюють історичну 

добу з видуманими героями, другі малюють і добу, і історичних людей» 

[298, 6]. 

Щоправда, творча практика історичних прозаїків внесла корективи в 

цю класифікацію. «Досвід художньо-історичної літератури, – зазначив у 1961 

році М. Сиротюк, – великий. В її скарбниці є різні твори: і такі, де великі 

історичні постаті стоять у центрі, і такі, де ці постаті грають допоміжні ролі; 

і, нарешті, такі, де вони й зовсім відсутні» [251, 33]. Останні, отже, 

становлять собою «третій рід» історичних творів. 

Дуже можливо, що цією кількістю класифікація не вичерпується, але 

найважливішим у зв’язку з цим є те, що «всяке намагання встановити певні 

„правила”, зробити якісь нормативні приписи відносно того, треба чи не 

треба вводити в історичний роман видатних людей, раз і назавжди визначити 

місце, де ці люди мають діяти – в центрі чи на периферії сюжету, які ролі 

виконувати – головні чи іншорядні, всяке прагнення генералізувати якусь 

єдину настанову – в однаковій мірі безплідні і непотрібні» [251, 34]. Даний 

висновок М. Сиротюка стосується історичного роману, однак незаперечною є 

його доречність і щодо історичних творів інших жанрів і жанрових 

різновидів, зокрема й історичної повісті. 

Якщо змістові ознаки, окреслені вище, певною, але, зрозуміло, 

неповною, мірою споріднюють різножанрові епічні твори історичної 

тематики, то структурні ознаки, навпаки, розуподібнюють їх, становлять 

собою те, на підставі чого розрізняють історичний роман, історичну повість, 

історичне оповідання. Серед структурних ознак, які служать критеріями 

диференціації епічних жанрів чи їхніх різновидів, вирізнимо дві, котрі, на 

нашу думку, дають можливість достатньо чітко розрізнити історичний роман, 
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історичну повість, історичне оповідання, – це обсяг твору і обсяг його 

сюжету. 

Незважаючи на те, що деякі дослідники, наприклад, уже згадуваний 

С. Тузков, схильні розцінювати ідею проміжного статусу жанру повісті як 

таку, що «пережила себе» [275, 134], все ж, гадаємо, немає достатніх підстав 

для того, аби нехтувати таким критерієм диференціації епічних жанрів, як 

обсяг твору: повість насправді, і це переконливо засвідчує тривале 

побутування цього жанру у східнослов’янських літературах, за своїм обсягом 

займає проміжне місце між романом та оповіданням. 

Щодо другої з вирізнених нами ознак слід зазначити, що «обсяг 

сюжету (жанрового змісту), як правило, визначають за кількістю подій чи 

конфліктних (сюжетних) ситуацій: для жанрового змісту оповідання 

характерна одна конфліктна ситуація, одна сюжетна лінія; для жанрового 

змісту повісті і роману – низка ситуацій, які об’єднують кілька сюжетних 

ліній. Відповідно, жанровий зміст оповідання передбачає сконденсованість, а 

жанровий зміст повісті і роману – розширення в часі і просторі» [275, 131]. У 

свою чергу, при диференціації повісті і роману слід мати на увазі, що 

розмежування їх «менш виразне» [184, 554], оскільки «схожі вони за 

предметом зображення (життєві будні чи вагомі історичні події), засобами 

зображення, розкриттям характерів» [184, 554]. І все ж відмінність між 

повістю та романом незаперечна, адже повість «охоплює менше коло 

проблем, коротший період із життя героя. Якщо в романі акцент робиться на 

розгортанні сюжету й розширенні кола проблем», то в повісті «сюжет більш 

статичний: акцентується на глибшому аналізі одного чи кількох конфліктів, 

на описах» [184, 554]. 

Ми повною мірою усвідомлюємо, наскільки складною є проблема 

диференціації епічних жанрів, і далекі від найменшого наміру спростити цю 

проблему. Спроба ж з’ясувати структурні ознаки історичної повісті на 

підставі лише двох критеріїв, хай і наріжних, пояснюється прагненням 

запропонувати хоча б робоче визначення цього жанрового різновиду, 
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оскільки вичерпну дефініцію, як зазначалося на початку цього підрозділу, 

дати «трудно» [Див.: 128]. 

Отже, історична повість – це епічний твір, який відображає минуле, що 

не є предметом спостереження або спогаду автора, і який за своїм текстовим 

обсягом, складністю сюжету та системою персонажів займає проміжне місце 

між романом та оповіданням. 

 

1.2. Становлення історичної повісті в українській літературі 

Дослідники жанрової системи української літератури, справедливо 

пов’язуючи появу в нашому письменстві жанру повісті з ім’ям Г. Квітки-

Основ’яненка, водночас – за інерцією – віддають автору «Марусі» пальму 

першості і щодо творення такого різновиду повісті, як історична. В 

опублікованій 1987 року статті «Історична проза Євгена Гребінки» Є. Нахлік 

стверджує, що повість Є. Гребінки «Нежинский полковник Золотаренко» та 

роман «Чайковский» створені почасти під впливом історичних повістей і 

белетристичних нарисів Г. Квітки-Основ’яненка і передусім «Головатого», 

якого, до речі, саме Гребінка передав 1839 року в журнал «Отечественные 

записки» [209, 12]. Не заперечуючи причетності Є. Гребінки до публікації 

нарису Г. Квітки-Основ’яненка «Головатий», водночас наголошуємо на тому, 

що повість Є. Гребінки «Нежинский полковник Золотаренко» [80] була 

опублікована в 1842 році і не могла бути написаною «під впливом 

історичних повістей» Г. Квітки-Основ’яненка, бо повісті цього прозаїка 

«1812 год в провинции» і «Татарские набеги» надруковані після появи твору 

Є. Гребінки – відповідно у 1843-у і 1844-у роках. До того ж, перша із 

названих повістей Г. Квітки-Основ’яненка – «1812 год в провинции» – не є, 

як вже зазначалося в попередньому підрозділі нашого дослідження, власне 

історичною, оскільки автор був сучасником відображених у ній подій. 

Отже, констатуємо, що першу в українській літературі історичну 

повість написав Є. Гребінка (1812-1848) – «видатний художник слова, що 
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протягом майже двадцяти років брав участь в українському і російському 

літературному процесі» [114, 6]. 

Російськомовну повість «Нежинский полковник Золотаренко» 

Є. Гребінка завершив у 1841 році і на початку наступного, 1842-го, року 

опублікував у петербурзькій «Литературной газете». Твір має підзаголовок: 

«Историческая быль» [80, 270]. Достеменність оповіді засвідчується і тим, 

що в заголовок повісті винесено прізвище реальної історичної особи – 

видатного козацького ватажка Івана Золотаренка. 

Як зазначають автори «Довідника з історії України», Іван Золотаренко 

був «активним учасником Визвольної війни, сподвижником 

Б. Хмельницького. Його сестра Ганна була третьою дружиною гетьмана. У 

1653-1655 рр. Іван був ніжинським полковником, а в 1654-1655-му – 

наказним гетьманом 20-тисячного козацького війська, яке разом з російським 

воювало проти Польщі на території Білорусії. Влітку 1655 року козаки під 

проводом Золотаренка оволоділи Мінськом і столицею Литви Вільном. 

Царський уряд нагородив Івана маєтностями: Батурином і Глуховим з 

прилеглими до них селами. Під час облоги Старого Бихова у жовтні того ж 

року він був тяжко поранений і невдовзі помер» [167, 136]. 

Є. Гребінка зосередив увагу на завершальному етапі життєвого шляху 

козацького полковника. Повість починається описом того, як вирушають у 

похід Ніжинський та Чернігівський полки, очолювані наказним гетьманом 

Іваном Золотаренком. Однак зображення самого походу в повісті відсутнє: 

замість показу батальних картин автор подав коротку інформацію: «Ціле літо 

вели облогу Смоленська московсько-козацькі війська, і, нарешті, 10 вересня 

місто здалося. Козаки виявляли чудеса хоробрості під орудою наказного 

гетьмана, ніжинського полковника Золотаренка. Цар Олексій Михайлович 

засипав його подарунками, не скупився на ласкаві слова і запрошував до 

свого царського столу; щастя усміхалося наказному гетьманові. Швидко він 

підкорив Гомель, Чечерськ, Пропойськ, Новий Бихів, розгромив біля Шилова 

князя Радзівіла і обложив військами Старий Бихів» [80, 274]. 
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Проте облога й цього міста, як і попередні баталії Золотаренка, 

перебуває на периферії авторської уваги. Коментуючи таку манеру 

художнього відображення історичного минулого, літературознавець 

С. Зубков зазначив: «Виходячи з “Истории Малой России” Бантиш-

Каменського та “Истории Руссов”, узявши звідти навіть окремі подробиці 

(убивство органістом Томашем Івана Золотаренка срібною кулею за намовою 

католицьких ксьондзів, бій з князем Радзівілом, взяття Гомеля, Нового 

Бихова, пожежа в церкві тощо), Гребінка не строго слідкував за історичними 

фактами. Він по-своєму подає події, накидає на них романтичний серпанок, 

не дбаючи про абсолютну вірність історії» [114, 32]. 

На нашу думку, «абсолютна вірність історії» навряд чи можлива в 

художньому творі, де наявний авторський домисел, і тому критичний закид 

С. Зубкова не слід сприймати беззастережно. Інші ж спостереження 

літературознавця слушні і точні: автор повісті справді «по-своєму подає 

події, накидає на них романтичний серпанок». Це виявляється у спробі 

повістяра запропонувати власну версію убивства Золотаренка срібною 

кулею, оскільки, крім констатації цього факту, історія не зберегла свідчень 

про те, чому сталося саме так, а не інакше. Розробляючи художню версію 

загибелі полковника Золотаренка, Є. Гребінка основну роль у ній відвів 

мотиву помсти. 

Помсту здійснює католик Францішек, який був закоханий у Любку – 

молодшу сестру Золотаренка. Францішек і Любка – персонажі вимислені. 

Юнак і дівчина закохалися одне в одного, але їхні обопільні почуття 

викликали гнів полковника. Розлучена з коханим, Любка передчасно згасла, а 

Францішек вирішив помститися Золотаренкові. 

Романтична історія кохання польського католика і православної 

українки, вимислена Є. Гребінкою, безперечно, має право на художнє буття, 

але вона, на нашу думку, не є переконливою як головна причина смерті 

козацького полководця, оскільки авторський вимисел у даному разі не 
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узгоджується з тими достеменними свідченнями істориків, які стосуються 

складу родини Золотаренків. 

Незважаючи на те, що автору «не вдалося повністю відтворити 

історичний колорит, досягти художньої довершеності» [113, 5], констатуємо 

головне: публікація твору Є. Гребінки «Нежинский полковник Золотаренко» 

ознаменувала собою появу в українській літературі нового жанрового 

різновиду – історичної повісті. 

З огляду на це, потребує, на нашу думку, певної корекції періодизація 

«біографії» вітчизняної історичної повісті, запропонована сучасною 

дослідницею К. Ганюковою. Вивчаючи еволюцію історичної повісті в 

українській літературі ХІХ – початку ХХ століття, К. Ганюкова перший етап 

цього процесу датує «початком та 40-и роками ХІХ ст.» [63, 8] і розглядає 

твори О. Сомова («Гайдамак», «Вывеска»), Г. Квітки-Основ’яненка 

(белетризовані історичні нариси «Основание Харькова», «Татарские набеги», 

«Головатый», «1812 год в провинции», драматичні етюди «Предания о 

Гаркуше»), Є. Гребінки («Нежинский полковник Золотаренко»). На наш 

погляд, для подовження «біографії» вітчизняної історичної повісті за рахунок 

історичних нарисів і драматичних етюдів немає достатніх підстав. 

Єдина ж власне історична повість у творчій спадщині Г. Квітки-

Основ’яненка – «Татарские набеги» – була опублікована через два роки після 

появи твору Є. Гребінки «Нежинский полковник Золотаренко». Повість має 

своєрідний підзаголовок: «Выдержки из памяти» [144, 337]. Слід уточнити, 

що це – «витяги» не з пам’яті письменника (за такої умови твір був би 

автобіографічним), а з історичної пам’яті народу. Йдеться в повісті про події 

початку XVII століття, які мали місце на території рідної для письменника 

Слобожанщини. Оповідаючи про характерні для того часу грабіжницькі 

напади татар на українські землі, Г. Квітка-Основ’яненко наголос зробив на 

мужності й героїзмі наших предків, на їхній волелюбності – тих рисах 

народного характеру, завдяки яким здобувалися перемоги над чужинцями. 
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У 50-70-і роки ХІХ століття помітний внесок у розвиток історичної 

повісті в українській літературі зробили М. Костомаров («Черниговка»), 

Марко Вовчок («Кармелюк», «Маруся»). 

З-поміж названих творів цих письменників знаковим є «Кармелюк» 

Марка Вовчка – перша україномовна історична повість. Опублікована вона 

1865 року. Марко Вовчок створила її на основі історичних свідчень, фактів 

біографії народного месника Устима Кармелюка, а також фольклорних 

джерел. Авторське визначення жанру твору – «повість-казка» – сучасні 

дослідники піддали сумніву і вважають, що «Кармелюк» – це, «власне, не 

казка, а романтично-історична повість» [29, 629]. 

Дуже можливо, що українською мовою була написана ще одна 

історична повість Марка Вовчка – «Маруся», але український оригінал твору 

не зберігся. Про ймовірність його існування свідчить той факт, що в першій 

публікації «Марусі», яка була здійснена 1871 року в петербурзькому журналі 

«Переводы лучших иностранных писателей», зазначалося: «Перевод с 

малороссийского». З такою ж вказівкою з’явилося в 1872 році і перше 

книжкове видання «Марусі», але, як зазначив Б. Лобач-Жученко, 

«безперечних доказів того, якою мовою спочатку була написана повість, 

нема» [185, 49]. 

Слід зазначити, що «Маруся» Марка Вовчка – це перша українська 

історична повість, яка була опублікована за кордоном, щоправда, в 

переробленому вигляді. Здійснену французьким видавцем Етцелем 

переробку Марко Вовчок схвалила, «але від офіційного співавторства 

ухилилася. Повість було видано як твір П.-Ж. Сталя (псевдонім Етцеля. – 

Т. К.), написаний “за українською легендою Марка Вовчка”. У передмові він 

віддав їй належне, як фактичному співавторові, якому читачі зобов’язані 

головним: створенням героїчного образу Марусі» [186, 125]. У Франції 

повість «Маруся» вважається «класичним твором дитячої літератури» 

[186, 126], який перевидавався понад сто разів. 
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Якщо протягом 40-70-х років ХІХ століття історичну повість творили 

письменники Східної України, то на початку 80-х років цей жанровий 

різновид з’явився і в літературі Західної України, що засвідчено виданням у 

1882 році твору І. Франка «Захар Беркут» [286]. 

Підзаголовок повісті – «Образ громадського життя Карпатської Русі в 

ХІІІ віці» [286, 7] – чітко вказує на місце і час відображених подій і служить 

підставою для висновку про те, що твір І. Франка помітно розширив 

просторові і часові горизонти української історичної прози. 

«Захар Беркут» – перша в нашій літературі повість про княжу добу. 

Відтворюючи «дух тих давніх, замерклих часів» [286, 7], І. Франко явив 

зразок гармонійного поєднання «історичного скелету» й «поетичної фікції» 

[286, 7], тобто історичних свідчень та вимислу і домислу. 

Поява «Захара Беркута» знаменувала собою, на нашу думку, 

завершення етапу становлення історичної повісті у вітчизняному 

письменстві: така повість стала явищем всеукраїнського літературного 

процесу. 

Якщо мати на увазі часовий вимір, то період становлення тривав 

чотири десятиліття. У цей час набули чітких обрисів тематичні горизонти 

історичної повісті, які простяглися від середини ХІІІ століття й аж до початку 

століття ХІХ-го. 

Важливою ознакою становлення історичної повісті в нашій літературі 

слід вважати „українізацію” цього жанрового  різновиду: якщо в 40-і роки 

ХІХ століття були опубліковані лише російськомовні твори, то в наступні 

десятиліття, поряд із російськомовними, – й україномовні. 

Є підстави вести мову і про модифікацію історичної повісті вже в 

період її становлення, оскільки з’явилися в цей час і повість-бувальщина, і 

повість-легенда, і повість-казка. 

Нарешті почалося з’ясування специфіки історичної повісті, що його 

пов’язуємо з іменами І. Франка та В. Антоновича. 
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Отже, в період 40-х – початку 80-х років ХІХ століття історична 

повість утвердилася в українській літературі, засвідчивши розширення її 

жанрової системи [Див.: 133]. 

 

1.3. Українська історична повість першої половини ХХ століття у 

дзеркалі критиків і літературознавців 

Дослідження української історичної повісті першої половини 

ХХ століття започаткував І. Франко. 

В огляді «Руська література 1904-1906 років», опублікованому в 

1907 році в «Австрійському журналі» («Österreichische Rundschau»), 

І. Франко охарактеризував, зокрема, твір О. Маковея «Ярошенко» – першу 

історичну повість в українській літературі ХХ століття. Ця повість була 

створена О. Маковеєм у 1903 році, а вперше надрукована в 1905-у – у 

львівській газеті «Руслан» та окремою книгою. Автор огляду схвально оцінив 

твір О. Маковея, зазначивши, що письменник «в “Ярошенку” дав нам на 

підставі студій над джерелами вражаючу історичну картину боротьби між 

турками і поляками та козаками в році 1621» [Цит. за: 111, 16]. 

З часу публікації огляду І. Франка і аж до середини ХХ століття 

розвиток української історичної повісті першої половини даного століття 

відстежувала літературна критика. Звідси – два основні жанри критичної 

рецепції: рецензія та стаття. 

Слід підкреслити, що історична повість означеного періоду мала своє 

відбиття в трьох критичних «дзеркалах», що зумовлювалося 

позалітературними чинниками, передусім – бездержавністю українського 

народу, розірваністю і включенням його етнічного простору в просторові 

системи інших країн. 

Перше таке «дзеркало» становила собою літературна критика Західної 

України. І це не випадково, оскільки переважну кількість історичних 

повістей першої половини ХХ століття було створено саме 

західноукраїнськими письменниками. В означений період «тільки Західна 
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Україна, хоч також окупована чужоземцями, залишалась не формально, а 

реально українською територією, де могла розвиватись справді українська 

культура. Знову, коли, як і в ХІХ ст., культурне і національне життя у Східній 

Україні було паралізоване, Західна Україна, передовсім Галичина, узяла на 

себе місію заміщення частиною цілого, декомпенсації» [9, 74]. У виконанні 

цієї місії активну роль відігравала і літературна критика, про що свідчив, 

зокрема, її непідробний інтерес до проблем розвитку історичної прози, 

покликаної протистояти денаціоналізації українців, утверджувати ідеали волі 

й державності. Заохочуючи письменників до творення саме такої історичної 

белетристики, «західноукраїнська критика реагувала на неї цілком 

об’єктивно і професійно» [9, 138], що засвідчують рецензії і статті, в яких 

проаналізовано повісті В. Бірчака, В. Будзиновського, К. Гриневичевої, 

Н. Королевої, Ю. Косача, Б. Лепкого, О. Назарука, Ю. Опільського, 

І. Филипчака, А. Чайковського. 

Щоправда, таке – об’єктивне і професійне – реагування на історичну 

белетристику було визначальним для західноукраїнської критики лише до 

1939 року – до часу входження Західної України до складу Радянського 

Союзу. Встановлення на західноукраїнських землях більшовицької влади 

супроводжувалося поділом літераторів, у тому числі й історичних повістярів, 

на «своїх» і «чужих», внаслідок чого твори багатьох із них (В. Бірчака, 

В. Будзиновського, Б. Лепкого, І. Филипчака, А. Чайковського) були 

оголошені ідейно ворожими, а відтак і не знаходили адекватного відбиття у 

«дзеркалі» критики. 

На відміну від західноукраїнського, критичне «дзеркало» у Східній 

Україні з часу свого постання (а це – 10-ті роки ХХ століття) мало цілу низку 

дефектів, які унеможливлювали фахове бачення історичної повісті. Наявність 

таких дефектів зумовлена була значно радикальнішим, ніж у Польщі, під 

владою якої до 1939 року перебувала Західна Україна, неприйняттям 

царським самодержавством, а потім і радянською владою всього того, що 

стосувалося української національної ідеї, етнічної самобутності українців і 
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їхнього права на власну державу. Звідси – розгляд історичної белетристики 

переважно, а то й виключно, крізь призму панівної – великодержавної – 

ідеології, вишукування і безапеляційне засудження найменших проявів того, 

що з цією ідеологією не узгоджувалося.  

Яскравим зразком такої оцінки творів про минувшину стала стаття 

В. Державина «Сучасна українська історична белетристика», що була 

опублікована 1929 року у журналі «Критика». Стаття починається 

авторським присудом цілому ряду історичних повістярів. «Не треба 

згадувати, – наголосив В. Державин, – різних епігонів та вульгаризаторів 

літературних (Кащенко, Будзиновський тощо), щоб констатувати: українська 

романтична історична белетристика, що її започаткував було колись 

П. Куліш і той самий П. Куліш підніс до найвищого її щабля, є мертва 

безповоротно для сучасного радянського читача й жодного відновлення не 

потребує. Безперервна еволюція цього літературного жанру в українському 

буржуазному (закордонному) письменстві яскраво показує такими творами, 

як от “Мазепа” Богдана Лепкого, що первісне досить таки невиразне 

ідеологічне настановлення цього жанру на пасивно-романтичний націоналізм 

та на дрібно-буржуазний „ліберальний демократизм” перетворилось за 

неминучою діялектикою соціальної революції на реакційний націоналізм 

войовничого фашизму» [99, 31]. 

Крізь призму такого власного «постулату» В. Державин розглянув три 

історичні повісті українських прозаїків, видані у 1929 році: «Козак і воївода» 

М. Горбаня, «Шеломи в сонці» К. Гриневичевої, «Незвичайні пригоди 

бурсаків» В. Таля. (Принагідно зазначимо, що В. Державин згадані історичні 

повісті називає історичними романами, вважаючи, що «немає рації 

розмежовувати тут ці дуже близькі поняття» [99, 34]). 

Розглядаючи повість М. Горбаня «Козак і воївода», в основу сюжету 

якої покладено події, пов’язані з повстанням 1668 року проти панування на 

лівобережній Україні московських воєвод, критик зазначив, що «такий 

історичний сюжет заховує в собі великі труднощі для сучасного радянського 
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письменника: надто вже легко захопитись тут національними ознаками й 

протипоставити пригноблених козаків-українців руським гнобителям» 

[99, 35]. В. Державин наголосив на тому, що письменник «здолав уникнути 

такого націоналістичного ухилу» [99, 35]: «він яскраво змальовує соціяльну й 

економічну диференціацію слобожанського козацтва, виявляє політичне 

обличчя козацької старшини, що дбала “пропхнутися у московські дворяни”, 

виявляє й історичну зумовленість московської політики на Слобожанщині; в 

особі харківського воїводи Ситіна він показує, що систематичне 

пригноблення українського козацтва з боку московського уряду не залежало 

ввід особистих негативних чи позитивних рис окремого урядовця, а 

становило певну систему експлуатації та колонізації України» [99, 35]. 

На відміну від М. Горбаня, К. Гриневичевій, на думку В. Державина, 

«націоналістичного ухилу» уникнути не вдалося. Розглядаючи її повість 

«Шеломи на сонці» критик зазначив: «Дрібно-буржуазна “ліберальна” психо-

ідеологія з особливою орієнтацією на нібито класово-недиференційоване 

селянство (як воно й личить західньо-українській дрібно-буржуазній 

інтелігенції) сполучається в цьому творі з романтичними симпатіями до 

монархічної влади галицьких князів ХІІІ сторіччя» [99, 40]. Автор статті не 

заперечує письменницького хисту К. Гриневичевої, її уміння «подавати 

надзвичайно переконливі картини стародавнього побуту» [99, 44], але 

головне своє завдання вбачає не в розкритті майстерності історичної 

повістярки, а у виявленні її «націоналістичного ухилу». Процитувавши один 

із епізодів твору К. Гриневичевої, в якому описується похід князя Романа на 

допомогу візантійському царю, В. Державин зробив висновок: «Звичайно, це 

націоналізм; але саме таке гіперболічне сприймання якогось невеличкого 

грабіжницького рейду авантурника-князя виявляє досить виразно, що цей 

націоналізм аж ніяк не може цілковито ототожнювати з виявами сучасного 

фашизму; проте елементи його відчуваємо не лише в окремих місцях 

книжки, а й у загальній ідеалізації галицької удільної монархії» [99, 45]. 
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Слід зазначити, що тенденція навішування історичним прозаїкам 

ідеологічних ярликів, яка з усією очевидністю виявилася у статті 

В. Державина, з кінця 20-х років минулого століття стала панівною в 

українській радянській критиці, заступивши собою поодинокі спроби фахово 

оцінити той чи інший твір. 

Витоки такої тенденції – в партійній і державній політиці в галузі 

художньої літератури, а також – у зумовленому цією політикою 

розмежуванні критиків за позафаховими критеріями. В. Коряк, який був 

помітною постаттю в тогочасному літературному процесі, 1929 року, беручи 

участь в обговоренні річної діяльності журналу «Критика», зазначив: 

«Сьогодні треба сказати ясно й одверто: складність і скрутність літературної 

ситуації з погляду партійного проводу полягає в тому, що ми маємо – з 

одного боку – знавців літератури не марксистів, а з другого – комуністів не 

знавців літератури» [163, 107]. Останні кількісно переважали і забезпечували 

«партійний провід» у критиці. Проявами його ставали, зокрема, нові 

ідеологічні ярлики. Один із них – «контрреволюційна кащенківщина» – був, 

наприклад, приклеєний «бригадою» (так насправді зазначено в публікації. – 

Т. К.) критиків (Ів. Ткаченко, Ів. Юрченко, Л. Чернець) виданому у 1931 році 

історичному романові О. Соколовського «Богун» [271]. У полемічному 

запалі «зірвати маски з клясово-ворожих вихваток у літературі» [271] автори 

рецензії цілковито знехтували тим очевидним фактом, що основні свої 

історичні твори А. Кащенко написав ще до більшовицької революції. Однак, 

незважаючи на це, ярлик «прижився» і служив одним із ідеологічних вироків, 

на підставі яких у радянській Україні було репресовано цілий ряд історичних 

прозаїків, в тому числі й повістярів: М. Горбаня, Л. Старицьку-Черняхівську, 

Г. Хоткевича.  

На відміну від двох попередніх, третє критичне «дзеркало» перебувало 

за межами українських земель. У його фокусі знаходили відбиття історичні 

повісті письменників-емігрантів (Б. Лепкого, Ю. Косача), а також тих 

прозаїків, імена й твори яких замовчувалися радянською владою 
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(В. Будзиновського, А. Кащенка, А. Чайковського). Серед зарубіжних 

критичних публікацій у період 20-40-х років минулого століття переважали 

короткі рецензії, які були надруковані в україномовних газетах та журналах, 

що видавалися в різних країнах світу – Польщі, Чехословаччині, Німеччині, 

Франції, Канаді, Сполучених Штатах Америки. Такі рецензії друкувалися 

здебільшого з довідково-інформаційною метою і мали переважно 

анотаційний, апологетичний характер. 

З початку 50-х років ХХ століття українська історична повість першої 

половини цього століття стає об’єктом фахового зацікавлення 

літературознавців. Відбулася, отже, зумовлена плином часу зміна 

рецептивних «дзеркал». 

Воднораз змінилася й їхня кількість: замість трьох залишилися два, що 

стало наслідком входження до складу радянської України західноукраїнських 

земель, Буковини та Закарпаття. Отже, перше «дзеркало» – це 

літературознавство материкової України, а друге – літературознавство 

українського зарубіжжя. 

Слід визнати, що дослідники, які опинилися за межами України і 

перебували в різних державах світу, українську історичну повість першої 

половини ХХ століття вивчали спорадично. Серед їхніх студій переважають 

статті, присвячені творами В. Будзиновського, К. Гриневичевої, А. Кащенка, 

Н. Королевої, Ю. Косача, Б. Лепкого, А. Чайковського. Статті 

літературознавців українського зарубіжжя в повному своєму обсязі ще й досі 

для нас недоступні, оскільки розпорошені вони по газетах та журналах, які 

видавалися на різних континентах, виходили невеликими накладами і є 

сьогодні раритетними. З-поміж тих, які в останні два десятиліття стали відомі 

на материковій Україні, вирізнимо студії М. Гарасевич, О. Грицая, 

В. Дорошенка, І. Коровицького, Є. Маланюка, Ю. Шереха. Переважній 

більшості статей названих авторів притаманний науково-популярний 

характер. 



 34 

Таким же, науково-популярним, є і єдине книжкове видання, яке 

з’явилося за межами України, – біографічний нарис Я. Гриневича «Катря 

Гриневичева» [83]. Нарис, створений сином письменниці, видано 1968 року в 

канадському місті Торонто. 

Більш повне і виразне своє відбиття, з огляду на спорадичний характер 

досліджень, які проводилися представниками українського зарубіжжя, 

українська історична повість першої половини ХХ століття знайшла в 

літературознавчому «дзеркалі» материкової України. 

Перше таке віддзеркалення постало завдяки студіям М. Сиротюка 

(1915-1984), наукову спадщину якого складають, зокрема, й праці, 

присвячені проблемам розвитку історичної прози: «Українська історична 

проза за 40 років» (1958 р.), «Український радянський історичний роман» 

(1962 р.), «Живий перегук епох і народів» (1981 р.). 

З-поміж названих праць найбільш вагомою і значущою є монографія 

«Український радянський історичний роман»; не випадково саме ця студія 

М. Сиротюка названа у двокнижній «Історії української літератури 

ХХ століття» серед тих досліджень, авторам яких, незважаючи на 

«драконівські умови для виявлення власної думки» [125, 479], все ж 

«удавалося помітно зменшувати кількість ідеологічних міркувань на 

одиницю наукового тексту» [125, 480]. 

Завдяки базовій історичній освіті, здобутій М. Сиротюком у довоєнну 

пору, судження науковця про історичну та художню правду у творах 

словесного мистецтва були, за небагатьма винятками, кваліфіковані й 

виважені. (На жаль, внесок М. Сиротюка у вивчення української історичної 

прози й досі не проаналізований і належним чином не оцінений). 

Ми переконані, що далеко не всі праці вітчизняних літературознавців 

радянської доби слід перекреслювати і списувати в архів, а тому уважно 

розглядаємо ту частину наукової спадщини М. Сиротюка, яка стосується 

дослідження української історичної повісті. 
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Твори цього жанрового різновиду, на відміну від романів, не 

перебували в епіцентрі дослідницьких зацікавлень М. Сиротюка, але, 

незважаючи на це, чимало з них науковець докладно проаналізував і 

визначив їхнє місце в «загальній картині розвитку української прози на 

історичну тематику» [253, 4]. Про це свідчить, передовсім, монографія 

М. Сиротюка «Українська історична проза за 40 років» [253]. 

До створення монографії автор приступив у середині 50-х років 

минулого століття – тоді, коли, за його словами, українська історична проза 

була «однією з найменш досліджених ділянок» [253, 4]. Праці М. Сиротюка 

судилося стати першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням 

історичної прози, в якому було розглянуто такий значний за обсягом і 

різноманітний за жанрами художній матеріал. 

Автор не обмежив себе рамками сорокаріччя (1917-1957), заявленого в 

назві монографії. Праця М. Сиротюка відкривається розділом «Слово 

класики», де зроблено огляд, на жаль, неповний і побіжний, тих історичних 

творів, які з’явилися до 1917 року. Завершуючи огляд, автор підкреслив, що 

«навіть цей невеличкий екскурс незаперечно свідчить про те, що в усіх 

жанрах української дожовтневої літератури значне місце посіли твори на 

історичну тематику» [253, 34]. 

З-поміж цих творів дослідник вирізнив три повісті – «Захар Беркут» 

І. Франка, «Облога Буші» М. Старицького, «Марко Проклятий» 

О. Стороженка. Творам І. Франка та М. Старицького літературознавець дав 

позитивні оцінки, а щодо повісті «Марко Проклятий» зазначив, що її автор 

«відступив від історичної правди» [253, 15]. 

У межах основної теми монографії М. Сиротюк послідовно розглянув 

історичні твори 20-30-х і 40-50-х років ХХ століття. 

Вибір для аналізу повістей першого періоду був зумовлений часом 

написання монографії – відлигою, коли мала місце реабілітація, хай і 

вибіркова та неповна, творчої спадщини репресованих та несправедливо 

замовчуваних літераторів. У центрі уваги дослідника постали повісті 
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Г. Бабенка «В тумані минулого» (1927), «Шляхом бурхливим» (1931), 

М. Горбаня «Козак і воївода» (1929), «Слово й діло государеве» (1930), 

В. Таля «Надзвичайні пригоди бурсаків» (1929). 

«Досить сказати, – зауважив М. Сиротюк, коментуючи об’єкт свого 

дослідження, – що в “Нарисі історії української радянської літератури” та 

другому томі “Історії української літератури” (1956) автори названих творів 

навіть не згадані» [253, 47]. Отже, наукова новизна тієї частини монографії 

М. Сиротюка, яка присвячена аналізу історичних повістей 20-30-х років, 

очевидна. На підставі розгляду цих повістей дослідник зробив висновок, що 

«розвиток історичної прози в кінці 20-х і на початку 30-х років позначений 

тенденцією до заглиблення в минуле, підсиленням у ній духу історизму, 

історико-фактичних елементів» [253, 47]. Аналізовані повісті, на думку 

автора монографії, належать до кола тих творів, які «розширювали темарій 

нової української історичної прози, розробляли її ідейні та художні 

принципи. В цьому незаперечне позитивне значення цих творів в історії 

української літератури» [253, 47]. 

Дане твердження, якому притаманний узагальнюючий характер, а 

також конкретні оцінки конкретних повістей засвідчують посутню відзнаку 

монографії М. Сиротюка – полемічність. 

Меншою мірою, але все ж виявилась полемічна спрямованість 

дослідження М. Сиротюка і при розгляді історичних повістей 40-50-х років – 

«Кармелюк» (1940) В. Кучера, «Іван Богун» (1941) Я. Качури, «Битва на 

Кодимі» (1945) Ф. Бурлаки, «Олекса Довбуш» (1945) І. Єрофєєва, «Семен 

Палій» (1954) Ю. Мушкетика. Автор монографії захищає повістярів від 

несправедливих звинувачень критики, але при цьому не вдається до 

безпідставного захвалювання. Керуючись критеріями художності, дослідник 

відзначає як творчі досягнення, так і прорахунки авторів. 

Проблемам розвитку вітчизняної історичної повісті М. Сиротюк 

приділив увагу й у монографії «Український радянський історичний роман». 
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Зокрема, тут потверджені оцінки тих повістей, які були розглянуті науковцем 

у книзі «Українська історична проза за 40 років». 

Крім того, М. Сиротюк висловив свої судження про твори, які не стали 

об’єктом дослідження в попередній його праці. Це повісті, які належать перу 

А. Кащенка, О. Островського, С. Божка – письменників, творча спадщина 

яких була перекреслена соцреалістичною критикою. На жаль, М. Сиротюк 

повторив безпідставні присуди попередників, обмежившись твердженням 

про те, що «твори О. Островського та А. Кащенка в художньому відношенні 

були зовсім безпорадними» [254, 61]. Щодо повісті С. Божка «Над колискою 

Запоріжжя» М. Сиротюк зазначив, що в ній відчутні «вульгарно-соціологічні 

тенденції» [254, 72]. 

Отже, внесок М. Сиротюка в дослідження української історичної 

повісті першої половини ХХ століття не може бути розцінений однозначно. 

Очевидним є, з одного боку, прагнення дослідника повернути в історію 

літератури несправедливо вилучені з неї твори, а з іншого – його некритичне 

ставлення до ідеологічних вироків, винесених окремим творам і їхнім 

авторам у 30-ті роки минулого століття. 

Не знайшла свого адекватного відображення українська історична 

повість першої половини ХХ століття й у восьмитомній «Історії української 

літератури», виданій на рубежі 60-70-х років. Поза увагою авторів 

залишилася творча спадщина не тільки репресованих історичних повістярів 

(В. Бірчака, М. Горбаня, Л. Старицької-Черняхівської, Г. Хоткевича), а й 

цілого ряду інших (В. Будзиновського, Н. Королевої, А. Лотоцького, 

Ю. Косача, О. Назарука), що, зрозуміло, унеможливило постання на 

сторінках академічного видання цілісної картини розвитку вітчизняної 

історичної повісті. 

Не сприяло відтворенню такої картини й акцентування авторами 

«Історії...» ідеологічних ярликів, що були навішені окремим повістярам у 

попередні роки. Згадка, наприклад, імені А. Чайковського супроводжується 

вказівкою на те, що письменникові були притаманні «серйозні помилки 



 38 

націоналістичного характеру» [49, 444]. Коротка характеристика творчості 

закарпатського письменника В. Ґренджі-Донського, автора історичної повісті 

«Петро Петрович», починається з акцентування того, що прозаїк не уникнув 

«націоналістичного впливу» [48, 381]. 

Власне літературознавчий підхід виявлено авторами «Історії...» щодо 

творчої спадщини тільки нечисленного ряду історичних повістярів: 

Г. Бабенка, М. Горбаня, К. Гриневичевої, Я. Качури, Ю. Опільського, 

В. Таля. 

Ще коротшим, ніж у восьмитомній «Історії української літератури», 

ряд історичних повістярів першої половини ХХ століття постав у вузівському 

підручнику «Українська радянська література», виданому у 1979 році за 

редакцією П. П. Кононенка та В. В. Фащенка [12]: тут згадано тільки 

Г. Бабенка, М. Горбаня і В. Таля. 

Дефектів, зумовлених позанауковими чинниками, «дзеркало» 

українського материкового літературознавства почало позбуватися з 

середини 80-х років минулого століття. Певною мірою це засвідчила видана в 

1988 році двотомна «Історія української літератури», але набагато яскравіше 

цей процес виявився у численних статтях, присвячених творчій спадщині 

репресованих або замовчуваних радянською владою письменників, а також 

літераторів-емігрантів. Почалася, услід за юридичною та політичною, 

літературознавча реабілітація цілої низки письменників, у тому числі й 

історичних повістярів. 

Вагомий внесок у створення цілісної картини українського 

літературного процесу зробив, зокрема, О. Мишанич. «Все життя, – 

розповідав відомий дослідник у 1995 році, відповідаючи на запитання 

журналу „Слово і Час”, – мене непокоїла думка про неповноту українського 

літературного процесу. З шкільної лави ми вивчали тільки половину 

літератури, друга половина була в тіні, під забороною. Тому коли з середини 

80-х рр. стало можливим звернутися до раніше проскрибованих літераторів, а 
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також до письменства української діаспори, я включився в цю роботу і 

вважаю її своїм найвищим досягненням останнього десятиліття» [203, 6]. 

Літературно-критичним статтям і нарисам О. Мишанича, які були 

опубліковані  як передмови до видань історичних повістей С. Божка, 

К. Гриневичевої, В. Ґренджі-Донського, Н. Королевої, Г. Мачтета, 

О. Островського, А. Чайковського, а згодом зібрані в книзі із промовистою 

назвою «Повернення» [203], притаманна ґрунтовність у дослідженні 

життєвого і творчого шляху названих письменників, новизна в трактуванні 

повернених із забуття творів. «Я не переоцінюю раніше забороненої 

літератури, – сказав у вже згаданому інтерв’ю О. Мишанич, – але вважаю, що 

над нею треба серйозно працювати» [203, 12]. Взірцями такої праці і є, на 

нашу думку, студії О. Мишанича, присвячені творчій спадщині історичних 

повістярів. 

Посутніми внесками у відтворення цілісної картини розвитку 

української історичної повісті першої половини ХХ століття стали статті 

В. Бєляєва [25], Р. Горака [73, 75], С. Іванюка [118], М. Ільницького [119], 

Н. Конотопець [156], О. Нахлік [211], Ф. Погребенника [234], Ю. Хорунжого 

[289], В. Яременка [313]. 

У вимірах нового часу історична повість означеного періоду постала у 

двокнижній «Історії української літератури ХХ століття», видрукованій у 90-

ті роки за редакцією тоді члена-кореспондента  АН України В. Г. Дончика 

[124]. У цьому виданні чи не вперше у вітчизняному літературознавстві 

зроблено спробу розглянути творення історичної повісті як 

загальноукраїнський процес, зумовлений тим, що «у кожного народу в добу 

бурхливих соціальних змін та зміцнення національного самоусвідомлення (а 

одним із таких періодів і була для України перша третина ХХ ст.) 

загострюється потреба в глибокому й систематизованому пізнанні своєї 

історії, повноти й повчальності свого минулого – у створенні своєрідної 

художньої “автобіографії”» [124, 475]. 
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Окремі творці цієї «автобіографії» – В. Бірчак, В. Будзиновський, 

А. Кащенко, Б. Лепкий, О. Островський – уперше представлені авторським 

колективом «Історії української літератури ХХ століття» без ідеологічних 

ярликів, які супроводжували їх протягом кількох десятиліть. 

Прикметна дана праця і тим, що в ній, крім огляду історичної прози, 

вміщено також нариси творчості трьох історичних повістярів: 

К. Гриневичевої, Н. Королевої та Ю. Косача. 

В оновленій суспільно-політичній атмосфері другої половини 80-х – 

початку 90-х років минулого століття, коли «панувала ейфорія “відкриттів” 

невідомих імен» [203, 12], українські дослідники ввели в науковий обіг 

численні, доти незнані матеріали, які стосувалися, зокрема, й історичного 

повістярства та його творців. Завдяки цьому стала можливою подальша, а 

головне – поглиблена, розробка питань, пов’язаних із розвитком української 

історичної повісті першої половини ХХ століття. 

Знаковою, з огляду на зазначене вище, вважаємо видану в 2000-у році 

монографію С. Андрусів «Модус національної ідентичності: Львівський 

текст 30-х років ХХ ст.» [9]. Дослідниця ґрунтовно з’ясувала своєрідність 

історіософської концепції минулого у повістях західноукраїнських авторів 

(В. Будзиновського, Ю. Липи, А. Лотоцького, Семена Ордівського, 

І. Филипчака, А. Чайковського), її відмінність від концепції радянських 

письменників, визначала найсуттєвіші риси поетики західноукраїнської 

історичної белетристики, нарешті, окреслила коло проблем, які потребують 

подальшої розробки. 

Серед найновіших студій історичної повісті першої половини 

ХХ століття слід вирізнити захищені на межі ХХ і ХХІ століть кандидатські 

дисертації, присвячені творчості окремих повістярів: С. Божка [174], 

Н. Королевої [52, 71, 279], Б. Лепкого [136, 183], Ю. Опільського [101], 

І. Филипчака [97]. Молоді науковці зробили також спробу виконати 

дослідження узагальнюючого характеру, про що свідчать дисертації 

К. Ганюкової «Еволюція історичної повісті в українській літературі ХІХ – 
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початку ХХ ст.» [63] та В. Разживіна «Жанрово-стильові особливості 

української історичної повісті 20-30-х років ХХ століття» [241]. 

Висновки. 1) Жанрове визначення повісті й одного із її різновидів – 

повісті історичної – і на початку ХХІ століття залишається актуальною 

літературознавчою проблемою. Не претендуючи на вичерпну її розробку і 

беручи до уваги об’єкт нашого дослідження, ми запропонували таку 

дефініцію: історична повість – це епічний твір, який відображає минуле, що 

не є предметом спостереження або спогаду автора, і який за своїм текстовим 

обсягом та обсягом сюжету займає проміжне місце між романом та 

оповіданням. 

2) Становлення історичної повісті в українській літературі відбулося в 

період 40-х – початку 80-х років ХІХ століття. У цей час означилися основні 

тематичні обрії даного жанрового різновиду, які простяглися від ХІІІ століття 

і аж до початку століття ХІХ-го. Важливою прикметою становлення 

історичної повісті в нашій літературі слід вважати «українізацію» цього 

жанрового різновиду: якщо в 40-і роки ХІХ століття були опубліковані лише 

російськомовні твори, то в наступні десятиліття, поряд з російськомовними, 

– й україномовні.  

3) Традиції, закладені першими вітчизняними повістярами, творчо 

успадкували й розвинули прозаїки першої половини ХХ століття. Ними 

написано понад шістдесят історичних повістей. 

Дослідження української історичної повісті першої половини 

ХХ століття започаткував І. Франко в огляді «Руська література 1904-

1906 років». Із часу публікації (1907 р.) огляду І. Франка і аж до середини 

ХХ століття розвиток української історичної повісті відстежувала 

літературна критика. Якщо на західноукраїнських землях історична 

белетристика знаходила переважно об’єктивне й фахове поцінування, то в 

радянській Україні вже наприкінці 20-х років минулого століття виявилася й 

стала панівною тенденція навішування історичним прозаїкам ідеологічних 

ярликів. 
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З початку 50-х років ХХ століття українська історична повість першої 

половини цього століття стає об’єктом фахового зацікавлення 

літературознавців. Більш повне і виразне своє відбиття, з огляду на 

спорадичний характер досліджень, які проводилися представниками 

українського зарубіжжя, українська історична повість першої половини 

ХХ століття знайшла в літературознавчому «дзеркалі» материкової України. 

Помітний внесок у вивчення історичної повісті означеного періоду зробив  

М. Сиротюк, хоча йому в умовах панування радянської ідеології не вдалося 

до кінця подолати стереотипи поцінування творчості окремих авторів. 

Постання цілісної картини розвитку вітчизняної історичної повісті 

першої половини ХХ століття стало можливим тільки в період незалежності 

України. У відтворенні такої картини взяли участь як відомі дослідники 

(С. Андрусів, В. Бєляєв, Р. Горак, М. Ільницький, Ф. Погребенник, 

В. Яременко), так і неофіти літературознавства (К. Ганюкова, В. Разживін). У 

їхніх студіях досліджено еволюцію історичної повісті ХІХ століття, її 

жанрово-стильові особливості, охарактеризовано творчі індивідуальності 

провідних повістярів, розглянуто проблеми художньої трансформації 

документальних свідчень за допомогою вимислу і домислу. 

Незважаючи на очевидні досягнення у дослідженні української 

історичної повісті першої половини ХХ століття, актуальними для 

літературознавства залишаються такі завдання, як з’ясування особливостей її 

творення в різних суспільно-політичних формаціях, характеристика її 

тематично-проблемних обріїв, розгляд художнього втілення ідеї державності.  
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РОЗДІЛ ІІ. ТЕМА КОЗАЧЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОВІСТІ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

2.1. Тема як вияв авторської тенденційності 

«Козаччина, – за словами відомого літературознавця О. Мишанича, – 

центральна тема всієї нашої історичної белетристики» [203, 133]. 

Цю тему вітчизняна література успадкувала від фольклору: «Героїчний 

епос – думи та історичні пісні – зберіг і опоетизував кращі віхи історії 

козацтва, уславив його численних ватажків, дав оцінку його патріотичних 

настроїв, бойових виправ, високих моральних якостей, колоритних буднів. 

Все, що було кращим і світлим в українському народі, асоціювалося з 

образами козака і Запорозької Січі. В народній пам’яті козак став символом 

України, її волі, краси, буйної степової вдачі, оборонцем від турецько-

татарської і польсько-шляхетської та московської сваволі» [203, 133]. 

Запорозька Січ була військово-політичною організацією, яка відіграла 

винятково важливу роль в історії України. Осмислюючи цю роль, 

Є. Маланюк у «Нарисах з історії нашої культури» зазначив: «Наша бо 

“козаччина”, мимо ніби лише військового сенсу своєї назви і всупереч 

фальшуванням чужих чи ворожих історіографій, мала характер значно 

ширший за лише мілітарний. Вже стосунково рання Січ Запорозька мала 

аналогії з лицарсько-чернечим орденом, і цей її характер виразно плекав і 

поглиблював провід Війська Запорозького, незалежно від того, чи Січ була 

лише Військовою Академією Нації і кадрами та арсеналом її армії, чи 

розросталася до розмірів своєрідної (і пізніше досить зловісної) “республіки”, 

своєрідної Спарти в системі Руси-України. 

Викристалізуване – а це яскраво виявилось в Хмельниччині – Козацтво 

було соціяльним станом, що виконував обов’язки провідної верстви нації...» 

[159, 117-118]. 

Назвавши добу козацтва «вікопомною» [159, 118], Є. Маланюк зробив 

такий висновок: «Козацтво – це було максимальне націотворче напруження 

цілого народу, цілої Батьківщини. Це була тотальна мобілізація всіх її 
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духових і матеріяльних, моральних і соціяльних, культурних і політичних 

ресурсів» [159, 118]. 

Осереддя козацтва – Запорозьку Січ – руйнували, як відомо, не раз. 

Востаннє – і остаточно – в 1775 році за наказом російської цариці 

Катерини ІІ. 

Через два століття після цієї, трагічно доленосної для України, події 

О. Пахльовська написала такі поетичні рядки: 

Руйнуй, царице, Січ! Хай стогнуть ці пороги. 

Руйнуй, царице, Січ! Хай плаче ця струна. 

Гіркого краю чорні перелоги 

розвіє в дим державна борона. 

Нехай скриплять пером ті царські недоріки. 

Хай плачеться над світом обірваній струні. 

Руйнуй, царице, Січ! Ти думала – навіки? 

Є поле, не підвладне державній бороні [226, 18]. 

Коментуючи останній рядок цього вірша, М. Коцюбинська в доповіді, 

виголошеній 1990 року в університеті Сорбони (Париж) на міжнародній 

конференції «Козацтво: історична роль, відображення в літературі й 

мистецтві», зазначила: «“Не підвладне державній бороні” поле духу... 

(Підкреслення наше. – Т. К.). Запорозьку Січ було розтоптано й знищено, та в 

історичній пам’яті народу дух і образ козацтва (підкреслення наше. – Т. К.) 

живі й понині серед найдорожчих національних святинь» [168, 285]. 

Зберегти дух і образ козацтва у свідомості народу, передати їх 

наступним поколінням – ось та місія, яку взяла на себе українська література 

в «ніч бездержавности» (Є. Маланюк), що настала після зруйнування 

Запорозької Січі. Не випадково саме на тему козаччини створено і першу в 

нашій літературі історичну повість («Нежинский полковник Золотаренко» 

Є. Гребінки), і перший історичний роман («Чорна рада» П. Куліша). 

Серед «ночі бездержавности» Україна переступила поріг не лише 

ХІХ-го, а й ХХ-го століття. І хоча в першій його половині мав місце короткий 
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просвіток, пов’язаний із визвольними змаганнями 1917-1920 років, все ж 

плин часу та обставини підневільного життя продовжували виконувати свою 

руйнівну роль щодо волелюбних устремлінь українців. 

Протистояти згубному для долі народу процесові і покликані були 

твори про козаччину. Актуалізація минувшини, яка асоціювалася із «золотою 

добою» української історії, найбільш плідно проявилася, якщо говорити про 

вітчизняну літературу першої половини ХХ століття, в жанрі повісті, що й 

відзначалося ще на початку нашого дослідження. 

Звернення до теми козаччини, з огляду на умови, в яких творилася 

українська література означеного періоду, мало виразний полемічний 

характер. Створюючи художній літопис козаччини, вітчизняні повістярі тим 

самим протистояли згасанню історичної пам’яті народу, обмеженню його 

історичного кругозору, „вивітрюванню” волелюбного духу козацтва, 

зневиразненню його образу. 

В історичній розвідці «Запорожжя», опублікованій 1933 року, 

А. Чайковський зазначив: «Чимало у нас говориться і пишеться про 

Запорожжя, про запорозьких козаків, про їх славну боротьбу з невірними, 

ворогами хреста, про їх славні походи на турецькі та татарські землі, про 

боротьбу з ворогами України. У нас про цю нашу бувальщину співаються 

пісні-думи. 

А, однак, український загал, хоч лине серцем до тої нашої славної 

бувальщини, до слави, не має про Запорожжя доброго розуміння і бачить те 

історичне Запорожжя неначе б у мряці, без ясних, виразних контурів і 

обрисів» [294, 517]. 

Проясненню, увиразненню «контурів і обрисів» історичного 

Запорожжя А. Чайковський  підпорядкував не лише згадану вище науково-

популярну розвідку, а й усю історичну белетристику. Розкриваючи мету 

своєї творчої праці, письменник зазначив: «Я поклав на ціль мого життя 

переповісти в белетристичній формі здебільшого нашу історію з козацького 

періоду і тим заповнити цю прогалину в нашій літературі» [цит. за: 313, 556]. 
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Першу історичну повість – «За сестрою» – А. Чайковський написав у 

1907 році, започаткувавши нею творення, за словами С. Андрусів, своєрідної 

«козацької епопеї» [9, 144]. Цю епопею склали, крім нарисів та роману 

«Сагайдачний», такі повісті: «Козацька помста» (1910), «Віддячився» (1913), 

«На уходах» (1921), «З татарської неволі» (1921), «Олексій Корнієнко» 

(1929), «Сонце заходить» (1930), «Богданко» (1934), «Полковник Михайло 

Кричевський» (1935), «Украдений син» (1939). 

Своїми творами А. Чайковський, як зазначає С. Андрусів, заклав 

«основи західноукраїнської історичної прози і її канон, передовсім 

козакофільський, який у 30-х роках видавався дещо застарілим, хоч 

продовжував захоплювати масового читача» [9, 144]. Про це захоплення 

переконливо свідчить той факт, що А. Чайковського назвали «козацьким 

батьком» [9, 144]. 

У передмові до повісті «Олексій Корнієнко» А. Чайковський висловив 

думку про те, що суспільству необхідно «подавати історію в 

найприступнішій формі, а такою формою є, безперечно, історична повість. 

Вона оживляє народну традицію, подає зразкові моменти, зразкові одиниці і 

заохочує до наслідування. Тому то я поклав собі за ціль мого життя цю 

прогалину заповнити по моїх силах. За моїм приміром пішли другі 

письменники, і я радію з того, що наша молодь має вже що читати» [298, V]. 

І справді, протягом першої половини ХХ століття українські прозаїки 

створили понад тридцять повістей про козацьку добу. За назвами окремих із 

цих повістей можна простежити основні віхи історії козаччини: заснування 

Січі («Над колискою Запорожжя» С. Божка), зростання її могутності («Про 

гетьмана Сагайдачного» А. Кащенка, «Ярошенко» О. Маковея), участь 

січовиків у національно-визвольній війні під проводом Богдана 

Хмельницького («Під Корсунем», «У запалі боротьби» А. Кащенка, «Олексій 

Корнієнко», «Полковник Кричевський» А. Чайковського, «Максим 

Кривоніс» М. Шиманського, «Іван Богун» Я. Качури), протистояння 

самодержавній експансії («Козак і воєвода» М. Горбаня, «Кров за кров!» 
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В. Будзиновського), нарешті, ліквідація Січі («Зруйноване гніздо» 

А. Кащенка, «Сонце заходить» А. Чайковського). 

Не обійдені увагою повістярів і ті події, які були спричинені 

зруйнуванням Січі («З Дніпра на Дунай» А. Кащенка, «Пригоди запорозьких 

скитальців» В. Будзиновського). 

Констатуємо, отже, постання в першій половині ХХ століття 

повістевої історії козацтва. Слід наголосити, що творилася вона зусиллями як 

східноукраїнських, так і західноукраїнських прозаїків. 

Наважимося стверджувати, що в кожній із двох частин України був 

свій «козацький батько»: у Західній – Андрій Чайковський, у Східній – 

Андріан Кащенко. 

«Осягаючи спадщину А. Чайковського, яка складає добрий десяток 

томів, треба мати на оці, – підкреслює літературознавець В. Яременко, – що 

письменник, як відзначала критика ще за його життя, “виточив собі мету, що 

виходила поза межі чистої літератури”. Він прагнув виховати у читачів 

суспільно-громадську активність, національну свідомість, історичну пам’ять, 

дати читачеві знання національної історії, на рівні тодішніх здобутків 

історичної науки окреслити образи провідних діячів, змалювати історичний 

побут, явити провідні ідеї, що будоражили людську свідомість у ту чи іншу 

епоху, і спроектувати їх у свій час, донести до свідомості своїх сучасників. 

Його історична проза будила (й будитиме далі!) любов до книжки, до історії 

свого народу та його козацької слави, до завзяття і відваги, побратимства, 

безоглядної самопожертви, але самопожертви розумної, виваженої любов’ю 

до своєї землі й народу» [313, 556-557]. 

Не применшуючи вагомості внеску інших повістярів у творення 

художньої історії козацтва й водночас «усвідомлюючи реальні параметри 

скромного таланту А. Кащенка, слід об’єктивно поглянути на його місце і 

значення серед інших спроб історичної оповіді початку ХХ століття, 

зрозуміти правильно джерела і характер безперечної популярності його 

творів. 
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Кащенка-прозаїка визначає щирість переконань, в його творах 

передане притаманне для переджовтневої епохи загострене чуття інтересу до 

національної історії як одного з вирішальних чинників формування і 

функціонування національної самосвідомості, духовного змісту культури 

народу. Художнє пізнання історії нерозривно пов’язується з вирішенням 

певних ідеологічних завдань. У своїх творах про минуле України Кащенкові 

вдалося передати панівні настрої масової свідомості того часу – трагічного 

жалю, ностальгії за героїкою і романтикою минулого, втраченими, та не 

забутими ідеалами» [25, 643-644]. 

Отож, уже саме звернення до теми козаччини було проявом 

письменницької тенденційності, яка вступала в конфлікт із панівною у тій чи 

тій частині України ідеологією. Звідси – заборона творів про козаччину як 

радянською владою, так і польською. У нотатках М. Мотузки «Потойбічнє», 

опублікованих 1929 року в журналі «Гарт», читаємо: «З минулого числа 

“Гарту” читач міг довідатися про спроби впливових польських кіл 

зорієнтувати українську літературу в її розвиткові не на “Київ”, а на “Львів” 

(тобто не на радянську Україну, а на Річ Посполиту Польську). “Глос 

Правди”, що в ньому було вміщено відповідну статтю, з усіх шкір вилазив, 

щоби тільки “довести” західноукраїнському культурному рухові, що “Львів” 

і тільки “Львів” має все необхідне до розквіту української літератури. За 

найдужчий аргумент мала правити така приваблива теза, що, мовляв, у 

Львові може розвиватися і без перешкод росте національна українська 

культура, а на Радянській Україні – культура червона, комуністична; у Львові 

літератор має повну волю творити “від щирого серця, не стиснений 

“Капіталом” Маркса та наукою Леніна, а на Радянській Україні – з усім цим 

зась. 

Тільки-но вчора довідалися ми з західньо-української преси (“Новий 

час”, 30 січня ц.р.), що “Глос Правди” в своїй аргументації мав повну рацію. 

Дійсно, у “Львові” не забороняють писати “від щирого серця”, але... написане 
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конфіскують без жалю. І то не за комуністичні ідеї, що ними, може, насичено 

якийсь твір, а... за націоналістично-українське настановлення того твору. 

Преса повідомляє, що сконфісковано видану у Тернополі історичну 

повість А. Чайковського “До слави”. Конфіскату запровадив тернопільський 

староста, ствердив її окружний суд. Мотиви конфіскати, подані в постанові 

окружного суду, наочно змальовують, яку б саме “національну” українську 

літературу хотіли би бачити на Західній Україні ті кола, що близькі до “Глоса 

Правди”. 

Отже, мотиви? Їх багато, але головний, так би мовити, стрижневий 

мотив – ця повість “дише ненавистю і збуджує погорду супроти польської 

держави, через що може викликати серед сучасного українського 

громадянства неприхильні настрої та ірредентичний фермент, а щонайменше 

може послабити лояльність супроти польської держави”» [204, 96-97]. 

Радянська влада, на відміну від польської, не обмежувалася 

забороною творів про козаччину, а вживала заходи й щодо авторів таких 

творів. Про це свідчать репресії щодо історичних повістярів С. Божка, 

М. Горбаня, О. Островського.  

Не випадково, отож, тема козаччини в літературі радянської України 

вже в 30-ті роки ХХ століття опинилася на периферії письменницької уваги. 

Переконливо це засвідчують, зокрема, спостереження М. Коцюбинської. 

Ведучи мову про поезію М. Рильського, дослідниця зазначила: «Навіть у 

“Слові про рідну матір”, написаному в тяжку годину на хвилі справжнього 

патріотичного піднесення, поет не здобувається бодай на згадку про 

козаччину, хоч є там місце і для “Слова про Ігорів похід”, для Сковороди, 

“Енеїди”, Шевченка, Лисенка. Діяло негласне табу: великодержавницьким 

інстинктом було безпомилково відчуто, що саме там – осердя національного 

духу» [168, 288]. 

Звернення українських повістярів до теми козаччини було 

продиктоване, крім названих вище чинників, ще й необхідністю 

спростування фальсифікацій історії козацтва в чужоземних дослідженнях і 
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художніх творах. «Про Запорожжя, – зазначив А. Чайковський у виданій 

1933 року історичній розвідці, – писалося і тепер пишеться на двоякий лад. 

Польські та московські історики здебільша, а популярні письменники у 

повістях і романах представляють Запорожжя як об’єднання усякої дикої 

наволочі, котра жила грабунком, не мала у себе ніякого закону, ні моралі і 

поповняла такі злочини і варварства, що аж диво, що Господь не покарав їх 

содомським вогнем. Досить прочитати повість польського письменника 

Генріха Сенкевича “Огнем і мечем”, про один побут польського шляхтича на 

Січі, щоб не відвернутися з відразою від того препоганого кодла і 

соромитися тої сторінки нашої історії, в котрій Запорожжя відіграло головну 

роль. 

Другі, знову письменники, граючи на струнах романтичного 

сентименту, ідеалізують Запорожжя в поезії і прозі, що читача доводить аж 

до задуру. Та ні одне, ні друге не доведе до зрозуміння того, як було справді» 

[294, 517]. 

Ось чому має рацію В. Яременко, коли стверджує, що «однією з 

пружин, яка „розкручувала” історичну козацьку тематику в історичній прозі 

А. Чайковського, Б. Лепкого, Ю. Опільського, В. Будзиновського, 

І. Крип’якевича та інших галицьких письменників, було прагнення 

заперечити спотворене зображення української в творах Г. Сенкевича» 

[313, 562]. 

Полеміку з Г. Сенкевичем започаткував ще в 1885 році історик 

В. Антонович, опублікувавши велику за обсягом рецензію «Польсько-руські 

відносини XVII ст. у сучасній польській призмі» [12]. Читаючи повість 

«Вогнем і мечем», «легко переконатися, – на думку В. Антоновича, – не 

тільки в тенденційності п. Сенкевича, але і в навмисному перекручуванні 

ним історичних фактів» [12, 113]: «Раз висловивши думку, що 

південноруські козаки і хлопи дикуни, він за кожної нагоди підтримує цю 

думку всіма можливими стилістичними прийомами, які іноді навіть виходять 

за межі літературної пристойності. Козаки у його творах не говорять, не 
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заперечують, не кричать, не співають, але завжди верещать, ревуть, рикають і 

виють» [12, 112]. 

На відміну від ученого-історика В. Антоновича, українські повістярі 

першої половини ХХ століття повели опосередковану полеміку з 

Г. Сенкевичем, що виявилося передусім в авторському трактуванні подій і 

постатей козацької доби. Не випадково А. Чайковський у передмові до 

повісті «Олексій Корнієнко» наголосив на тому, що він уникав 

«шовіністичної струни. Вона лише опянює читача і часом заводить на 

небажану дорогу, що веде до самодурства, як це сталося з історичними 

повістями Г. Сенкевича» [298, VIII]. 

В епіцентрі художньої полеміки перебували дві знакові постаті 

козацької доби – гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа: у 

зображенні саме цих історичних діячів найбільш яскраво виявилися 

розбіжності між творами української і польської та української і російської 

літератур. 

Богдана Хмельницького, як зазначив А. Чайковський, польські 

історики й письменники шовіністичної школи представляли «самим 

“чортом”. Переворотний, зрадливий, несловний, хитрий. Він для особистої 

справи зрадив короля, свого пана, зрадив Польщу, свою матку, і привів її над 

беріг пропасти. То злий демон Польщі. 

Чи справді так?» [298, VI]. 

Заперечно відповідаючи на поставлене запитання, А. Чайковський 

висловив парадоксальну, як на перший погляд, думку: «Коли польські 

історики отрясуться з шовінізму, то будуть мусіти признати Хмельницького 

найкращим польським патріотом» [298, VII]. 

Обґрунтувавши дане припущення, А. Чайковський воднораз 

представив Великого Гетьмана істинним патріотом України. «Для нас, – 

наголосив письменник, – був Хмельницьким Генієм. Коли б конче назвати 

його “демоном”, то він був для України демоном добрим. Зробив з нічого 

велике діло. Наперекір практиці життя, що важко збудувати, а легше 
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зруйнувати, то на те, що в короткім часі зробив Хмельницький з нічого, що 

зробив Україну правоправною державою, на те треба було значно довшого 

часу нетямучим наслідникам, щоб зруйнувати» [298, VII-VIII]. 

Така концепція життєдіяльності Богдана Хмельницького знайшла 

художнє вираження не тільки у творчості А. Чайковського, а й у повістях 

інших українських прозаїків першої половини ХХ століття. 

В українському вимірі постав в історичній белетристиці означеного 

періоду і гетьман Іван Мазепа. Всупереч «літературній анафемі», творення 

якої заохочувалося як царським самодержавством, так і радянською владою, 

Б. Лепкий написав пенталогію «Мазепа», в якій головний персонаж 

показаний не зрадником українського народу, а його патріотом [Див.: 134]. 

Отже, тема козаччини, ставши провідною темою у вітчизняній повісті 

першої половини ХХ століття, була яскравим виявом тенденційності, 

заангажованості тих письменників, які підпорядкували свою творчість 

збереженню історичної пам’яті народу і підтримували, всупереч панівній 

великодержавній ідеології, «постійний діалог українця з українською 

історією» [9, 143], не давали згаснути духові і потьмяніти образові козацтва 

як осердя волелюбності наших предків, засівали, за висловом Михайлини 

Коцюбинської, «поле духу» зернами історичної правди. 

 

2.2. Проблема етнічної ідентичності 

Стратегії розукраїнення, що їх протягом тривалого часу різні імперії 

реалізовували на привласнених землях стосовно українців, особливо 

загрозливого масштабу і характеру набули в першій половині ХХ століття, 

коли «український простір став ще більше розпорошеним, неструктурованим, 

знівельованим – знеукраїненим» [9, 71]. 

Усупереч сподіванням і зусиллям учасників українських національно-

визвольних змагань, розпад Російської та Австро-Угорської імперій не 

вдалося використати для досягнення доленосної мети – об’єднання етнічних 

українських земель у єдиній самостійній державі. Внаслідок цього вже на 
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початку 20-х років минулого століття український простір набув ще більшої 

фрагментарності: Східна Україна увійшла до складу Радянського Союзу, 

більша частина Західної України (Галичина, Волинь, Холмщина, Надсяння, 

Підляшшя, частина Лемківщини) – до складу Польщі, Буковина опинилася 

під владою Румунії, а решта Лемківщини та Закарпаття – під владою 

Чехословаччини. 

Зрозуміло, що кожна із цих держав не була зацікавлена в єдності 

українського етнічного простору. Більше того, і Радянський Союз, і Польща, 

і Румунія, і Чехословаччина на включених до їхнього складу українських 

землях, «аби втримати їх, застосовували шерегу стратегій, що, при всім своїм 

розмаїтті та непередбачуваних поворотах сюжетів, продиктованих як 

ідеологіями, так і ментальностями виконавців, фактично були тими самими 

стратегіями розукраїнення – денаціоналізації, декультуризації України, 

привласнення її території, з такими самими аргументами та риторикою 

(“велика Росія” – “велика Польща” – “велика Румунія”). Звісно, 

антиукраїнські “пункти” цих стратегій були включені в загальний 

стратегічний контекст цих держав» [9, 73]. 

Розукраїнення набуло планомірного і цілеспрямованого характеру. 

Цей руйнівний для українського етносу процес у різних державах мав свої 

особливості. Досліджуючи їх, С. Андрусів передусім з’ясувала стратегії 

Росії-СРСР щодо України: «а) силовий контроль за лояльністю українців до 

радянської влади, ліквідація найменших проявів сепаратистських настроїв; б) 

українізація українських установ, суспільного та культурного життя 

наприкінці 20-х років (чи то для зміцнення комуністичних ідей серед 

українців, оскільки більшовицька партія в Україні була російською або 

єврейською за своїм національним складом, чи то для виявлення національно 

свідомих українців, аби потім знищити); в) арешти й ліквідація національно 

свідомої інтелігенції у 20-х і 1-й половині 30-х років: з 1927 по 1937 рр. в 

Україні було вбито 103 вчених, після вилучення з наукової сфери 202 учених 

залишилося 16; г) репресії 2-ї половини 30-х років: із 240 письменників убито 
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200, із 85 учених – 62, навіть українських комуністів – 170 тисяч, розстріляно 

навіть усіх кобзарів, скликаних задля того на з’їзд; д) організація 

розгалуженої системи концтаборів, в’язниць, репресивних органів і 

української парадигми оскаржень; е) знищення українського села, господаря 

– колективізація 1929-30 рр., голодомор 1932-1933 рр., які забрали близько 10 

мільйонів життів; є) заборона відновленої Української Православної 

Автокефальної Церкви і ліквідація її ієрархів; ж) стимулювання ренегатства, 

нагорода зради національних інтересів, зречення національності; з) 

ініціювання міжнаціональних шлюбів, узагалі перемішування населення – 

деперсоналізація простору; и) позбавлення українців історії, мусування 

новими риторичними засобами старої російської ідеї про “єдіний народ” 

і т. д.; і) виховання в українців почуття меншовартості їх культури, мови» 

[9, 73]. 

У Західній Україні «відбувалися ті самі процеси, що й у Східній, – з 

іншими “режисерами”, виконавцями, але за тією ж схемою: винародовлення, 

денаціоналізація, депортація... Тобто польські стратегії щодо України за 

своєю суттю повторювали російські (радянські), хоч мали свої відмінності й 

сюжетні розгалуження. Основна відмінність – їх м’якший – “демократичний” 

(міжвоєнна Польща постійно заявляла про свою демократичну орієнтацію), а 

також невротичний (Польща боялася, що СРСР претендуватиме на українські 

землі, тому вперто твердила, що нема ні українських земель, ні українців) – 

характер. 

Власне, намагання переконати світ (передовсім Антанту), себе самих і 

навіть українців, що в Польщі проживають тільки поляки, було основою 

польських стратегій супроти українців» [9, 74-75]. 

Послідовно реалізуючи ці стратегії, Польща в 1934 році прийняла 

закон про відсутність у державі національних меншин. Політика 

«винародовлення і денаціоналізації поширювалася на всі рівні існування 

українського духовного простору, у т. ч. серцевину етнічної 

самоідентифікації – ім’я: було введено в офіційний обіг етнонім “русин”, 
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“рускі”, топонім “Малопольща”, хоч далеко на захід від Східної Галичини 

існувала історична Малопольща...» [9, 75]. Усі ці заходи підпорядковувалися 

одній-єдиній меті – розукраїненню українців.  

Констатуючи спільний для Радянського Союзу й Польщі 

антиукраїнський вектор політики, Стефанія Андрусів воднораз фіксує і 

очевидні відмінності в проведенні такої політики. На думку дослідниці, 

«політика зросійщення у Радянському Союзі була вишуканіша й 

лицемірніша, ніж примітивна й брутальна політика полонізації. Проти 

польської дискримінаційної політики можна було боротися легальними 

засобами, тоді як в СРСР прилюдна і офіційна критика режиму була 

неможлива. Попри весь поліційний характер міжвоєнної Польщі, у ній не 

було такої, як в УРСР, атмосфери заляканості, донощиства, тотальної 

підозри, відчуття вини в безвинних» [9, 81]. 

Розукраїнення стало державною політикою і в Румунії, до складу якої 

в 1918 році було включено Буковину. За часів Австро-Угорської імперії 

Буковина «мала автономію, досить розгалужену систему українського 

громадянського суспільства, україномовного шкільництва. Румунський 

післявоєнний уряд відзначався особливою нетерпимістю до нерумунів. Після 

підтвердження Радою амбасадорів претензій Румунії на Північну Буковину 

румуни закрили всі українські школи і назвали українців “громадянами 

румунського походження, що забули рідну мову”» [9, 82]. 

Дещо інша ситуація склалася в Закарпатті, яке разом із частиною 

Лемківщини було включене до складу Чехословаччини. 

«Найдемократичніша з усіх новостворених держав у Центральній Європі, 

Чехословаччина справді намагалася дати закарпатським українцям 

автономію, хоч до справжнього самоврядування там так і не дійшло» [9, 82]. 

У 1939 році Закарпаття було приєднане до Угорщини, що, зрозуміло, не 

сприяло збереженню етнічної ідентичності українців. 

Навіть побіжна характеристика підневільного становища українців у 

складі різних держав дає підстави для висновку про те, що розукраїнення 
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українського простору в період між Першою і Другою світовими війнами 

стало стратегічною метою політики кількох країн-сусідів і становило собою 

реальну загрозу для існування українського етносу. 

Загальновідомо, що небезпека асиміляції чатувала на українців і на 

попередніх етапах історії, але, незважаючи на це, українці зуміли зберегти 

свою етнічну самобутність. І саме тому уроки предків – уроки етнічної 

самооборони – привернули увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття.  

Прикметною в контексті художнього осмислення цих уроків є повість 

А. Кащенка «Під Корсунем», написана в 1913 році. Історичною основою 

цього твору стала Корсунська битва, яка відбулася 16 травня 1648 року. Ця 

битва, за свідченнями істориків, – «одна з найяскравіших перемог 

повстанського війська над армією Речі Посполитої на початку Визвольної 

війни» [167, 130]. 

У центрі сюжету повісті А. Кащенка «Під Корсунем» – родина 

реєстрового козака Данила Цимбалюка. Данило, за сюжетом письменника, 

«козакував з молодих літ» [142, 6], брав участь у походах, очолюваних 

гетьманом Сагайдачним, зажив слави хороброго воїна. 

Однак, змальовуючи образ Данила Цимбалюка, автор повісті робить 

наголос не тільки на героїчних рисах у характері персонажа. Вірний 

історичній правді, письменник не забуває про різнорідність козацького 

середовища, про значні розбіжності, які існували між запорозькими козаками 

і козаками реєстровими. «Під ті часи, – читаємо в повісті, – ворожнеча поміж 

козаками реєстровими, себто такими, що мали од польського сейму права на 

волю та власність, і позареєстровими, виключеними з реєстрів, була велика, і 

Цимбалюк, оберігаючи свої права, був таким щирим прихильником поляків, 

що коли коронний гетьман польський гетьман Конецпольський під час війни 

з гетьманом Сулимою надумав добути того зрадою, то він був одним з 

перших козаків, що згодилися йти у табір Сулими і, вдавши з себе товаришів 
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і однодумців, захопили гетьмана зрадою й привели до Конецпольського на 

катування й страту» [142, 7]. 

Такий факт дійсно мав місце в 1635 році. Тоді Данило Цимбалюк діяв 

відповідно до своїх переконань, однак, як підкреслює автор повісті, «за 

останні роки погляди й міркування козака дуже одмінилися. Він побачив, що 

вільний за його козацьких часів український народ польські пани що далі все 

дужче, за згодою короля, підвертають під себе...» [142, 7]. Мета такої 

політики, як збагнув Данило, полягала в тому, «щоб повернути всіх українців 

у невільників. Коли ж після того почалися утиски й на православну віру і 

одна церква у Корсуні була примусом повернута на уніатську, а друга була 

віддана в аренду жидові, Цимбалюк зрозумів, що поляки напосілися на 

Україну, щоб примусити всіх українців стати поляками...» [142, 7]. 

Прозрінням Данила Цимбалюка, нехай і запізнілим, означена ключова 

проблема повісті А. Кащенка «Під Корсунем» – проблема етнічної 

ідентичності і етнічної самооборони. У тісному зв’язку з цією проблемою 

якраз і розкриваються визначальні риси характеру бувалого козака. 

Першим проявом болісного прозріння Данила Цимбалюка стала 

відмова від подальшої служби в реєстровому козацтві, яке польська шляхта 

використовувала для захисту своїх інтересів. Згадуючи роки служби, Данило 

«каявся у помилках свого молодого життя; найбільше ж його мучило 

сумління за тим, що він зрадою згубив славного козацького ватажка й 

гетьмана запорозького Сулиму» [142, 8]. 

Ось чому Данило застерігає від подібного вчинку свого сина Василя, 

який був реєстровим козаком. Прибувши додому, Василь розповів про втечу 

на Січ чигиринського сотника Богдана Хмельницького і про те, що 

реєстровим козакам доручено впіймати втікача. Василь похвалявся: «Ми 

зловимо Хмельницького, як курку, та й на тому край буде» [142, 15]. 

Реакція Данила на синові слова є промовистою: « – Підожди, хлопче, 

не хапайсь... – суворо здвинувши бровами, сказав старий Цимбалюк. – 

Попереду треба обміркувать, чи годиться нам ловити та видавати ляхам 
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свого товариша, що завжди обстоював козацькі права і навіть до самого 

короля з тим доходив?» [142, 16]. 

Василя здивували батькові слова:  

« – Ви, тату, давніше не так ставились до тих, хто піднімав шаблю на 

короля! – сказав він. 

– Було колись, минулося. Колись поляки і нам, українцям, давали 

жити, а тепер вони завзялися, щоб нас не було, а були самі ляхи й католики» 

[142, 16]. 

Протест проти приниження етнічної гідності, який протягом років 

визрівав у душі Данила Цимбалюка, знайшов вираження у відчайдушному 

вчинкові старого козака. Данило пішов у польський табір, цілком 

усвідомлюючи смертельну небезпеку, яка там чатувала на нього. Він виконав 

завдання гетьмана Богдана Хмельницького і таким чином вніс свій вклад у 

перемогу під Корсунем. Цій перемозі сприяли (кожен по-своєму) всі члени 

родини Данила Цимбалюка, відстоюючи право бути українцями, сповідували 

батьківську віру. 

Підкреслення самобутності, самодостатності українського етносу, 

показ його звичаїв та обрядів, наголос на тому, що відрізняє українців від 

представників інших народів, – усе це притаманне цілому ряду повістей про 

козацьку добу. 

Одним із суттєвих індикаторів належності персонажа твору до того чи 

іншого етносу, показ його звичаїв та обрядів, наголос на тому, що відрізняє 

українців від представників інших народів, – все це притаманне цілому ряду 

повістей про козацьку добу. 

Одним із суттєвих індикаторів належності персонажа твору до того чи 

іншого етносу є його мова. « – Дядечку! по якому він балака? – запитує в 

запорожця Касяна – героя повісті А. Чайковського “Віддячився” – підліток 

Іван Чорноусенко, який став свідком розмови запорожця з донським козаком.  

– Я ще не спав, а чув все, а мало його зрозумів... 
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– Він говорить по московськи, а воно не так, як по нашому, по 

українськи (підкреслення наше. – Т. К.)» [292, 44]. 

У кожній зі своїх повістей А. Чайковський у той чи той спосіб показує 

відмінність української мови від інших мов – російської, польської, 

татарської. Наприклад, у повісті «Віддячився» персонаж-українець і 

персонаж-московит розмовляють кожен своєю мовою. Це інколи призводить 

до непорозуміння, що теж по-своєму увиразнює етнічну природу героїв 

повісті. 

Такий же спосіб зображення етнічної самобутності персонажів 

застосували й східноукраїнські прозаїки М. Горбань у повісті «Козак і 

воєвода» (1929) та Я. Качура в повісті «Іван Богун» (1941). (Щоправда, в 

останньому із названих творів очевидним «осучаснення» мовної проблеми: 

йдеться про епізод, у якому відбувається діалог між козацьким полковником 

Іваном Богуном та отаманом донського козацтва Степаном Разею. 

Процитуємо уривок із цього діалога: 

«Вийшов Богун із свого намету. Глянув на плаксиве небо – скривився. 

Побачив на валах своїх бігунців – дзвінко подав голос: 

– А що молодці! Мовчать ляхи? 

– Мовчать, пане полковнику! Богу моляться! 

– Своєму чи угорському? 

– Угорському! Бо на свого в них мала надія! 

Підійшов відважний Степан Разя, отаман козацтва донського, 

привітався. 

– О чем речь ведешь, Иван? 

– Паны богу венгерскому молятся, на своего, вишь, у них мала 

надежда. 

– И то правда, – засміявся Разя. – Худой бог у них, Иван! 

Трусливый, ино заяц! Все норовит нанятому рейтарину за спину 

спрятаться… Пошто, Иван, мы тут сидим? Паны всех коней на мясо извели, 
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собак пожрали, падаль жрут – нам бы теперь одним духом смахнуть их… 

Што думает батько? 

– Батько с его милостью ханом все о делах толкует, – скаржився 

Богун» [138, 47-48]. 

На початку процитованого епізоду Іван Богун розмовляє зі своїми 

воїнами по-українськи, але як тільки з’являється донський отаман, 

запобігливо переходить на російську. На нашу думку, така запобігливість, 

по-перше, суперечить загальновідомій позиції Івана Богуна щодо союзу 

України і Московської держави, а по-друге, є «продуктом» такого союзу, 

тобто виникли пізніше, ніж відбуваються відображені в повісті події). 

Наголошуючи на проблемі спілкування персонажів – представників 

різних етносів, А. Чайковський водночас художньо вмотивовано вирішує цю 

проблему, вводячи в систему персонажів твору персонажа-тлумача. Ним, як 

правило, виступає українець, який протягом тривалого часу перебував у 

полоні татар чи турків і вивчив їхні мови, бо татарин чи турок, які стали 

бранцями запорожців і оволоділи українською мовою. В окремих повістях, 

як, наприклад, у повісті А. Чайковського «Віддячився», персонажем-

тлумачем постає людина, яка оволоділа іноземною мовою внаслідок не 

примусового, а добровільного спілкування з представниками інших етносів. 

Касян Бистрий – герой названої повісті – каже підлітку Івану Чорноусенку, 

який не може збагнути, про що говорить донський козак: «Я розберу все, бо у 

нас на Січі є москалі також, та зразу я не розумів нічого» [292, 44]. 

Слід зазначити, що мова персонажа в українській історичній повісті 

першої половини ХХ століття не є універсальним індикатором належності 

персонажа до того чи іншого етносу. Наприклад, західноукраїнський прозаїк 

В. Будзиновський, на відміну від свого сучасника А. Чайковського, «ніде не 

згадує про проблему мови і спілкування між представниками різних народів» 

[9, 160]. Герої повістей В. Будзиновського, за словами С. Андрусів, «спокійно 

розмовляють із турками галицьким варіантом української літературної мови, 

до речі, більше, ніж в інших письменників, насиченої побутовими 
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галицизмами» [9, 160]. Проблема спілкування персонажів твору, які є 

представниками різних етносів, постає перед кожним автором. Нехтування 

нею, на нашу думку, негативно позначається на художній достовірності 

створених письменником образів.  

З метою показу етнічної самобутності українців вітчизняні повістярі 

першої половини ХХ століття вдавалися до детального зображення укладу 

життя наших предків, їхніх звичаїв, обрядів. Показовою, з огляду на сказане, 

є повість А. Кащенка «Зруйноване гніздо», що була опублікована майже 

століття тому – в 1914 році. Твір має підзаголовок, який вказує на час і місце 

відображених подій: «Повість з часів скасування Запорозької Січі» [141]. 

Починаючи аналіз повісті «Зруйноване гніздо», літературознавець 

В. Бєляєв передовсім звернув увагу на її заголовок, адже саме він, на 

переконання дослідника, «увиразнює головну думку, концентровано передає 

внутрішній зміст твору» [25, 638]. 

Одиннадцятитомний «Словник української мови» подає шість 

основних тлумачень слова «гніздо»: «1. У птахів – влаштоване або 

пристосоване місце для кладки яєць і виведення пташенят. 

2. перен. Домашнє вогнище, оселя. 

3. перен., заст. Сім’я, рід. 

4. Група рослин, грибів і т. ін., що ростуть укупі. 

5. спец. Заглиблення або отвір, у який що-небудь вставляється, 

вкладається. 

6. с.г. Місце висіву кількох насінин або висадження кількох рослин» 

[67, 95]. 

Ознайомившись із процитованими словниковими визначеннями, 

приходимо до висновку, що письменник, виносячи в заголовок твору слово 

«гніздо», мав передовсім на увазі його друге і третє значення. Отже, 

«Зруйноване гніздо» – це зруйноване домашнє вогнище, зруйнована оселя, 

зруйнована сім’я запорожців, яка проживала на великій території півдня 

України, центром якої була Січ. 



 62 

Як слушно зауважив В. Бєляєв, «дві частини тексту, що знаходяться у 

так званих “сильних позиціях”, – початок і кінець – найконкретніше 

виявляють вихідні позиції сюжетної дії і образний результат, підсумок 

розвитку протиріч дійсності, побуту і свідомості народу, його понять, 

уявлень, ідеалів, устремлінь. 

Початок – щасливе рідне гніздо (підкреслення наше. – Т. К.): 

запорозькі хати над Базавлуком, навколо “комори, повітки, сажі й інші 

будівлі”, “кучеряві садки та зелені левади”, „великі косяки коней і гурти 

товару”, “вільний степ і широкий лиман”. Над цим, позначеним яскраво 

ідилічними фарбами, пейзажем збираються темні хмари недобрих подій... 

Фінал – гніздо зруйноване (підкреслення наше. – Т. К.), козаки з родинами 

змушені покидати рідні місця...» [25, 638]. 

Зображення руйнації – це воднораз вияскравлення всього того 

самобутнього, що було притаманне запорозькому гнізду. У показі 

А. Кащенком несподіваних і небажаних для запорожців змін визначальну 

роль відіграло «послідовне використання принципу “подвійного погляду” 

(підкреслення наше. – Т. К.) – взаємооцінки, доповнення чи заперечення 

того, що було у недавньому минулому, і того, що приходить сьогодні» 

[25, 639]. 

Принцип «подвійного погляду» найвиразніше реалізується в повісті 

через образи Дмитра Балана і Демка Рогози. 

Дмитро Балан – власник одного із трьох зимовників, які 

розташувалися «на горбочку біля Базавлука, там, де річка, падаючи в Дніпро, 

розлилася просторим, як море, лиманом Великі Води» [6, 452]. За допомогою 

авторської мови прозаїк лаконічно переповідає історію життя Дмитра Балана. 

Стає відомо, що Дмитро – із тих запорожців, які свого часу обороняли Стару 

Січ на Чортом лику. Звістка про скасування Нової Січі боляче вразила 

старого запорожця, відкрила перед ним безрадісне майбутнє: « – Боже мій, 

Боже мій! – сказав він, ковтаючи сльози. – Що ж тепер з тобою буде, мій 

вільний, укоханий краю? Чи на те ж наші батьки обороняли тебе від 
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бусурманів, не шкодіючи свого життя, щоб дістався ти чужим людям на 

поталу?» [141, 464]. 

Початок потали – це зруйнування Січі. Після нього потала 

поширилася на всі запорозькі землі. За допомогою принципу «подвійного 

погляду» автор повісті увиразнює разючі зміни, які відбувалися в межах 

колишніх Вольностей Запорозьких. Показовим є той епізод твору, де йдеться 

про прибуття до козацьких зимовників переселенців з Калузької губернії. 

З’ясовується, що зимовники вже не їхні – не козацькі, бо подаровані царицею 

якомусь князеві. Ця звістка так вразила Дмитра Балана, що «отуманів 

(підкреслення наше. – Т. К.) світ в очах старого козака, і, хитаючись з 

обурення, мов прибитий, ледве доволікся він до своєї пасіки й упав під 

куренем на солому. Болючі думки, наче вбиті в мозок цвяхи, пекли голову 

старого» [141, 482]. 

В останні дні свого життя Дмитрові Балану судилося стати свідком 

того, як його і його родину витіснили зі збудованої ним хати, як почали 

відбирати його худобу. Нарешті, судилося Баланові зазнати нечуваного для 

козака знущання: за наказом управителя його, колишнього запорожця, 

висікли на стайні різками. «Старий Балан, – читаємо в повісті, – після 

катування не підвівся...» [141, 486]. 

По смерті Дмитра Балана, яка була неминучою для того, хто не 

корився новим господарям, принцип «подвійного погляду» реалізується 

автором повісті через образ Демка Рогози, – молодого козака, який 

одружився з дочкою Балана Галею. Зображуючи подальшу його долю, 

письменник наголошує на тому, що навіть невелике «минуле» Демка Рогози, 

яке було вільним, дає йому можливість збагнути характер і масштаби лиха, 

що насунулося на запорозькі землі. 

Уперше «подвійний погляд» Демка Рогози виявляється в епізоді, в 

якому йдеться про подорож молодого подружжя до Старого Кодака, де 

щасливі батьки вирішили охрестили малого сина Миколку. У Старому 

Кодаку Демко зустрів свого товариша-запорожця Гната і дуже здивувався, 
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що той «був вбраний не по-запорозькому» [141, 472]. Здивування, однак, 

тривало недовго: «Тільки що Рогоза, попрощавшись з товаришем, рушив 

вулицею далі, як до воза наблизивсь якийсь московський унтер з двома 

москалями. 

– Що за людина? – гукнув він до Рогози, спинивши воза. 

Рогоза розказав, по якій справі приїхав. 

– А що ж це за вбрання на тобі? – показав унтер на кремезний жупан 

козака. 

– Запорозьке... 

– Щоб зараз мені не було! – почав гримати на Демка унтер, 

вип’явши на нього свої великі баньки. – Немає запорожців, не повинно бути 

й їхнього вбрання! Зараз скинь та сховай у возі, бо вже як я сам стягну з тебе, 

то вже більше не одягнеш! 

Рогоза мусив скоритись і, сховавши жупана під себе, мерщій погнав 

волів до хати панотця» [141, 473-474]. 

Це та подія, яка стала для Демка, межовою, розділивши його життя 

надвоє: на вільне, козацьке і підневільне. Але якщо в процитованому епізоді 

Демко скорився, то в усіх наступних він виявляє непокірність, готовність 

боронити себе самого і свою родину, відстоювати уклад життя і звичаї свого 

роду. 

Боротьба, однак, була нерівною, сутички Демка з прикажчиком та 

управителем тільки погіршували становище козацької родини. Врешті-решт, 

управитель намірився відрізати Демкові чуба-оселедця, щоб непокірний 

козак забув про те, «що був запорожцем»: «Рогоза кидався в усі боки, бився 

ногами й навіть кусався зубами, обороняючи ознаку свого козацтва, і 

нарешті, коли управитель простягся до нього з стригалом, укусив його за 

руку. 

– Валіть собаку на землю! Давіть його... Душіть його на смерть!.. – 

мов божевільний, гукав розлютований управитель, побачивши на своїй руці 

кров. Нарешті, коли знесиленого козака звалили й хтось надавив йому голову 
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коліном, прикажчик згріб його оселедець собі в жменю, одрізав його біля 

самої голови й з глузливим реготом розвіяв одрізане волосся по повітрю» 

[141, 491]. 

Ступінь образи Демка, ступінь наруги над ним письменник передав 

через промовисту деталь: «Три дні Рогоза лежав, заплющивши очі, не 

озиваючись навіть до дружини...» [141, 491]. 

Демко втік у плавні, а «покинута чоловіком Галя стала кріпачкою» 

[141, 493]. Рогоза навідувався до дружини і сина, але прикажчик вистежив 

козака і заарештував. Демка віддали в пікінери, тобто в солдати царської 

армії. Не змирившись із таким поневоленням, він зумів утекти, а згодом 

добратися на Задунайську Січ, де були його брати. Разом вони вирушили на 

колишні землі Запорозької Січі, щоб урятувати Галю і малого Миколку. 

Поки Демко перебував у дорозі, його дружині Галі судилося зазнати 

приниження від нових господарів, зокрема – від прикажчика, який прагнув 

будь-що одружитися з нею: 

« – Що ж моя молода, – говорив він жартівливо, – чи все впорядкувала 

до шлюбу? 

– Не буде того ніколи! – одповідала Галя спокійно й рішучо.  

– Як-то не буде ніколи, коли управитель звелів? 

– А так, що й піп од живого чоловіка не звінчає. 

– На те єсть наказ начальства, що як хто з служби втече, так можна 

його жінку звінчати з іншим. 

– Не може бути таких наказів, бо те було б проти Бога. До того ж піп 

повинен спитати мене, чи згодна я піти за вас, я й скажу, що не згодна. 

Прикажчик почав глузливо сміятись: 

– Ой, яка ж ти дурна... сказано, хахлушка! То тільки в панів так, що 

своєю волею дівки заміж ідуть; кріпачки ж ідуть за того, за кого пан звелить» 

[141, 533]. 

Процитований діалог свідчить про повне руйнування громадських, 

звичаєвих, обрядових, моральних основ запорозького «гнізда». Однак для 
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А. Кащенка важливим було не лише зображення трагедії господарів «гнізда», 

а й підкреслення незаперечного факту його існування, наявності його 

специфічних ознак, зумовлених самобутністю українського етносу. 

Розкриваючи цю самобутність, історичні повістярі першої половини 

ХХ століття акцентували увагу, як переконують розглянуті вище твори, на 

різних аспектах матеріального і духовного світу українців у козацьку добу. 

Цілий ряд таких аспектів містить «наука козацтва», зображення якої 

визначило сюжети і системи персонажів кількох повістей означеного 

періоду. 

Уперше наявність «науки козацтва» зафіксовано в дебютному 

історичному творі А. Чайковського – повісті «За сестрою» (1907). І хоч ця 

повість, на думку С. Андрусів, «ще дуже наївна за своїм сюжетом і способом 

творення характерів героїв» [9, 144], все ж не можна не визнати того 

очевидного факту, що саме вона започаткувала в українській літературі низку 

творів про передачу і успадкування козацьких традицій. 

У центрі сюжету повісті «За сестрою» – родина Судаків: колишній 

запорожець Андрій, його син Степан із дружиною Палажкою та трьома 

дітьми. Найстарший із них – Петро – уже відбув на Січ, а п’ятнадцятирічний 

Павлусь та тринадцятирічна Ганнуся ще лиш готувалися до самостійного 

життя. «Передачу духовного досвіду українського світу – відтворення його 

архетипів та моделей поведінки – здійснював дід Андрій, найстарший у роді: 

він учив онука лицарського ремесла – їздити на конях, стріляти з рушниці та 

лука, орудувати шаблею, а ще розказував обом, Павлусеві і Ганнусі, про 

козаків, пригоди зі своєї козацької молодості – передавав космотвірні 

(націотвірні) міфи, що відразу давало виховавчий ефект: “Від тих оповідань 

вироблялася у Павлуся завзята козацька вдача”» [9, 145]. 

Ця вдача яскраво виявилася в різних ситуаціях повісті, які стали 

випробувальними для п’ятнадцятирічного Павлуся Судака. Випробування 

почалися з нападу татарського загону. Козацька родина Судаків боронилася 

мужньо, але сили були нерівними. У поєдинку з нападниками загинув дід 
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Андрій. Татари вбили також і матір Павлуся, а батька та сестру взяли в 

полон. Врятувався тільки Павлусь, який утік у степ на татарському коні. Далі 

була зустріч з братом-запорожцем, запорожці розгромили татарський загін, 

звільнили бранців, але Ганнусі серед них не було: її та інших дівчат вивели у 

Крим окремою валкою. Павлусь вирушив у далеку, невідому і небезпечну 

дорогу, на якій його чекало багато пригод. Врешті-решт, подолавши завдяки 

козацькій науці діда Андрія чимало різних перешкод, Павлусь визволяє 

сестру з татарської неволі. 

Поява повісті А. Чайковського «За сестрою», як зазначає М. Дубина, 

«стала подією в громадському житті Галичини. Читача захоплювала в повісті 

романтика козаччини, сміливість і відвага юного Павла Судаченка, головного 

героя твору, та його побратимів-запорожців. Читач відчував у їхніх діях 

колективну силу, нездоланну міць, а ще демократизм, красу моральних 

принципів і велич національних і патріотичних ідеалів, тих, що стали славою 

України» [104, 404]. 

Підліток, який опановує козацьке ремесло, – такий персонаж стане 

традиційним у наступних історичних творах А. Чайковського. Зокрема, 

«наука козацтва» виконує роль характеротворчого чинника в повісті 

письменника «Козацька помста» (1910). Сталося так, що малолітній 

Станіслав – син польського шляхтича Овруцького – потрапив у зимовник 

запорожця Охріма Неситого. Охрім почав «його дитячому розумові 

пояснювати, що таке Січ, хто такі козаки й чого вони на світі хочуть. Від того 

поволі, крапля за краплею, змінювався в хлопця світогляд» (підкреслення 

наше. – Т. К.) [295, 38]. 

Благословляючи свого вихованця на порозі його самостійного життя, 

Охрім Неситий проказує слова про «святий обов’язок»: «А там, на широкому 

світі, не дай заманитися спокусам сатани, не зляшись, не змосковись, не дай 

панам заманитись на почести й багатства, а служи вірно свойому народові, 

тій бідній ненці Україні, розшарпаній на шматки, пам’ятай, що лиш той тобі 

брат, хто твоєю мовою говорить, однаково з тобою Богові молиться...» 
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[295, 43]. Завдяки такій науці син польського шляхтича став, як показано у 

фіналі повісті, «козаком-завзятцем», зрікся награбованого батьком багатства 

і всім своїм підданим «дав на вічні часи волю» [295, 60]. 

Наступним твором А. Чайковського про «науку козацтва» стала 

повість «Віддячився», видана 1913 року. Починається вона епізодом про 

врятування запорожцем Касяном Бистрим юного Івася Чорноусенка, якого 

полонив у степу татарин. Зрозуміло, що Івась вдячний своєму визволителю. 

Заголовк повісті – «Віддячився» – «підказує» читачам, що буде у творі ще і 

такий епізод, у якому Івась віддячить своєму рятівникові. Однак, станеться 

це ще не скоро – тоді, коли Івась виросте і буде спроможний учинити щось 

героїчне і важливе для долі того, хто визволив його. 

Подальший розвиток відображених письменником подій – це історія 

становлення характеру Івася. Вирішальну роль у цьому процесі відіграло, як 

показав автор повісті, засвоєння підлітком основ «козацької науки». Першим 

навчителем Івася став бувалий запорожець Касян Бистрий. У зображенні 

їхніх стосунків письменник доречно використав такий художній засіб, як 

діалог із домінантою одного зі співбесідників. У даному разі – Касяна 

Бистрого. Запорожець розповідає Івасеві про принади й небезпеки мандрівки 

степом, про звичаї січовиків, відкриває йому одну з найперших істин 

козацького «букваря»: « – Ну, козаче, сідай вечеряти, десь тут у мене є зайва 

ложка. Та тями, небоже, що на Січі мусиш собі зорудувати яку таку ложку, а 

то їсти не будеш. Такий то козацький звичай, що кожен свою ложку має і 

заєдно при собі носить» [292, 27]. 

Однією з особливостей козацьких повістей А. Чайковського є, за 

спостереженням О. Нахлік, те, що вони – «твори богоцентричні»: «Бог у 

Чайковського – це свята, велична й світла вершина людського 

світосприймання» [210, 7]. Підтверджує цю характеристику і повість 

«Віддячився». «Тепер, синку, – звертаючись до Івася, каже уранці Касян 

Бистрий, – перш усього молитва. Починай днину з Богом, а добре тобі буде» 

[292, 28]. 
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Діалог між Касяном та Івасем триває упродовж усього їхнього шляху 

на Січ. Цей діалог можна, образно кажучи, назвати «вступом до козацтва», 

адже він прилучає Івася до нового для нього світу, відкриває цей світ із його 

таємницями й особливостями. 

Опановування козацького ремесла Івась продовжив на Січі – у колі 

однолітків і за допомогою бувалих запорожців. Наголос у творі робиться не 

лише на вмінні Івася їздити на коні, вправно володіти шаблею, влучно 

стріляти, а й – і це для автора визначальне! – на засвоєнні уроків 

побратимства, успадкуванні волелюбності, нескореності. 

Заключний епізод повісті, в якому показано врятування Івасем Касяна 

Бистрого від розправи Яреми Вишневецького, прояснює заголовок твору і 

промовисто свідчить про справді козацьку вдачу молодого Чорноусенка.  

У ряду творів А. Чайковського про «науку козацтва» слід назвати і 

повість «На уходах», видану 1921 року. Серед численних образів-персонажів 

цього твору головним є образ Тараса Партики – хлопчини-уходника, який 

багато в чому схожий з такими ж, як і він, підлітками – персонажами 

повістей «За сестрою», «Козацька помста», «Віддячився». «Наука козацтва», 

яку опановують юні герої повістей, стає наукою і для читачів цих повістей, а 

тому, як справедливо стверджує О. Нахлік, А. Чайковський актуальний і 

сьогодні. 

Подальші твори А. Чайковського, за спостереженням С. Андрусів, 

«еволюціонують від вимислених героїв і подій» до творів, «побудованих на 

реальних подіях минулого з достеменними історичними особами» [9, 156]. Ці 

особи, як, наприклад, головний персонаж роману «Сагайдачний», теж 

засвоюють «науку козацтва», адже без неї вони не стали б героями 

національної історії, не були б Великими Українцями. 

Отже, в умовах, коли над українським етносом у черговий раз нависла 

загроза асиміляції, коли стратегії розукраїнення стали складовими політики 

тих держав, у складі яких опинилися розрізнені українські етнічні землі, 

вітчизняні історичні повістярі першої половини ХХ століття надали 
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першорядного значення проблемі етнічної ідентичності українців. Вони 

художньо утверджували самобутність українського етносу, тривалу історію 

його існування і тим самим протистояли розукраїненню українців, виробляли 

своєрідний “імунітет” супроти асиміляції як способу позбавлення українців 

майбутнього. 

 

2.3. Художнє вираження ідеї державності 

У вже згадуваній нами передмові до повісті «Захар Беркут» І. Франко 

наголошував на тому, що «повість історична має вартість, коли її основна 

ідея зможе заняти сучасних, живих людей» [287, 7]. 

Яка ж «основна ідея», з огляду на Франкові слова, художньо 

обґрунтовувалася українськими історичними повістярами першої половини 

ХХ століття? 

Проаналізувавши створені протягом означеного періоду повісті про 

козаччину, приходимо до висновку, що такою – основною – ідеєю стала ідея 

державності України. 

Цю ідею слід розцінювати як виклик «ночі бездержавності» 

(Є. Маланюк), що нависла над Україною після поразки визвольних змагань 

1917-1920-х років. «У той час, – зазначає історик Раїса Іванченко, – як народи 

Східної Європи – менш численні і багаті – здобули свою державність, 

тридцятип’ятимільйонний український народ у жорстокій боротьбі не зміг її 

відстояти. Тоді стали незалежними Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, що 

раніше входили до складу Російської імперії, Польща, яка відродила свою 

політичну силу і державу з-під уламків Російської імперії, здобули 

незалежність Угорщина, Чехо-Словаччина, які входили до Австро-Угорської 

імперії» [116, 274]. 

І лише Україна, поновивши державність, не відстояла свій новий 

статус. Становище її після поразки визвольних змагань, як і до їхнього 

початку, можна охарактеризувати словами західноукраїнського письменника 

Б. Лепкого (1872-1941): «колишня слава» – і «теперішня недоля» [178, 19]. 
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Найближчою у часі «колишньою славою» була, зрозуміло, доба 

козаччини, головною ознакою якої стало відродження Української держави в 

середині ХVII століття. Не випадково, отож, у повістях про козаччину ідея 

державності України є домінантною. 

Це твердження, щоправда, потребує суттєвого уточнення: йдеться не 

про всі, без винятку, повісті про козацтво, а лише ті, в яких відображено 

Національно-визвольну війну 1648-1657 років та подальші події XVII і 

XVIII століть.  

Підставою для цього уточнення служить висновок істориків про те, 

що після розпаду Київської Русі «в умовах відсутності незалежної держави і 

втрати елітою ролі виразника й захисника національно-політичних інтересів 

українського народу його самосвідомість протягом XIV-XVI ст. розвивалася 

досить повільно (слабко усвідомлювалася етнічна окремішність від білорусів 

і московітів, а етнічноукраїнська територія не мала своєї чітко визначеної 

власної назви). “Мала Русь”, “Україна”, “Русь” – у всіх цих випадках ішлося 

про землі не лише українські, а й білоруські. Тільки з кінця XVI ст. внаслідок 

поширення реформаційної ідеології (хоча в ній переважали соціальні 

мотиви), культурно-освітньої діяльності князя Костянтина Острозького, 

братств, письменників-полемістів, сеймової боротьби частини шляхти на 

захист православної віри та української мови й виходу на арену національно-

політичного життя козацького стану започатковується період 

“лавиноподібного піднесення національної свідомості”» [255, 12-13]. 

Як наголошують вітчизняні історики В. Смолій та В. Степанков, 

«надзвичайно важливе значення для розвитку національної самосвідомості 

українців мав процес творення козацтвом підвалин державності в південному 

регіоні Наддніпрянщини (на південь від Білої Церкви). Внаслідок 

становлення тут самоврядування, судочинства, військової організації влада 

польського короля набуває формального характеру. Цей державотворчий 

процес спричинив глибоке занепокоєння в правлячих колах Речі Посполитої. 

Так, 1616 р. один із політиків звертав увагу сейму на факт невизнання 
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козаками “ні магістратів у містах, ні старост, ні гетьманів; вони самі 

встановлюють собі право, самі обирають урядників і ватажків й наче 

створюють у великій Речі Посполитій іншу Республіку”...» (підкреслення 

наше. – Т. К.) [255, 16]. 

Закладання підвалин майбутньої «Республіки» – це процес, який був 

тривалий за часом (початки його знайшли відображення в повісті С. Божка 

«Над колискою Запоріжжя») і стихійний, інтуїтивний за своїм характером, 

оскільки визначення і утвердження наріжних принципів української 

державної ідеї відбулося лише у період Національно-визвольної війни 1648-

1657 років. Слід зазначити, що проблема становлення і функціонування 

Української держави в другій половині XVII і XVIII століттях належить до 

тих проблем, які «впродовж десятиліть замовчувались у вітчизняній науці» 

[255, 5]. Першою спробою узагальнюючого висвітлення основних аспектів 

становлення української державної ідеї стала видана в 1997 році монографія 

В. Смолія та В. Степанкова «Українська державна ідея XVII-XVIII століть: 

проблеми формування, еволюції, реалізації» [255]. Завдяки названій 

монографії маємо можливість співвіднести наукову та художню 

реконструкції проблем формування, еволюції та реалізації української 

державної ідеї в добу козаччини. 

Зрозуміло, що кожній із реконструкцій притаманна своя специфіка, 

яка повсякчас матиметься на увазі при співвіднесенні наукового дискурсу і 

художніх творів. 

Не применшуючи значення цілого ряду повстань проти польської 

шляхти, що відбулися наприкінці XVI та в першій третині XVII століття, і 

ролі їхніх керівників, В. Смолій та В. Степанков водночас наголошують на 

тому, що дослідники «не виявили даних, які засвідчували б наявність у 

старшини політичних планів добиватися бодай автономного статусу етнічно 

українських земель у складі Речі Посполитої, не кажучи вже про створення 

незалежної національної держави. Доводиться констатувати, що їй бракувало 

навіть чітко сформульованої ідеї про надання козацькій Україні політичної 
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автономії» [255, 17]. Це й послужило підставою для висновку дослідників 

про те, що «в цілому рівень національної свідомості напередодні 1648 р. 

залишався низьким» [255, 21]. 

Слушність даного висновку переконливо засвідчується і тим 

незаперечним фактом, що виступ Богдана Хмельницького проти польської 

шляхти був спричинений прагненням чигиринського сотника помститися за 

кривди, завдані особисто йому і його родині. Інша справа, що всього за 

півроку Богдан Хмельницький, за словами А. Кащенка – автора повісті «У 

запалі боротьби», «піднісся на таку височінь, на якій стоять тільки 

короновані державці. 

Всі події, що так одмінили становище чигиринського сотника, бігли 

так хутко одна за одною, що випередили навіть самі сміливі його мрії й 

надії... Він не вспів ще звикнути до влади і не почував навіть у собі права на 

таку владу. Піднімаючи повстання, він мав на думці тільки покарати 

польську шляхту за порушення волі та прав українського люду, до 

польського ж поспільства у нього ніякої ворожнечі не було. Що ж до 

польського короля, то воювати проти нього він навіть страхався, бо мав 

короля за свого природженого державця...» [143, 191]. Звідси, відповідно до 

художньої версії А. Кащенка, – думка Богдана Хмельницького про те, «чи не 

занадто далеко зайшла його помста і чи не час спинитися і дійти з поляками 

доброї згоди» [143, 191]. 

Відсутність на початку збройної боротьби чіткої державотворчої 

програми, яка ґрунтувалася б на українській державній ідеї, зафіксована в 

різних творах вітчизняних повістярів. Наприклад, Іван Богун – головний 

персонаж однойменної повісті Я. Качури – визнає: «Велику справу задумав 

Богдан! Тут не можна легковажити» [138, 16]. Якщо ж спробуємо збагнути 

сутність «великої справи» та з’ясувати її стратегічну мету, то натрапимо на 

різнотлумачення. У повісті Я. Качури «Іван Богун» головний персонаж твору 

у розмові з Яремою Вишневецьким заявляє: «Хмельницький хоче Україну аж 

по Львів...» (підкреслення наше. – Т. К.) [138, 10]. Це твердження не 
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узгоджується зі словами самого Богдана Хмельницького як персонажа 

повісті А. Кащенка «Під Корсунем»: «Ще нам з ляхами битися та й битися! Я 

не складу рук, поки не зажену їх аж за Вислу! (підкреслення наше. – Т. К.). 

Нехай сидять у своїй Варшаві, а на Україну забудуть і шляхи!» [142, 70]. 

Ще раз наголосимо: такі різнотлумачення мети збройної боротьби 

спричинені відсутністю відповідного програмного документа і по-своєму 

відбивають складність формування української державної ідеї у період 

Хмельниччини.  

Складність становлення доленосної для народу ідеї зумовлювалась 

низьким рівнем національної свідомості не тільки козацьких та селянських 

мас, а й їхнього проводиря – Богдана Хмельницького. «Той факт, – зазначає 

письменник і дослідник Богдан Сушинський у книзі “Козацька Україна: 

„Хмельниччина””, – що перемога над Польщею не тішила Хмельницького, а 

навіть, навпаки, пригнічувала, був помічений багатьма його сучасниками і 

згодом відтворений у хроніках, літописах та інших історичних документах і 

пам’ятках різних часів і народів. Це було зрадницьке небажання гетьмана 

переможної армії і вождя переможного народу проголосити незалежність 

цього народу та незалежність України, дипломатично закріпити перемоги над 

Польщею формуванням повноцінної української державності, з 

запровадженням у ній того ладу, тієї віри, тих законів та звичаїв, які б 

припали до українсько-козацької душі» [263, 169]. Послідовно дотримуючись 

такої концепції діяльності Богдана Хмельницького, автор книги «Козацька 

Україна: “Хмельниччина”» зазначає: «Мені цілком зрозуміле прагнення 

декого з наших істориків, сучасних аматорів і просто патріотично 

налаштованого люду якось осмислити, виправдати всі оті одверто 

антидержавницькі листи, універсали та дії Богдана Хмельницького, які з 

сумною очевидністю постають перед ними. Загалом, подібне прагнення – 

цілком природна річ; просто людям не хочеться вірити, що на чолі такого 

могутнього повстання, такого напівпереможного національно-визвольного 

руху виявилася людина, котра, поза весь свій полководницький талант, так і 
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залишилися на рівні “слуги їх королівської та царської милостей” і яка так 

ніколи по-справжньому і не піднялася до вершин державницького мислення, 

державницького усвідомлення не стільки своєї власної місії, скільки 

жертовного подвигу українського народу» [178, 170-171]. 

Цій, певною мірою категоричній, характеристиці Богдана 

Хмельницького передує суттєве авторське застереження: «Оцінок деяких 

вчинків і прагнень гетьмана Хмельницького не слід переносити на перипетії 

жертовної, мужньої боротьби українського народу за своє соціальне й 

національне визволення. Тим паче, що в окремих випадках її ініціювали й 

очолювали славетні ватажки народні – іноді навіть усупереч волі гетьмана» 

[263, 7]. 

Яким же постав у творах вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття образ Богдана Хмельницького – полководця і політика, з 

помислами і діяльністю якого безпосередньо пов’язані формування, еволюція 

та реалізація української державної ідеї? 

Насамперед слід констатувати, що українськими прозаїками в першій 

половині ХХ століття не створено жодної повісті, головним персонажем якої 

був би Богдан Хмельницький. Цей факт не знайшов пояснення у вітчизняній 

науці про літературу. Обмежимось його констатацією і ми, але зазначимо при 

цьому, що образ гетьмана наявний майже в десяткові повістей означеного 

періоду («Перед зривом», «Полковник Михайло Кричевський», 

А. Чайковського, «Під Корсунем», «У запалі боротьби» А. Кащенка, «Під 

прапором Хмельницького» І. Крип’якевича, «Іван Богун» Я. Качури, 

«Максим Кривоніс» М. Шиманського, «Багряний хрест», «Срібний череп» 

Семена Ордівського). 

Лише одна з названих повістей – «Перед зривом» А. Чайковського 

(назва її суголосна з назвою першої частини романної трилогії 

М. Старицького «Богдан Хмельницький» – «Перед бурею») – відображає «до 

гетьманський» період життєвого шляху Богдана Хмельницького; у всіх 

інших ідеться про Хмельницького-гетьмана.  
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«Всією своєю оповіддю, всім арсеналом художніх засобів повісті 

“Перед зривом” А. Чайковський, – за словами М. Гнатюка, – підводить 

читача до сприймання того зоряного часу Б. Хмельницького, що тривав з 

1648 по 1654 рік» [65, 389]. Початок «зоряного часу» Б. Хмельницького 

знайшов художнє відображення повісті А. Кащенка «Під Корсунем», де 

«постає картина двох перших переможних битв українського козацького 

війська – побіжно під Жовтими Водами і дуже докладно під Корсунем» 

[229, 8]. Відтворюючи підготовку до битв, змальовуючи батальні картини, 

А. Кащенко підкреслює визначальні риси характеру Хмельницького-

полководця. Постає гетьман мудрим військовим стратегом, послідовним у 

своїх рішеннях і діях, цілеспрямованим у своєму намірі – вигнати ляхів «аж 

за Вислу!» [142, 70]. 

Та вже в наступній повісті А. Кащенка – «У запалі боротьби», яка 

хронологічно продовжує попередній твір письменника, характерові гетьмана 

цільність – як визначальна риса – не притаманна. Як зазначив С. Пінчук, 

«предметом художнього зображення в повісті є історичні події другої 

половини 1648 року, зокрема найважливіші з них: пилявецька поразка 

польсько-шляхетського посполитого рушення, облога військами 

Б. Хмельницького Львова та Замостя. У психологічному портреті Богдана 

Хмельницького, який крок за кроком змальовує наша історіографія та 

художня романістика, і досі лишаються найбільш туманними саме ці осінні 

місяці. Більшість дослідників вважає, що це був час невикористаних 

можливостей, яких пізніше історична доля вже не подарувала 

Хмельницькому» [229, 9-10]. 

Таку ж думку художньо обґрунтовує й автор повісті «У запалі 

боротьби». Показавши Пилявецьку битву – третю переможну битву 

українського війська, після якої відкрився шлях на Варшаву, а, отже, й до 

розгрому Польщі та визволення з-під її гніту України, А. Кащенко акцентує 

увагу на тому, що подальші дії гетьмана викликали нерозуміння і 

неприйняття в його найближчих соратників: «Тільки що Хмельницький хотів 
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почати говорити до козаків, як наперед кола виступив Чорнота і голосно 

звернувся до гетьмана: 

– Чому не пишешся гетьманом України, коли шлеш листа до 

польських вельможів? – Далі, обернувшись до козаків, він додав: – Треба, 

панове товариство, щоб гетьман так і писався гетьманом!.. Щоб усім було 

відомо, що він з нашої волі гетьман України і всього Війська Запорозького! 

– Згода... згода! – почулося з натовпу. – Нехай всім буде відомо, що 

Хмельницький не абихто, а гетьман всієї України! 

Хмельницький підняв булаву, щоб потишити козаків, і почав 

говорити: 

– Не годиться мені, панове товариство, писатися гетьманом України, 

аж поки не дістану я булави од самого короля. Зараз же короля у Польщі 

немає, – король Володислав помер, а нового ще не обрали! 

– Нащо тобі сподіватися на короля!.. – перебив гетьмана Богун – З 

волі козацтва й всього люду українського ти гетьман, то так і пишися! 

Хмельницький почав умовляти козаків, що польські королі 

споконвіку державці України і що без згоди державця не годиться йому 

писатися гетьманом...» [143, 193]. 

Це один із тих епізодів, які підтверджують думку сучасного 

дослідника про те, що «трагедія Богдана Хмельницького – це трагедія 

полководця, який, із волі історичних обставин опинившись на чолі 

войовничого бунтівного народу українського, став на коліна саме тоді, коли 

народ цей нарешті набрався мужності остаточно і назавжди підвестися з 

колін» [263, 7]. 

Послідовними виразниками ідеї української державності постають у 

повісті А. Кащенка козацькі полковники Іван Чорнота, Данило Нечай, Іван 

Богун. Їхньому полілогу, відтвореному «талановитим повістярем» [72, 6], 

притаманна полемічна спрямованість, викликана неприйняттям позиції 

замирення з поляками, яку зайняв Богдан Хмельницький: «Тоді замість 
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простих козаків почали говорити полковники. А перший з них обізвався 

Чорнота: 

– Не до ладу говориш, пане гетьмане! Годі вже нам запобігати у 

ляхів ласки. Було колись, за часів Павлюка та Остряниці, просили ми їх не 

лити братньої крові, а згадати, що й ми люде. Та до чого воно дійшлося?.. 

Павлюка замордували на шибениці, Остряниця мусив піти світ за очі, а 

козаків повернуто у хлопів та гайдуків. Тепер, хвалити Бога, ті часи 

минулися! Де тепер ті гонорливі пани, що для нас у них не було іншої назви, 

як хлоп та бидло? Більшість загинула од наших шабель, інші у Криму, у 

поганській неволі, решта ж утекла од наших шабель, як легкодухі зайці. Чи 

нам же запобігати їхньої ласки? 

– Нехай вони нам поклоняться! – додав Нечай. 

Не промовчав і Богун: 

– Не тобі, гетьмане, шукати згоди з ляхами. Нехай вони просять тебе 

про згоду. От тоді ми й скажемо, чого хочемо» [143, 194]. 

Полемічні за характером висловлювань діалог та полілог є у повісті 

А. Кащенка основними художніми засобами, за допомогою яких письменник 

показав драматизм формування і реалізації ідеї української державності: 

якщо козацькі полковники Чорнота, Нечай, Богун чітко визначали кінцеву 

мету національно-визвольної війни і відкидали будь-які компроміси з 

поляками, то гетьман Хмельницький вагався, зволікав із прийняттям рішень, 

оскільки і після трьох переможних битв ще не бачив майбутньої України 

поза спілкою з Польщею. « – Не бажано мені нічого такого робити, – заявив 

Богдан Хмельницький у суперечці з Іваном Чорнотою, – що б навіки 

розірвало наше єднання з Річчю Посполитою. Жили ми з нею кілька віків, 

боронячись купно від невірних бусурманів, і, на мою думку, годиться нам 

жити спільно з поляками й надалі. Покарав я панів та гетьманів польських за 

їхні кривди, збив їхню пиху, та на тому й скінчити треба. Проти короля я не 

піду...» [143, 226]. 
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Діалоги-диспути про мету повстання і шляхи її досягнення виписані 

А. Кащенком на основі реальних історичних фактів. За свідченням 

польського дослідника Януша Качмарчика – автора монографії «Гетьман 

Богдан Хмельницький», «з України дуже часто надходили повідомлення про 

наростання конфліктів серед козацької старшини. В багатьох листах 

повідомлялося про ув’язнення, а часом навіть про страту Кривоноса. 

Водночас надходили протилежні вісті про страту Хмельницького й обрання 

гетьманом власне Максима Кривоноса» [137, 81]. 

Відображаючи «конфлікти серед козацької старшини», які мали місце 

на початковому етапі національно-визвольної війни і відбивали труднощі 

формування української державної ідеї, автор повісті «У запалі боротьби» не 

схильний ні до спрощення цих конфліктів, ні до однозначного трактування 

образів їх учасників. Показовий уривок із діалога Богдана Хмельницького з 

полковником Іваном Чорнотою, який звинувачує гетьмана у зраді і «свого 

війська, і козацької слави» [143, 246]. Відкидаючи ці звинувачення, Богдан 

Хмельницький розцінює свою діяльність у контексті тривалого за часом і 

трагічного за наслідками періоду вітчизняної історії: «Визволяв Україну од 

ляхів-гнобителів Наливайко, визволяли Лобода, Трясило, Жмайло, Павлюк, 

Остряниця... А чого досягли? Не зуміли вони свою неньку визволяти, а 

тільки тяжчого ярма їй добули! А я от зумів! Я погромив поляків під 

Жовтими Водами, під Корсунем і під Пилявою... Та як ще погромив? Так, як 

споконвіку ніхто не громив. 

– Козаки побили ляхів, а не ти! – обізвався Чорнота. – Козаки та 

посполиті життя своє віддавали, а ти тільки дивився! 

– Так-так, братику... козаки! – спокійно повів Хмельницький далі. – 

Хіба я ганю козаків? Та тільки вони й тоді не шкоділи свого життя, як ходили 

з Павлюком, Гунею та Остряницею... А отже, не подужали поляків. А зо 

мною подужали. От ти й міркуй, у чому тут річ... А тепер от, коли Богдан 

побив ляхів і вискріб їх геть з України, як гній з пораненого тіла... тепер всі 

стали розумніші за нього. Тепер уже годі слухати Богдана!.. Тепер уже й 
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іншого гетьмана можна обрати!.. Тепер уже Богдан зрадником став!..» 

[143, 247]. 

Мовлені гетьманом слова не слід розцінювати як його 

самовихваляння, оскільки констатують вони очевидні і неспростовані факти, 

котрі засвідчують існування в українській історії феномену Хмельницького: 

«Саме він, очоливши бунт Війська Запорозького проти Речі Посполитої, став 

символом українських державницьких прагнень нової доби. Адже без огляду 

на те, якими мотивами керувався Хмельницький у момент вибуху повстання, 

наступні покоління українських незалежницьких діячів бачили в цих подіях 

спробу відродження української державницької традиції...» [260, 5]. 

Усвідомленням цього і зумовлена позиція А. Кащенка, який уникає 

творення «чорно-білої картини» [260, 5] доби Хмельниччини і тому прагне 

розкрити драматизм тогочасних пошуків українського шляху в майбутнє. 

Непорозуміння, запальні суперечки, гострі конфлікти між гетьманом та його 

найближчим оточенням – усе це знайшло відбиття на сторінках повісті «У 

запалі боротьби», оскільки поза всім цим неможливо збагнути складність 

процесу формування, еволюції та реалізації української державної ідеї. 

Істориками – і польськими, і українськими – достеменно встановлено, 

що Богдана Хмельницького і польського короля Владислава IV поєднували 

таємні домовленості, і саме ними зумовлена заява гетьмана про те, що проти 

короля він «не піде» [143, 226]. Коли ж Владислава IV не стало, Богдан 

Хмельницький висунув свої вимоги щодо обрання нового короля. «Я написав 

до сейму, – каже гетьман полковникові Іванові Чорноті, – щоб обрали Яна-

Казиміра, бо я вже з ним змовився: Україна при ньому буде вільним 

князівством у рівноправній спілці з Польщею» (підкреслення наше. – Т. К.) 

[143, 248]. 

Незважаючи на те, що наміри Богдана Хмельницького не були 

далекосяжними і не передбачали створення окремої держави, збутися їм не 

судилося. Відтворюючи подальший перебіг подій Хмельниччини, автор 

повісті «У запалі боротьби» робить наголос на тому, що новий король 
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Польщі не поспішав виконувати домовленості, досягнуті тоді, коли він «ще 

тільки змагався за польську корону» [143, 260]. Від імені Яна-Казиміра 

королівські комісари запропонували принизливі для козаків умови договору, 

у яких не було і натяку на «рівноправну спілку» України з Польщею. « – Та 

чи на те ж ми кров свою проливали?.. – ставить риторичне запитання 

полковник Іван Чорнота – один із найбільших послідовних опонентів 

гетьмана Богдана Хмельницького. – Хати покинули... Україну трупом 

засівали, щоб знову народ свій у неволю віддати? Тепер уже гетьман 

схаменувся. Тепер уже кається, що не слухав нас, полковників, під Львовом 

та під Замостям, коли ми радили йому йти на Варшаву. Нам він не вірив, 

коли говорили, що може бути у Києві незалежним ні від кого державцем всієї 

України, а тільки чужостороннім посланцям вірив. Упевнився він у своїй 

міці, та тільки шкода, що пізно...» [143, 260]. 

Прозріння гетьмана постає в повісті А. Кащенка не одномоментним 

актом, а тривалим і болючим процесом, ознаки якого вперше проявилися під 

час переговорів, що відбулися після вручення Хмельницькому в лютому 1649 

року «привезених комісарами гетьманської булави й королівської хоругви» 

[260, 99]. Епізоди повісті А. Кащенка, які відображають і саме урочисте 

вручення королівських клейнодів, і подальші переговори, виписані на основі 

документальних свідчень, достеменність яких не викликала сумнівів ні у 

вітчизняних, ні у зарубіжних істориків. Зокрема, польський дослідник 

Я. Карчмарчик зазначив, що переговори гетьмана з королівськими 

комісарами «відбувались у напруженій атмосфері» [260, 100] і що гетьман 

заявив: «Виб’ю з ляської неволі весь народ руський; а що перше за шкоду 

мою і кривду воював, то тепер воюватиму за нашу православну віру» 

[260, 101]. На переговорах Богдан Хмельницький також повів мову про своє 

«князівство» і означив його західний кордон «по Львів, Холм і Галич» 

[260, 101]. 

Проаналізувавши позицію гетьмана, Я. Карчмарчик зробив 

промовистий висновок: «Слова Хмельницького вже містять виразну 
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політичну концепцію майбутнього України» (підкреслення наше. – Т. К.) 

[260, 101]. Суголосний висновок зробили й українські історики В. Смолій та 

В. Степанков. За їхнім висновками, «аналіз політичної діяльності 

Б. Хмельницького протягом кінця 1648 – першої половини 1649 рр. дає 

підстави стверджувати, що якраз тоді відбувається вироблення ним основних 

принципів української державної ідеї» [255, 48]. 

Суттєвим є наголос українських дослідників на тому, що перше в 

історії української суспільно-політичної думки формулювання Богданом 

Хмельницьким національної державної ідеї стало наслідком 

«переосмислення результатів і уроків боротьби» [255, 51], що й знайшло 

відображення, хай і фрагментарне, на сторінках аналізованої нами повісті 

А. Кащенка.  

Вітчизняні повістярі першої половини ХХ століття переважну 

більшість своїх творів присвятили відображенню подій, пов’язаних з 

визвольним рухом армії Богдана Хмельницького, але водночас не обійшли 

увагою і ті факти, які свідчили, що «перші, але гучні та вражаючі перемоги 

козацько-селянського війська на Придніпров’ї бойовим закликом 

відлунювали в душах десятків тисяч патріотів Галичини, Закарпаття, 

Буковини, тектонічно концентруючи біль і гнів народний по гірських та 

передгірних районах Карпат» [263, 150], де вже влітку 1648 року виникають 

численні повстанські загони. Об’єднав і очолив їх «талановитий ватаг Семен 

Височан, якого поляки-сучасники згодом почали називати “мали Хмельніцкі 

зємлі галіцкей”, тобто “малий Хмельницький галицької землі”» [263, 150]. 

Семенові Височану належить чільне місце в системі персонажів 

повісті І. Крип’якевича «Під прапори Хмельницького», виданої у Львові 

1933 року. Автор названої повісті – видатний український історик, який, крім 

наукових праць, писав белетристичні твори і намагався, за словами його сина 

Романа, «засобами художньої літератури, розважаючи й захоплюючи юного 

читача цікавим сюжетом та в деякій мірі художньою формою, передати йому 

якомога більше знань з історії і завдяки цьому посприяти не тільки 
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розвиткові його ерудиції, але й підвищенню національної свідомості» 

[172, 8]. 

У повісті І. Крип’якевича, як і у творах А. Кащенка, А. Чайковського, 

однією із найважливіших тем діалогів, що відбуваються між персонажами, є 

тема державності України. Героями повісті «Під прапори Хмельницького» 

висловлюються різні, часом – діаметрально протилежні думки. Показовим є, 

зокрема, діалог полковника Височана з архімандритом: 

« – Не може вже так дальше бути, – говорив хтось голосно і гаряче, – і 

щоб все хтось над нами верховодив. Досить того невольництва, тієї служби. 

Не малі ми діти, не потребуємо опікунів, самі можемо господарями бути у 

своїй хаті. Стати нас на це, щоби свою державу мати. 

– З чим же ви ту свою державу побудуєте, – говорив другий голос, – 

де ваші сили, де гроші, де військо? 

– Нарід за собою маємо, це основа наша. 

– Нарід? Оці міщани, хлопи, голодранці, дьогтярі, ця чернь безумна? 

– Безумна вона, бо проводу не має, бо ці, що розум мають, не хочуть 

поруч з нею стати... 

– Поруч стати? Як же шляхтичеві стати поруч з мужиком, панові з 

підданим? Від віків таке було, щоб пани панували, мужики слухали – тепер 

пан має бути хлопові братом? Не буде цього! 

– Мусить бути! Треба народові його право дати!» [171, 201]. 

Після розмови з архімандритом Семен Височан робить невтішний 

висновок: «Великих дідів ми марні внуки. Привикли до чужої влади, не 

можемо без ярма жити» [171, 202]. Сам же Семен Височан непохитний у 

власних переконаннях: «Нам треба самим свою хату будувати» [171, 203]. 

Цими словами чітко означено мету боротьби: ідея державності 

України уконкретнюється таким чином у топосі Великого Дому – свого, 

рідного, українського, в якому, як скаже пізніше Тарас Шевченко, «своя 

правда, і сила, і воля» [306]. 
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Наголошуємо на цьому, оскільки тоді ж таки, в першій половині 

ХХ століття, в українській літературі з’явилися повісті, автори яких не тільки 

зневиразнювали мету національно-визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького, а й фальсифікували її, виконуючи сучасне їм «політичне 

замовлення». Показовим прикладом такої фальсифікації є повість Я. Качури 

«Іван Богун», видана в радянській Україні 1940 року. Наведемо уривок із 

епізоду, в якому йдеться про раду, що відбулася в січні 1654 року в 

Переяславі: 

« – Панове полковники, осавули, сотники, все військо козацьке 

запорозьке і всі православні люди! – гримів голос гетьмана на площі. – Всім 

вам відомо, як бог нас визволив з рук наших ворогів, що церкву божу 

переслідують і православну нашу віру викорінюють, щоб і ім’я наше руське 

на землі не згадувалося. Через те й зібрали ми сьогодні раду, явну для всього 

народу, щоб ви вибрали собі царя-господаря, якого схочете... (підкреслення 

наше. – Т. К.). Перший цар – турецький. Другий – хан кримський. Третій – 

король польський. – Четвертий – цар Великої Русі, православний. 

Вибирайте» [138, 103]. 

Як переконуємося, вибирати можна було будь-якого «царя-

господаря», лише не українського. Звідси логічно випливає думка, що мета 

національно-визвольної війни українського народу полягала тільки в заміні 

одного «царя-господаря» (в даному випадку – польського) іншим – 

московським. «Крім його милості, царя Великої Русі, – запевняє гетьман, – не 

знайдемо собі кращого господаря і пристановища собі кращого не знайдемо» 

[138, 103]. 

Вибір зроблено: «Здригнулася площа, укриваючись тисячами вільних 

голосів. 

– Волимо під царя московського! Царя православного!» [138, 103]. 

Виписуючи заключний епізод повісті в дусі сумнозвісної радянської 

агітки, Я. Качура навіть не помітив явного алогізму: «вільні голоси» прагнуть 

«під царя», тобто в підневільне «пристановище». 
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Безперечно, Переяславська угода 1654 року – факт історичний, але 

антиісторично трактували цю угоду як мету Національно-визвольної війни, 

нехтуючи справжніми мотивами, якими керувалися повстанці. Подію в 

Переяславі слід розцінювати як наслідок того, що «геополітична ситуація 

складалася вкрай несприятливо для реалізації державної ідеї» [255, 56], і 

тому виникла необхідність у виборі протектора. Перевага була надана 

московському цареві. «Зумовлювалося це, – як зазначають історики 

В. Смолій та В. Степанков, – дією кількох чинників: приналежністю до 

одного й того ж віросповідання, наявністю в історичній пам’яті українського 

народу ідеї спільної політичної долі за часів княжої Русі, відсутністю в 

етнопсихології українців антиросійських настроїв, близькістю мови й 

культури, військово-політичною слабкістю Росії порівняно з Османською 

імперією, що давало надію на збереження Україною повнішої державної 

самостійності» [255, 82]. 

Однак, надія ця, як свідчить історія, виявилася примарною, 

переконатися в чому судилося й самому Богданові Хмельницькому в 

останній період гетьманування. Якраз про це йдеться в повістях Семена 

Ордівського «Багряний хрест» (1937 р.) та «Срібний череп» (1938 р.). Обидва 

твори відображають події 1657 року – останнього року життя Богдана 

Хмельницького, коли все більш явними ставали негативні наслідки 

Переяславської угоди. 

Промовистий діалог персонажів повісті «Срібний череп», які 

обговорюють ситуацію в Україні: « – Тільки тепер, думаю, важко змінити 

договір з москалями. 

– Так, ні ти його не зміниш, ні я його не зміню... ...Але змінюють його, 

й то дуже швидко, самі ж москалі. Що залишилося тепер нам з 

переяславської угоди? Статті хіба на спомини, бо їх ніхто тепер не 

придержується, не шанує...» [222, 15]. 

З прикрістю для себе констатує це і сам Богдан Хмельницький: 

«Скрізь з України приходять вістки, що нарід буриться, що вже тепер, поки я 
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ще жию, московські комісари гноблять людей...» [222, 23]. Для протидії 

підступним намірам царських підданих гетьман створює загін 

чорнокирейників – вірних Україні і особисто йому розвідників, але сил для 

боротьби вже не було. «Не судилось мені скінчити війни так, як я бажав, – 

зізнається Богдан Хмельницький у передсмертному монолозі-сповіді. – 

Богові завгодно було інакше. Не вспів я свою справу скінчити й вмираю з 

великим жалем, бо не відомо, що після мене буде» [222, 24]. 

Автор повістей «Багряний хрест» та «Срібний череп», які становлять 

собою дилогію, добре знав, на відміну від персонажа творів, що «після» 

настала Руїна, і тому смерть гетьмана розцінив як «один з найбільш 

трагічних ударів для нашої державності» [220, 3]. 

Подальші перипетії, пов’язані з утратою державотворчих досягнень, 

здобутих під керівництвом Богдана Хмельницького, не знайшли 

відображення в українській повісті першої половини ХХ століття. Лише в 

одному творі – повісті Ю. Косача «Глухівська пані» (1938 р.) – наявний 

далекий відгомін Хмельниччини.  

Головна героїня твору Ю. Косача – Анастасія Скоропадська, вдова 

Івана Скоропадського, якого цар Петро І «призначив» гетьманом після Івана 

Мазепи. Відображені в повісті «Глухівська пані» події відбувалися в 

1792 році, коли було короновано нового царя Петра ІІ і коли почали 

поширюватися чутки про те, «що Богданові пакти будуть повернені 

цілковито» [146, 12]. Анастасії Скоропадській – «розумній, владній жінці, 

котра, – як слушно зазначає Віра Агєєва, – духовно вивищується над 

оточенням, відкривається марність надій на повернення “Богданових пактів”. 

Усе пережите, спостережене в спілкуванні з найвищими російськими 

державцями переконало її, що тепер “всім править не Глухів, а Москва” і 

нема чого сподіватися з чужих рук дарованої волі» [1, 24]. 

Подальші події – ліквідація Гетьманщини, а потім і Запорозької Січі – 

потвердили передбачення головної героїні повісті «Глухівська пані». 
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Отже, розгляд творів на тему козаччини дає підстави зробити 

висновок, що ідея державності – це «провідна, золота нитка» [286, 40] в 

українському повістярстві першої половини ХХ століття. Процес 

формування, еволюції та реалізації української державної ідеї вітчизняні 

повістярі, на відміну від науковців, відобразили фрагментарно, акцентувавши 

воєнний аспект утілення ідеї державності через батальні картини 

Корсунської та Пилявецької битв, а також через численні епізоди локальних 

збройних сутичок. 

Складність та драматизм визрівання і реалізації української державної 

ідеї в добу Хмельниччини зумовили активне використання авторами повістей 

таких художніх засобів, як діалог-диспут, полілог-диспут. У ставленні до ідеї 

державності та в участі в її втіленні виявляються визначальні риси характерів 

як історичних осіб, так і вимислених персонажів. 

 

 

2.4. Поетика образотворення 

Між темою твору і системою його персонажів наявний тісний і 

багатоаспектний зв’язок, який засвідчили, зокрема, й результати проведеного 

нами «перепису» дійових осіб у повістях про козаччину, створених 

українськими прозаїками в першій половині ХХ століття. 

За нашими підрахунками, майже 70 % персонажів цих повістей є 

представниками козацького стану. 

Серед них наявні як історичні персонажі, так і вимислені. 

З’ясовуючи особливості розвитку вітчизняної історичної прози, 

М. Ільницький наголосив на тому, що в художньому відтворенні минувшини 

«постійно спостерігалися дві основні лінії, які змагалися між собою: то одна, 

то друга виступали на перший план, відтісняючи іншу, протилежну, або ж 

перехрещувалися чи перепліталися між собою. 

Одна з цих ліній репрезентована вальтерскоттівським типом роману 

чи повісті, де сюжетним стрижнем виступає герой, створений уявою автора, 
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або ж збережений народною пам’яттю, чи зафіксований у документах, але 

який не був видатною історичною особою. Ця особа, проте, опиняється в 

центрі важливих історичних подій. Такий художній підхід дає можливість 

ширше змалювати тло, проникнути в різні закутки суспільного життя, 

охопити різні соціальні верстви, “підсвітити” події людським поглядом, 

створити цікаві сюжетні колізії, пригодницькі ситуації. Відомі історичні 

постаті зустрічаються тут епізодично, автор дбає про достовірність не так 

фактів, як загального фону, атмосфери часу в елементах побуту, психології 

персонажів тощо. 

Друга лінія кладе в основу історичну достовірність зображених подій 

та постатей, художньому домислові відводиться другорядна роль. Подібний 

підхід передбачає охоплення таких фактів і постатей, які мали вплив на 

подальший хід історії, на долю народів» [121, 281]. 

Погоджуючись із висновком М. Ільницького щодо постійної наявності 

в українській історичній прозі двох типів оповіді, воднораз підкреслимо, що 

в повістях про козаччину, створених протягом першої половини ХХ століття, 

домінував вальтерскоттівський тип художньої реконструкції минувшини. Це 

по-своєму засвідчують заголовки повістей: лише три із них становлять собою 

імена чи прізвища відомих історичних діячів («Полковник Кричевський», 

«Богданко» А. Чайковського, «Іван Богун» Я. Качури). 

Домінуванням вальтерскоттівського типу оповіді пояснюється той 

очевидний факт, що в повістях про козаччину, створених протягом 

досліджуваного періоду, кількісно переважають вимислені персонажі: їх, за 

нашими підрахунками, майже дві сотні. 

Значно менше – неповних два десятки – образів дійсних історичних 

осіб. До того ж, у переважній більшості повістей, за винятком названих вище, 

історичні персонажі перебувають на периферії сюжетів. Утім, це зовсім не 

значить, що образи історичних осіб художньо невиразні і малозначимі у 

сюжеті того чи іншого твору. Все тут, як і в літературі загалом, залежить від 

таланту автора, від його вміння творити характери.  
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Слід констатувати, що в українських повістях першої половини 

ХХ століття історичними персонажами є ключові постаті козацької доби: 

Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван 

Виговський, Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай, Михайло 

Кричевський, Іван Сірко та інші. З їхньою діяльністю пов’язані важливі віхи 

в історії козаччини. 

Це стосується передовсім Дмитра Вишневецького – вихідця з 

небагатого князівського роду на Волині, який, за свідченням істориків, у 

1551 році «став черкаським і канівським старостою (намісником) великого 

князя литовського на півдні України й тоді ж зіткнувся з татарами. На поч. 

1550-х рр. збудував замок на Дніпровому острові Мала Хортиця для захисту 

від татарських набігів. На підставі цього деякі історики проголошували його 

засновником Запорозької Січі. Насправді Січ виникла трохи раніше й на 

іншому Дніпровому острові – Томаківці. Князь прославився хоробрістю й 

мужністю у боях з татарськими ордами» [167, 106]. 

1563 року Дмитро Вишневецький «вирушив у свій останній похід, але 

був розбитий татарами, схоплений, виданий туркам і за наказом султана 

страчений. Його підвісили за ребро на стіні султанського замку. Ця героїчна 

смерть оспівана в народній думі (історичній пісні) про відважного козака 

Байду. Довгий час деякі радянські історики відкидали саму можливість 

ототожнення Вишневецького з Байдою, виходячи з теоретично невірного 

постулату, нібито феодалові годі бути героєм народної думи. Однак світова 

фольклористика знає чимало подібних випадків. Згадаймо хоча б цикл 

давньоруських билин про Володимира Красне Сонечко, героєм яких 

виступає київський великий князь. У наші дні (кінець ХХ століття. – Т. К.) 

версія, що в думі тій Байда – еквівалент Дмитра Вишневецького, дедалі 

більше поширюється серед істориків» [167, 106]. 

Прихильником цієї версії був й письменник С. Божко (1901-1947), 

який у 1925 році видав повість «Над колискою Запоріжжя». Епіграфом до 

повісті автор обрав рядки із «Пісні про Байду», тим самим недвозначно 
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засвідчивши свою позицію в полеміці щодо можливості ототожнення Дмитра 

Вишневецького з пісенним Байдою. 

У «ранній період творчості Божко належав до організації селянських 

письменників “Плуг”, що й позначилося, – за спостереженням О. Мишанича, 

– на його першій повісті. Він стоїть на боці „трудового селянства” першої 

половини XVI ст., відділяє його від козацтва, не схвалює примусову 

селянську працю при будівництві козацької фортеці для захисту від 

турецько-татарських нападів» [203, 187]. 

Звідси – своєрідне авторське тлумачення наміру Дмитра 

Вишневецького «збудувати внизу на Дніпрі фортецю й завести в ній свою 

залогу» [35, 20]. «Вишневецький, – за словами О. Мишанича, – виступає в 

повісті як вельможний пан, що виконує королівську волю, задовольняє свої 

примхи, з погордою дивиться на підлегле йому козацтво і селянство. Тут він 

повністю позбавлений того ореолу лицарського блиску і героїзму, якого 

надала йому пізніше народна поетична традиція» [203, 187]. 

Попри це, повість С. Божка стала художнім свідченням і 

підтвердженням важливої ролі Дмитра Вишневецького в появі «колиски 

Запоріжжя». Завдяки творові С. Божка постать засновника Січі на острові 

Хортиця набула зримих обрисів. 

З-поміж історичних персонажів вітчизняних повістей першої 

половини ХХ століття яскраво зображеною є і постать Петра Конашевича-

Сагайдачного. 

Точної дати його народження історикам і досі не вдалося з’ясувати. 

Найчастіше називають 1550-й рік. Автори «Довідника з історії України» 

пишуть, що Петро Конашевич-Сагайдачний «народився в с. Кульчицях на 

Львівщині. Походив з родини дрібного українського шляхтича. Здобув 

чудову для свого часу освіту в Острозькій школі. Потім пішов на Запорізьку 

Січ і назавжди пов’язав свою долю з козацтвом. Людина видатних 

політичних здібностей, умілий і хоробрий воїн, Сагайдачний швидко 

висунувся на одне з чільних місць у козацькій верхівці. Наука по-різному 



 91 

оцінювала його роль в історії України. Оскільки Сагайдачний, будучи 

гетьманом так званого реєстрового козацтва, 1618 р. взяв участь у поході 

польського королевича Владислава на Москву, деякі радянські історики 

зображували його мало не зрадником свого народу. Одначе він просто 

змушений був так вчинити, бо реєстрове козацтво перебувало на службі 

уряду Речі Посполитої. В наші дні від подібних оцінок відмовились, 

справедливо вбачаючи у Сагайдачному насамперед відданого справі України 

борця проти агресії Туреччини та Криму» [167, 122]. 

Сагайдачний піклувався «про розвиток науки і культури в Україні, 

був активним борцем проти нав’язуваної українському народові церковної 

унії. Заходами гетьмана 1620 р. в Україні було офіційно відновлено 

православну церкву, насильницьки ліквідовану на уніатському Брестському 

соборі 1596 р. Сагайдачний помер у квітні 1622 р. від ран, отриманих у 

Хотинській битві 1621 р. Похований у Києво-Братському монастирі» 

[167, 122-123]. 

Відомий дослідник літератури В. Яременко в післямові до роману 

А. Чайковського «Сагайдачний» наголосив: «Національний герой України, 

гетьман запорізького козацтва Петро Конашевич-Сагайдачний чи не єдиний 

був одночасно уславлений у народних піснях і творах красного письменства 

ще в свій час» [313, 549]. 

Слід додати, що діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного знайшла 

ґрунтовне висвітлення і в літописі Самійла Величка. Валентина Соболь, яка 

досліджувала цей літопис, підкреслила, що «Петро Конашевич-Сагайдачний 

у Величка – єдиний, котрий не блідне в сяєві слави великого Хмельницького» 

[256, 229]. 

Постать Петра Конашевича-Сагайдачного не обійшли своєю увагою й 

провідні вітчизняні вчені-історики. Зокрема, Володимир Антонович у праці 

«Про козацькі часи на Україні» зазначив: «на початку XVII ст. на чолі 

Запорожжя ми зустрічаємо чоловіка вельми талановитого, з великим 

політичним хистом, – який був, здається, кошовим мало не двадцять літ. 
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Чоловік цей Петро Конашевич-Сагайдачний, родом із Галичини, із Самбора, 

з околичної шляхти. 

До нас дійшов заповіт Петра Конашевича, писаний у Києві. В цьому 

заповіті більш виявляються ідеали та світогляд цього чоловіка і відносини 

його до народної справи. На першому плані у нього стоїть діло просвіти. Сам 

чоловік освічений, Сагайдачний силу народу добачає у просвіті та 

самосвідомості і намічає той шлях, яким вона повинна прямувати. Значну 

частину свого добра він жертвує на школи: львівську, київську та інші. Ще за 

свого життя у Києві Сагайдачний заложив у Києві школу, що десять літ після 

його смерті стала зватись Києво-Могилянською колегією. Своїм політичним 

тактом Сагайдачний був чоловік видатний для свого часу і вельми корисний 

для народного діла. Вернувши Україні її споконвічний, громадський, 

виборний лад в церковному та світському житті, що виходив із інстинктів 

українського народу, Сагайдачний додав народові сили до дальшої боротьби, 

а разом із тим і змоги вести ту боротьбу» [14, 83]. 

На цьому зроблено наголос і українським прозаїком Осипом 

Маковеєм у повісті «Ярошенко», створеній 1903 року. 

У центрі відображених О. Маковеєм подій – два герої: вигаданий 

автором Микула Ярошенко та історичний діяч – гетьман Петро Конашевич-

Сагайдачний. Образи їхні розкриваються в тісному зв’язку з відображеними 

історичними подіями. 

Основна з них – Хотинська битва, яка відбулася в період із 6-го по 28 

вересня 1621 року і яка стала заключною битвою великої польсько-турецької 

війни. 

Уперше перед читачами повісті «Ярошенко» Петро Сагайдачний 

постає в четвертому розділі твору: «Степом поміж Дністром і Прутом їхало 

яких двісті п’ятдесят кінних озброєних вояків. Попереду на воронім коні їхав 

дід з довгою сивою бородою в клин і з довгими вусами, що спадали, як два 

тонкі повісма, на бороду. На голові мав високу чорну кучму із синім верхом, 

а одежа на нім була проста: короткий чорний жупан, запнятий під саму шию, 



 93 

широкі чорні шаровари і чоботи сап’янові жовті. В зубах держав люльку з 

коротким цибухом. Сей дідок з добрими синіми очима, що подобав більше на 

черця, як на вояка, сидів на коні просто як молодець, дивився у степ далеко, 

мовби там шукав когось, і розмовляв із своїм товаришем, що їхав ліворуч» 

[194, 75-76]. 

Зображуючи зовнішність Петра Сагайдачного, автор повісті 

підкреслив ту портретну деталь, яка загальновідома завдяки пісні про 

гетьмана: йдеться про люльку. Ще один авторський наголос пов’язуємо зі 

словом «дід». І справді: у 1621 році Сагайдачному було вже понад сімдесят 

літ. Отже, автор мав право вживати слово «дід», характеризуючи козацького 

ватажка. Та воднораз письменник підкреслив, що Сагайдачний «сидів на коні 

просто як молодець» [194, 76]. Ця деталь свідчить про його козацький 

характер. 

Зоровий образ Сагайдачного показаний у той момент його життя, 

коли він повертався з Варшави, де вів переговори з польським королем щодо 

участі козаків у війні проти турків. 

На шляху до війська Сагайдачний був поранений, але уникнув полону 

і виступив на козацькій раді. 

Монолог Сагайдачного – це монолог мудрого політичного діяча, 

далекоглядного політика, військового ватажка. Саме завдяки йому ми 

усвідомлюємо важливість проблем, які були актуальними для українського 

суспільства на початку ХVІІ століття. Це, передовсім, проблема 

взаємовідносин католицизму і православ’я на українських землях, проблема 

оборони цих земель від татаро-турецьких нападів, проблема взаємовідносин 

козаків і козацької верхівки, проблема вірності і зради.  

У вирішенні цих проблем Сагайдачний виявляє розважливість, 

мудрість. Завдяки цим рисам характеру козаки обирають його гетьманом, 

позбавивши цього титулу Бородавку, який не спроможний мислити 

стратегічно, з урахуванням багатьох чинників міждержавних і міжнародних 

відносин. 
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Показуючи участь Сагайдачного у вирішенні важливих проблем 

політичного, воєнного характеру, автор повісті водночас не забуває про те, 

що відіграло фатальну роль у долі гетьмана – про його рану. 

Стан здоров’я Сагайдачного погіршувався. Про це свідчать портретні 

деталі, зображені письменником в одному з епізодів тринадцятого розділу: 

«Сагайдачний сидів на постелі, підперши правою рукою ліву, що 

спочивала на хустці, прив’язаній до шиї. Він змарнів дуже на тілі, його лице 

поблідло, тільки сині очі блистіли якось ще більше, як перше. Видко, мав 

гарячку» [194, 239]. 

Незважаючи на такий стан здоров’я, гетьман Сагайдачний не залишає 

свого війська, не залишає поля бою. Така його поведінка свідчить про 

притаманну йому мужність, про вірність військовому обов’язку. 

У тому, що об’єднане військо поляків та козаків здобуло перемогу в 

Хотинській битві, була чимала заслуга і гетьмана Сагайдачного. Однак, 

перемога не принесла йому очікуваної радості. По-перше, тому, що рана не 

загоювалася. А по-друге, тому, що поляки, уклавши мирний договір з 

турками, знову не врахували інтересів православного люду. Усвідомлення 

цього і неможливість змінити таке становище посилювали душевний біль 

Сагайдачного – мужнього воїна, патріота рідної землі, оборонця 

православної віри. 

Образ Сагайдачного в повісті О. Маковея «Ярошенко» – героїчний і 

трагічний водночас. 

Такий же висновок доречний і щодо образів багатьох інших 

історичних діячів, які постали персонажами українських повістей першої 

половини ХХ століття. Їм судилося жити в добу доленосних для народу 

випробувань, які вимагали мужності і саможертовності. Наголос саме на цих 

рисах історичних персонажів притаманний всім, без винятку, повістям про 

козацтво, художня історія якого завдяки творчим зусиллям О. Божка, 

В. Будзиновського, А. Кащенка, Я. Качури, Ю. Косача, Г. Мачтета, 

О. Маковея, А. Чайковського постала «історією в особах». 
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Волелюбність, мужність, саможертовність акцентовано і в образах 

вимислених персонажів, котрі в переважній більшості аналізованих повістей 

є суверенними особистостями, а не безликими представниками козацької 

маси. 

Констатуючи націленість на творення повнокровних образів, 

притаманну українським історичним повістярам першої половини 

ХХ століття, водночас зазначимо, що в цілому ряді творів досліджуваного 

періоду («Віддячився», «За сестрою», «Козацька помста» А. Чайковського, 

«Під Корсунем» А. Кащенка, «Іван Богун» Я. Качури та ін.) наявні 

персонажі-стереотипи. 

«Українцям, – пише польський дослідник Броніслав Г. Бладоха у 

статті “Стереотип українця в польській літературі”, – не пощастило зі 

стереотипами, які постали щодо них протягом століть у Польщі. Сам 

стереотип, який, за дефініцією, не базується на аналізі та висновках, а 

спирається на поверхових та емоційних враженнях, став відбиттям взаємних 

упереджень і негативного досвіду. Незважаючи на спільну багатовікову 

історію, ні поляки, ні українці не намагалися взаємно зрозуміти чужих 

вчинків і спробувати ввійти в становище іншої сторони, що закономірно 

мусило відбитися на стереотипних образах народів» [33, 76]. 

Звідси, зокрема, – персонажі-стереотипи в українських історичних 

повістях першої половини ХХ століття. Стереотипність персонажа-поляка 

засвідчена набором негативних рис-характеристик, який у повному або в 

усіченому обсязі наявний чи не в кожному творі про козаччину. Складовими 

цього набору є бундючність, пихатість, зверхність, зневажливе ставлення до 

українців, невизнання їхньої етнічної окремішності, нестримний гонор і т. д. 

У повістях різних авторів – різні імена та прізвища персонажів-поляків, але 

визначальні риси цих персонажів обмежуються колом наведених вище 

характеристик. 

Українські історичні повісті аналізованого періоду дають підстави 

вести мову про стереотип не лише поляка, а й татарина, турка, росіянина. На 



 96 

нашу думку, це пояснюється, з одного боку, обставинами творення повістей, 

а з іншого – незначним досвідом вітчизняних повістярів, які ще тільки 

вчилися відображати історичне минуле в усій його складності, з 

притаманним йому розмаїттям характерів. 

 

Висновки до розділу ІІ 

Тема козаччини – провідна тема української історичної белетристики, 

зокрема – повісті першої половини ХХ століття. У цей період вітчизняними 

прозаїками було створено понад три десятки повістей, у яких козаччина 

трактувалася як «золота доба» української історії. 

Козацьким часам присвячені твори як східноукраїнських, так і 

західноукраїнських повістярів, серед яких слід вирізнити двох «козацьких 

батьків»: Андріана Кащенка та Андрія Чайковського. 

Звернення до теми козаччини розцінюємо як вияв авторської 

тенденційності, зумовленої не тільки власне літературними, а й суспільно-

політичними чинниками. Українські повістярі першої половини ХХ століття 

своїми творами новели опосередковану полеміку з фальсифікаторами нашої 

минувшини, що виявилося передусім в авторському трактуванні подій і 

постатей козацької доби. 

В епіцентрі художньої полеміки перебували дві знакові постаті 

козацької доби – гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа: у 

зображенні саме цих історичних діячів найбільш яскраво виявилися 

розбіжності між творами української і польської та української і російської 

літератур. 

Навіть побіжна характеристика підневільного становища українців у 

складі різних держав дає підстави для висновку про те, що розукраїнення 

українського простору в період між Першою та Другою світовими війнами 

стало стратегічною метою політики кількох країн-сусідів і становило собою 

реальну загрозу для існування українського етносу. 
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Загальновідомо, що небезпека асиміляції чатувала на українців і на 

попередніх етапах історії, але, незважаючи на це, українці зуміли зберегти 

свою етнічну самобутність. І саме тому уроки предків – уроки етнічної 

самооборони – привернули увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття. 

Підкреслення самобутності, самодостатності українського етносу, 

показ його звичаїв та обрядів, наголос на тому, що відрізняє українців від 

представників інших народів, – все це притаманне цілому ряду повістей про 

козацьку добу. 

Одним із суттєвих індикаторів належності персонажа твору до того чи 

іншого етносу є його мова, показ його звичаїв та обрядів, наголос на тому, 

що відрізняє українців від представників інших народів, – все це притаманне 

цілому ряду повістей про козацьку добу. 

У кожній зі своїх повістей А. Чайковський у той чи той спосіб показує 

відмінність української мови від інших мов – російської, польської, 

татарської. 

Наголошуючи на проблемі спілкування персонажів – представників 

різних етносів, А. Чайковський водночас художньо вмотивовано вирішує 

дану проблему, вводячи в систему персонажів твору персонажа-тлумача. 

Розкриваючи цю самобутність, історичні повістярі першої половини 

ХХ століття акцентували увагу, як переконують розглянуті вище твори, на 

різних аспектах матеріального й духовного світу українців у козацьку добу. 

Цілий ряд таких аспектів і містить «наука козацтва», зображення якої 

визначило сюжети й системи персонажів кількох повістей означеного 

періоду. 

«Основною ідеєю» (І. Франко) у створених протягом означеного 

періоду повістях про козаччину стала ідея державності України. 

Цю ідею слід розцінювати як виклик «ночі бездержавності» 

(Є. Маланюк), що нависла над Україною після поразки визвольних змагань 

1917-1920-х років. 
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Становище України після поразки визвольних змагань, як і до їх 

початку, можна охарактеризувати словами західноукраїнського письменника 

Богдана Лепкого (1872-1941): «колишня слава» – і «теперішня недоля» 

[178, 19]. 

Найближчою в часі «колишньою славою» була, зрозуміло, доба 

козаччини, головною ознакою якої стало відродження Української держави в 

середині ХVІІ століття. Не випадково, отож, у повістях про козаччину ідея 

державності України є домінантною. 

Ідея державності України уконкретнюється в топосі Великого Дому – 

свого, рідного, українського, в якому, як скаже пізніше Тарас Шевченко 

«своя правда, і сила, і воля» [306]. 

Процес формування, еволюції та реалізації української державної ідеї 

вітчизняні повістярі, на відміну від науковців, відобразили фрагментарно, 

акцентувавши воєнний аспект втілення ідеї державності через батальні 

картини Корсунської та Пилявецької битв, а також через численні епізоди 

локальних збройних сутичок. 

Складність і драматизм визрівання й реалізації української державної 

ідеї в добу Хмельниччини зумовили активне використання авторами повістей 

таких художніх засобів, як діалог-диспут, полілог-диспут. У ставленні до ідеї 

державності та в участі в її втіленні виявляються визначальні риси характерів 

як історичних осіб, так і вимислених персонажів. 
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Розділ ІІІ. КНЯЖА ДОБА У ХУДОЖНЬОМУ ДЗЕРКАЛІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОВІСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

3.1. Авторська інтерпретація теми як вияв тенденційності 

письменника 

Прикметною ознакою розвитку української історичної повісті у першій 

половині ХХ століття стало помітне розширення її тематичних горизонтів, 

яке проявилося, зокрема, в активному творенні вітчизняними прозаїками 

художнього літопису княжої доби. 

Якщо в літературі попереднього – дев’ятнадцятого – століття маємо 

одну-єдину повість про Давню Русь – «Захар Беркут» І. Франка, то протягом 

лише першої половини наступного – двадцятого – століття створено понад 

два десятки повістей про княжу добу вітчизняної історії. 

Слід підкреслити таку особливість: якщо тему козаччини розробляли 

як східноукраїнські, так і західноукраїнські повістярі і ми мали двох 

«козацьких батьків» – А. Кащенка та А. Чайковського, то княжа епоха 

знайшла художнє відображення в означений період тільки у творчості 

літераторів Західної України. 

Прагнучи пояснити цей феномен, С. Андрусів у монографії «Модус 

національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.» передовсім 

звернула увагу на науково-теоретичне обґрунтування місця і ролі Давньої 

Русі в історії України. Не вдаючись до детального розгляду наявних 

концепцій даної проблеми, дослідниця виокремила твердження, яке 

міститься у статті О. Толочка «Русь очима України: в пошуках 

самоідентифікації та континуїтету» [273] і яке можна трактувати, кажучи 

словами відомого науковця і прозаїка Раїси Іванченко, як одну із «невпинних 

спроб замовчати, перекрутити або й заперечити ранньосередньовічну 

державну історію українського народу» [115, 41]. У названій статті 

О. Толочко наголосив на тому, що Україна, «болісно і не завжди вдало 

шукаючи місце Руси у власній історії, ніколи по-справжньому не відчувала 
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своєї духовної близькости до неї і відтак – не могла зрозуміти, в чому полягає 

її історична спадкоємність від Руси» [273, 111]. 

Як не парадоксально, але С. Андрусів визнає слушність цього 

твердження, сформованого російською самодержавною історіографією і 

згодом успадкованого історіографією радянською. «Справді, – зазначає 

дослідниця, – у теперішній українській історичній свідомості усталилось 

переконання, що “золотою добою”, першочасом нашої історії була 

козаччина. Русь – це якщо не Росія, то “колиска трьох братніх народів”, в 

якій Україна була невидимою або ще до кінця не народженою сестрою, 

якимсь сіамським близнюком без власної голови. Натомість у 

культурологічній і історіософській концепції минулого в 30-х роках у 

Західній Україні міф про козацтво як “золоту добу” українства перебував, 

можна сказати, на маргінесі: західноукраїнські інтелектуали активно вводили 

у свідомість нову ідею національного першочасу – Княжу Русь-Україну 

(підкреслення наше. – Т. К.), виразно опозиційну до України козацької» 

[9, 135]. 

Таким чином прихильники цієї ідеї (серед них – і літератори) 

долучилися до багатолітніх дискусій про спадщину Київської Русі. Як 

відомо, «російські історики наполегливо трактували її (спадщину. – Т. К.) як 

початкову історію саме російської держави, українські – намагалися 

ствердити думку про те, що Київська Русь – територія і державність 

українського народу» [115, 34]. 

У пореволюційний період вироблена самодержавною історіографією 

«ідея початку російської державності перейшла і в праці радянських 

істориків. Щоправда, в роки тоталітаризму була винайдена нова форма цієї 

теорії: витворена концепція єдиного кореня російського, українського та 

білоруського народів, концепція так званої “єдиної давньоруської 

народности”. Цю ідею мусили були сприйняти й українські радянські 

історики» [115, 34]. А також, додамо від себе, й українські радянські 

письменники. 
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Науковці і літератори, які перебували за межами радянської України, а, 

отже, і поза сферою впливу ідеології і політики тоталітаризму, активно і 

послідовно обстоювали нову ідею національного першочасу. «Утвердження у 

національній свідомості нової “золотої доби”, різко контрастної до козацької, 

упорядкованого космосу проти хаосу козацьких часів, просувало, 

розбудовувало у глибину часу “фабульне тіло” української історії, давало ще 

одну парадигму історичного мислення та поведінки» [9, 136]. 

Іншими словами, якщо твори про козаччину давали можливість 

збагнути нам, українцям, «чиї ми діти» (Т. Шевченко), то твори про Київську 

Русь допомагали усвідомити, образно кажучи, “чиї ми онуки”. 

Художнє утвердження нової ідеї національного першочасу почалося, за 

нашими спостереженнями, не в 30-ті роки ХХ століття, а ще раніше – у 

1918 році, коли була опублікована повість Ю. Опільського «Іду на вас» [218], 

головним персонажем якої є київський князь Святослав. 

Услід за повістю Ю. Опільського «Іду на вас» з’явилися упродовж 20-

30-х років понад два десятки творів, які належали перу В. Бірчака («Василько 

Ростиславович», «Володимир Ростиславович», «Проти закону»), В. Ґренджі-

Донського («Петро Петрович»), К. Гриневичевої («Шестикрилець», 

«Шоломи в сонці»), Б. Лепкого («Вадим», «Каяла»), А. Лотоцького («Княжа 

слава»), І. Филипчака («Будівничий держави», «Дмитро Детько», «За Сян», 

«Іванко Берладник», «Княгиня Романова») та інших прозаїків. Продовжив 

розробку давньоруської тематики і зачинатель повістевого літопису княжої 

доби Ю. Опільський, видрукувавши, крім уже згаданої повісті, ще такі твори, 

як «Ідоли падуть», «Вовкулака», «Золотий Лев». 

Поява названих творів переконливо засвідчила активні, полемічні за 

своїм спрямуванням і метою пошуки українськими повістярами «інших, 

некозацьких, давніших, справжніших, легітимніших власних джерел, нової 

“золотої доби”…» [9, 135]. Не всі ці пошуки знайшли втілення в 

незаперечних творчих здобутках – це вже залежало від таланту кожного із 

авторів, але вони служать достатньо вагомою підставою для висновку про те, 



 102 

що українська історична повість першої половини ХХ століття – це вже, 

образно кажучи, не «люстерко», як було в столітті дев’ятнадцятому, а 

дзеркало княжої доби вітчизняної минувшини. 

Слід наголосити на тому, що саме у творенні художнього літопису 

княжої Русі-України особливо виразно проявилася провідна роль, порівняно 

з іншими жанрами, історичної повісті: якщо жанр роману не представлений у 

цьому літописі жодним твором, то кількість повістей перевищує, як уже 

відзначалося, два десятки. У своїй сукупності ці повісті становлять собою, 

кажучи словами М. Ільницького, художню «панораму століть» [123, 3]. 

Започатковує цю панораму повість А. Лотоцького (1881-1949) «Княжа 

слава», яка є, і тут ми погоджуємося з твердженням С. Андрусів, «вільним 

переспівом Київського літопису. Побудована на 

квазіфольклорній / квазілітописній оповіді, вона відтворює першопочаток 

українського космосу. Цей космогонічний акт здійснив з Божого 

благословення святий Андрій Первозванний, Великий Батько української 

християнської землі» [9, 184]. Автор повісті «Княжа слава» художньо 

інтерпретує зафіксоване в літописі пророцтво святого Андрія Первозванного: 

«Святий Андрій стає під хрестом. Лівою рукою опирається об нього, а праву 

підносить угору. Говорити буде… 

– Без нашої волі, та з волі Господньої занесла нас доля ось тут, у ці гарні 

околиці Сарматії безмежної… Тому вибрав Господь на нічліг для нас оце 

місце, щоб я міг із нього оповістити прийдешнє цього місця й усієї просторої 

землі цієї… О щаслива земле, багата та гарна! Щоб тільки народ, який тут 

заживе, умів і хотів цінити дар цей Господній!» [188, 7]. 

Відтворюючи подальший перебіг подій, які мали місце в житті наших 

предків і які засвідчили «княжу славу», А. Лотоцький наголосив на тому, що 

«земними першопредками народу, що забезпечили сповнення пророцтва 

духовного першопредка святого Андрія Первозванного, стали три брати – 

Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь. Вони розпочали розгортання сувою 
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українського космосу, від них почалися нові й нові покоління князів 

українських» [9, 184]. 

Повістева панорама століть, створена в першій половині ХХ віку, 

постала на літописній основі, однак це не значить, що їй притаманна така ж 

докладність у відображенні подій, як княжим літописам. Письменники, на 

відміну від літописців, не зобов’язані були виконувати функції хроністів, а 

тому зосереджували свою увагу на тих подіях, які здавалися їм найбільш 

характерними для княжої доби, і обирали героями своїх творів тих 

історичних осіб, життя і діяльність яких були знаковими в той чи той період 

історії Русі-України. Природно, отож, що художня панорама століть, 

створена українськими повістярами в першій половині ХХ віку, мала 

значною мірою фрагментарний характер, що виявилося, з одного боку, в 

«пропусках» письменниками певного століття, а з іншого – в акцентації ними 

століття іншого. 

Найбільшу кількість аналізованих нами повістей присвячено подіям і 

постатям Х століття. Першим твором про цей період вітчизняної минувшини 

стала повість «Іду на вас» Ю. Опільського (1884-1937) – письменника, який, 

за спостереженням Р. Гром’яка, серед українських історичних прозаїків усіх 

часів і «досі залишається неперевершеним у тематичному діапазоні своїх 

творів» [87, 411]. 

Ю. Опільському «як викладачеві історії тема минувшини була 

найближчою за матеріалом» [87, 402], і саме цю тему він починає розробляти 

в ситуації, коли «плекана змалку надія на єдність рідного народу не 

сповнилася» [87, 401], коли український простір так і залишився розколотим, 

розмежованим кордонами різних держав. Письменник «вдається до уроків 

історії. Його вибір, – наголошує Р. Гром’як, – не був наслідком 

громадянського індиферентизму чи націоналістичної обмеженості, не був він 

породженням і релігійного екстазу, а став виявом болю національної 

свідомості, яка увібрала в себе і політичні, і культурні, і релігійні проблеми 

українців, покликаних історією до національного відродження» [87, 402]. 
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Із притаманного Ю. Опільському «болю національної свідомості» і 

постав протест письменника проти зазіхань на споконвічну територію його 

рідного народу, проти безперервних намагань не тільки представити 

українців народом «неісторичним», «недержавним», а й взагалі «вирвати з 

свідомості населення навіть саме поняття “український”… Не маючи змоги 

за станом здоров’я брати безпосередню участь у політичній боротьбі, 

скромний учитель включається в неї художнім словом» [123, 4]. 

Перша історична повість Ю. Опільського «Іду на вас» – це твір про 

розквіт могутності Київської Русі в часи правління князя Святослава. Як 

відомо, Святослав «самою суттю свого характеру виражає період переходу 

Київської Русі від князівства, яке утверджувало Русь, її право на існування, 

об’єднуючи східнослов’янські племена і силою зброї намагаючись оборонити 

себе від зазіхань східних та західних сусідів і розширити свою територію, до 

централізованого державного об’єднання, яке вимагало впровадження 

державно-адміністративних, військових та ідеологічних інституцій і 

формування тих сил, які мають підтримувати й охороняти цю 

ранньофеодальну систему. Так, похід у 964-966 рр. переслідував важливу 

політичну мету – завершення об’єднання всіх східнослов’янських племен в 

одній державі. Оскільки деякі з них – в’ятичі та сіверяни – були підданими 

Хозарії і мусили платити їй дань, князь вирішив відвоювати ці землі силою 

зброї. Розгромом Хозарського каганату він цієї мети досяг, однак перемога 

мала й негативні наслідки – вона відкрила дорогу на Русь кочовим племенам 

печенігів і половців, яких до того стримувала Хозарія, і для руських земель 

виникла нова небезпека. Тому на перший план висувалася необхідність 

обороняти рідні землі від ворогів, які загрожували з усіх боків. Такої точки 

зору дотримується і Юліан Опільський, підкреслюючи – навіть уже самою 

назвою твору “Іду на вас” – основний задум повісті: ситуація на Русі 

вимагала зміцнення внутрішнього становища країни, а не нових воєнних 

походів» [123, 4-5]. 
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Оповідаючи про останній із них у житті князя Святослава – 

болгарський похід 969-971 років – і показуючи його трагічні наслідки як для 

самого князя, так і для Русі, Ю. Опільський все ж своє надзавдання при 

цьому вбачає в підкресленні волелюбності наших предків, їхнього прагнення 

утверджувати і зміцнювати власну державу. 

Доба Святослава в історії Київської Русі знайшла відбиття і в повісті 

Богдана Лепкого (1872-1941) «Вадим». Твір було написано в 1930 році – 

«вже після того, як світ побачила повість Юліана Опільського “Іду на вас”, 

головним героєм якої є хоробрий син Ольги. Та “Вадим” Лепкого аж ніяк не 

перегукується сюжетно з твором Опільського. Показано тут той період 

князювання Святослава, який у повісті “Іду на вас” лише епізодично 

згадується, – події першої болгарської кампанії Святослава 968 року» 

[53, 103]. Слід наголосити, що звернення Б. Лепкого до подій Х століття було 

продиктоване письменницьким «прагненням освоїти незораний ще грунт» 

[53, 103], тобто прокласти свою «борозну» на тій «цілині», якою для 

повістярів першої половини ХХ віку була тема Київської Русі. 

Художньо розробляючи цілинну тему, прозаїки не могли обійти – і не 

обійшли – увагою епохальну подію Х століття – прийняття в 988 році 

християнства на Русі. Зміна релігії в давньоруському суспільстві, проведена 

князем Володимиром, знайшла відображення на сторінках повісті 

Ю. Опільського «Ідоли падуть» (1927 р.). Твір складається з двох частин: 

«якщо перша малює похід у Візантію і тільки таким чином охоплює 

зовнішньополітичну обстановку навколо Русі, то друга вводить читача у 

внутрішньополітичну переломного моменту розвитку країни. Дві книги 

повісті – це протистояння двох світів: витонченої, повної зовнішнього лоску, 

але всередині трухнявіючої, заснованої на брехні й обмані Візантії і молодої, 

повної життєвих сил Русі. Для Володимира шлюб з візантійською принцесою 

– не акт особистого честолюбства, а політична акція, яка веде за собою 

визнання князя Русі імператором, рівним володарям інших європейських 
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країн» [123, 6]. Саме на цьому й зробив наголос автор повісті «Ідоли падуть», 

відтворюючи драматичні події, пов’язані з упровадженням християнства. 

Цим же подіям, які, почавшись наприкінці Х століття, тривали ще й у 

столітті ХІ, присвячені повісті І. Филипчака «За Сян» (1928 р.) та 

Ю. Опільського «Вовкулака» (1922 р.). Характеризуючи останній із названих 

творів, П. Ящук зазначив, що «повість “Вовкулака” зображує життя і побут 

руського населення західних земель Київської Русі в останні роки 

князювання Володимира, після прийняття ним християнства як офіціальної 

релігії. …Герої повісті ще напівпогани, напівхристияни, у їхній пам’яті, 

побуті та звичаях міцно тримаються успадковані традиції поганських часів» 

[315, 8]. Дана характеристика доречна і стосовно персонажів повісті 

І. Филипчака «За Сян». 

Окрім двох вищеназваних творів, подіям ХІ століття присвячена ще й 

повість І. Филипчака «Анна Ярославна – королева Франції». Головною 

героїнею повісті є дочка князя Ярослава Мудрого Анна, яка взяла шлюб із 

королем Франції Генріхом І у 1049 році. Твір прикметний відображенням 

давньоруської історії в контексті європейської. 

Художньо відтворюючи події княжої доби, вітчизняні повістярі першої 

половини ХХ століття показали не тільки «княжу славу» (А. Лотоцький), а й 

«княжу неславу». Остання знайшла відбиття в повісті Б. Лепкого «Каяла» 

(1935 р.), де йдеться про похід новгород-сіверського князя Ігоря проти 

половців у 1185 році. Підступом до створення повісті слід вважати 

поетичний цикл Б. Лепкого «Слідами Ігоря» (1911 р.), який містить чотири 

вірші. Написана з нагоди 750-ліття трагічної для Русі події повість «Каяла» є, 

за визначенням дослідників, «одним з кращих художніх творів української 

прози на тему Ігоревого походу» [200, 45]. Услід за О. Мишаничем 

«звернемо увагу на поставлену Б. Лепким проблему авторства “Слова”. За 

його гіпотезою, автором “Слова” був співець Данило, рідний брат Ярославни, 

який прибув з Галича до Новгород-Сіверського і жив тут при княжому дворі. 

Він був учасником походу 1185 р., потрапив у половецьку неволю. Після 
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втечі з неволі Данило повернувся до Новгород-Сіверського і склав знамениту 

пісню про Ігорів похід. З історичних джерел відомо, що брат Ярославни-

Єфросинії Володимир Ярославич жив у Новгороді-Сіверському і, можливо, 

брав участь у поході. Йому нині і приписується авторство “Слова”. Б. Лепкий 

інтуїтивно відчував, що автором “Слова” був вихідець з Галича, але не 

наважився назвати Володимира Ярославича, давши брату Ярославни друге 

ім’я – Данило. В оповіданні “Каяла” – це художній домисел, але автор мав 

для нього достатньо підстав. Л. Махновець зі своєї гіпотезою про автора 

“Слова” Володимира Ярославича, сина Ярослава Осмомисла, мав, отже, 

серйозного попередника в особі Богдана Лепкого» [200, 46]. 

Двома творами – «Будівничий держави» та «Іванко Берладник» – 

поповнив повістевий літопис ХІІ століття І. Филипчак. Події, які відбувалися 

на межі ХІІ і ХІІІ століть і були пов’язані з діяльністю Романа Мстиславича – 

творця Галицько-Волинського князівства, знайшли відбиття на сторінках 

повісті Катрі Гриневичевої «Шестикрилець», опублікованої у 1936 році. 

Інша повість К. Гриневичевої – «Шоломи в сонці», яка хоч і була 

написана раніше, ніж «Шестикрилець» – ще в 1928 році, є продовженням 

оповіді, започаткованої письменницею в першому її історичному творові. 

Йдеться тут про події, які відбувалися «у Галичі після смерті Романа 

Мстиславича протягом одного року: від повернення з-під Завихоста військ з 

труною князя до втечі княгині-вдови з синами з Галича до Володимира» 

[201, 77-78]. Страдницька доля цієї мужньої і мудрої жінки постала в центрі 

повісті І. Филипчака «Княгиня Романова» (1927 р.). 

Слід зазначити, що всі повісті про ХІІІ століття, крім твору 

І. Филипчака «Над Калкою», відображають події, які відбувалися на 

західноукраїнських землях. Пояснюється це тим, що в ХІІІ столітті «центр 

Києво-Руської держави під тиском навал кочівників пересувається на західні 

землі великої імперії, яку створила династія Рюриковичів» [115, 225]. Там 

утверджується «нове ядро державності, якій історики дали назву “Галицько-

Волинське князівство”. Від середини ХІІІ ст. воно набуло статусу 
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королівства і під назвою “Руське королівство” увійшло в історію Центральної 

і Східної Європи» [115, 225]. Проіснувало це державне утворення до 

середини ХІV століття. Важливі етапи його історії знайшли відображення у 

повістях Ю. Опільського «Золотий лев», І. Филипчака «Дмитро Детько» 

та ін. 

Слід наголосити, що художній пошук національного першочасу 

здійснювався українськими повістярами першої половини ХХ століття 

спонтанно, відповідно до творчих інтересів кожного з літераторів. Звідси – 

очевидна фрагментарність повістевої панорами княжих часів, але звідси ж – і 

чітко виражена тенденція відкриття нової “золотої доби” вітчизняної історії, 

засвідчена творчістю представників різних письменницьких поколінь, різних 

літературних угруповань. 

Повістева панорама княжих часів, створена українськими прозаїками у 

першій половині ХХ століття, прикметна своїми просторовими 

координатами. Серед творів, які її складають, лише кілька оповідають про 

події, що відбувалися в Києві і довкола нього («Іду на вас», «Ідоли падуть» 

Ю. Опільського, «Вадим», «Каяла» Б. Лепкого, «Над Калкою» І. Филипчака). 

У всіх інших повістях домінує галицька тема, що значною мірою зумовлено, 

на нашу думку, походженням авторів, їхнім «галицьким корінням». І хоча не 

всі твори, присвячені цій темі, «рівноцінні своїм ідейно-художнім рівнем, все 

ж вони, – за свідченням О. Мишанича, – давали читачеві великий 

пізнавальний матеріал, розширювали обрії знань про минуле рідного краю» 

[201, 70]. 

Закарбувати у свідомості співвітчизників ідею нової «золотої доби» – 

це та мета, якій підпорядкували свої творчі зусилля провідні історичні 

повістярі. Констатуючи це, водночас зазначимо, що були й інші причини, 

внаслідок яких західноукраїнські літератори «відступали» від теми 

козаччини і переходили до теми княжої Руси-України. Одну з таких причин 

названо у статті Р. Гром’яка «Історична проза Юліана Опільського». 

Аналізуючи полемічну спрямованість прози письменника, автор статті 
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наголосив, що «антишляхетський та антикатолицький пафос ще виразніше 

поставав із наступного великого твору Ю. Опільського “Сумерк”, 

видрукуваного 1922 року і негайно занесеного запопадливими львівськими 

уніатами в т. зв. “індекс”, тобто забороненого. Отож не могло бути й мови 

про завершення “Упирів” – твору, який гостро полемізував із романом 

Г. Сенкевича “Вогнем і мечем”. 

Під тиском обставин, що склалися на Західній Україні за часів 

санаційної Польщі, Ю. Опільський залишає “делікатний” з огляду польсько-

українських взаємин період вітчизняної історії (XVI-XVIII століття) і 

звертається до часів Київської Русі…» [87, 403]. 

Це звернення, як переконуємось, було спричинене позалітературними 

чинниками і служить підставою для висновку про те, що західноукраїнська 

історична повість, як і історична повість у радянській Україні, теж творилася 

в умовах ідеологічного тиску. Щоправда, цей тиск не трансформувався в 

репресивні заходи, але він був і значною мірою позначався на тематиці і 

проблематиці історичної прози загалом та історичної повісті зокрема. 

З інших причин, у даному разі – літературного характеру, до 

художнього осягнення княжої доби прилучився Володимир Бірчак (1881-

1948). Початок його творчого шляху позначений публікацією оповідань. 

«Пізніше, коли вже учителював, – засвідчив В. Бірчак у передньому слові до 

твору “Проти закону”, – взявся я до повісті. Першою була “Латачки”, яку 

видало “Діло”. Потім перейшов до історичної повісті. Манила мене до себе 

княжа доба, в нашому письменстві мало опрацьована (підкреслення наше. – 

Т. К.). Я нікого не наслідував, а старався іти своєю дорогою, признаюся, що 

тяжко борикався з матеріалом, який кинула історія, і з формою. В історичній 

повісті ставив я героєм (головною особою) не побічну, в історії незнану, а ту, 

що в історії відігравала ролю, через це історичні випадки мусіли випливати з 

ділання осіб – а не маси. Коли пригадати нашу історіографію, що на перше 

місце видвигала маси, її інтереси, а одиницю та її ділання малювала як вислід 

тієї маси – то побачите, які тут тяжкі завдання для письменника. 
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Я видав в “Українському Слові” (Берлін) в 1922 р. “Василька 

Ростиславовича” в двох томах, в “Просвіті” (Львів) в 1930 р. “Володаря 

Ростиславовича”, а тепер видаю свою третю історичну повість з княжої 

доби» [30, 335]. 

Незважаючи на те, що авторська тенденційність, виявом якої було 

звернення до теми Руси-України, в різних літераторів зумовлювалася різними 

чинниками, маємо підстави зробити висновок, що кожна з повістей тією чи 

іншою мірою служила поширенню ідеї нової «золотої доби» – ідеї, з якою 

пов’язуємо «кардинальне переосмислення національного минулого і його 

першочасів в історичній науці, а відтак – публіцистиці і в історичній прозі», 

і, внаслідок чого «“в національну самосвідомість повернулася” та 

утвердилася в ній “княжа Україна”» [9, 174]. 

Заради цього повернення та утвердження й осягали княжу добу 

вітчизняні повістярі першої половини ХХ століття. 

 

3.2. Особливості художнього вираження етнічної ідентичності 

персонажів 

Художнє утвердження ідеї нової «золотої доби» в українській історії 

було тісно пов’язане з вирішенням багатьох творчих завдань. Одне із них, 

можливо, найважливіше, – це забезпечення художньої “прописки” 

українського етносу в княжій епосі, тобто зображення етнічного коріння. 

Першорядність цього творчого завдання зумовлювалася тим, що 

етнічна ідентичність «стає, – за словами С. Андрусів, – проблемою номер 

один у час загрози втратити її, в інший час вона сама собою присутня, 

непомітно, але незмінно, у житті народу, як, скажімо, повітря: його не 

помічають, коли воно є, а в момент кисневого голоду всі думки людини 

спрямовані тільки на його брак» [9, 40]. 

Як уже зазначалося в попередньому розділі нашої роботи, перша 

половина ХХ століття якраз і була «часом загрози» для українського етносу, 
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оскільки стратегії розукраїнення стали в цей період складовими державної 

політики кількох сусідніх країн. 

Ось чому посилену увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття до «проблеми номер один» слід розцінювати як цілком природну 

«реакцію на підневільний, оборонний стан» [9, 40], у якому опинилося 

українство в означений період свого історичного буття. 

Перед тим, як почати аналіз зображення етнічного коріння українців 

історичними повістярами першої половини ХХ століття, слід зробити, на 

нашу думку, два застереження. Перше із них стосується необхідності 

повсякчасного розрізнення наукового дослідження визначальних ознак 

етносу і художнього відображення цих ознак: якщо науковій розвідці 

повинна бути притаманна вичерпана повнота у викладі фактів, то в 

художньому творі наявність такої повноти не є обов’язковою, оскільки все 

тут підпорядковується творчому задумові автора, який за своєю суттю 

відмінний від мети дослідницької праці. 

Друге застереження стосується об’єкта вивчення в цьому підрозділі. З 

огляду на досліджувану проблему, цілком умотивованим, на нашу думку, 

буде зосередження уваги передовсім на тих повістях, у яких знайшли 

художнє віддзеркалення найраніші події в історії існування українського 

етносу. У повістевій “панорамі століть”, створеній вітчизняними прозаїками 

першої половини ХХ століття, такі події датовані останніми десятиліттями 

Х віку. Відображені вони в повістях Б. Лепкого «Вадим», Ю. Опільського 

«Іду на вас», «Ідоли падуть», І. Филипчака «За Сян». 

Звернення українських письменників до цього періоду нашої історії 

було продиктоване полемічною метою, суть якої розкрила історик і прозаїк 

Раїса Іванченко. У діалозі з літературознавцем М. Наєнком вона зазначила: 

«Дослідники України за всі роки існування Радянської влади не спромоглися 

навіть створити більш-менш пристойної монографії хоча б з однієї проблеми 

історії давньоруської землі. Ми живемо в центрі колишньої давньоруської 

держави, але чому так сталося, що історію нашу було відібрано? Мені 
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випадало зустрічатися у Новгороді з дослідниками, які доводили, що “Слово 

о полку Игореве” – то “русский памятник”, що “Слово о законе и благодати” 

– то “русская культура”. Що “Повість временних літ” – також російська 

культура. Московський учений, член-кореспондент АН СРСР Трубачов якось 

у “Правде” заявив, мовляв, товариші українці та білоруси, вам доведеться 

змиритися з тим, що пам’ятки древньої Русі – це російські пам’ятки, а не 

ваші. Мені було дуже прикро, що в нашого народу, по суті, відібрали 

історичну пам'ять» [2]. 

Усвідомлення цього невтішного для українців факту, озвученого 

Р. Іванченко наприкінці ХХ століття, означилося ще на початку даного 

століття і, водночас з іншими чинниками, активізувало пошук етнічного 

коріння в глибині віків. Констатуємо, що художні «промірювання» 

вітчизняних повістярів у період, який ми розглядаємо, не сягнули нижче 

Х століття (такі «промірювання» здійснять представники наступних 

літературних поколінь), але й вони значною мірою посприяли «усуненню 

почуття загубленості» [9, 37] українців на велелюдних шляхах історії, 

закарбуванню в їхній свідомості більш давніх і ширших, ніж козацькі, 

координат буття наших пращурів у часі й просторі. 

Найдавніші події вітчизняної минувшини – події першої болгарської 

кампанії князя Святослава, що відбулася 967 року, – відображено в повісті 

Б. Лепкого «Вадим» (1930). Автор повісті показав, що предки сучасних йому 

українців жили не відрубно, а встановлювали і розвивали різноманітні 

зв’язки з багатьма народами. Серед персонажів твору, які в час відображених 

подій перебувають у Києві, – греки, чехи, болгари, хозари. Саме через їхнє 

сприйняття і показано самобутність «тутешнього народу» [177, 587]. 

Головну роль у цьому автором відведено Кальокіру – знатному 

вельможі і послу від візантійського імператора Никифора Фоки до київського 

князя Святослава. У повісті зроблено наголос на тому, що Кальокір «не радо 

їхав у Київ. Вихований у Царгороді, уявляв собі Куяву, столицю рузиків, як 

дикий, степовий городок. Вправді нормани називали Русь “Гардаріком”, 
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себто країною городів, але які це городи могли бути? От рови, вали та 

частоколи, щоб було де загнати худобу й самим заховатися перед нападом 

ворога, – і тільки. 

Такий-то, мабуть, і цей Київ, лиш, може, трохи більший, столиця 

варварського народу, одного з тих, що на те тільки і являються на північному 

побережжю Чорного моря, щоб бентежити висококультурний Царгород…» 

[177, 585]. 

Уявлення візантійського посла про наших предків як народ 

«варварський», про Київ як городок “дикий” особливих коментарів не 

потребують: вони відбивають тодішнє ставлення християн до 

нехристиянського світу. Дотримуючись історичної правди, Б. Лепкий 

доречно застосував принцип контрасту, який виявився у протиставленні 

уявлюваного і побаченого: «Так думав Кальокір, але скоро змінив свою 

гадку» [177, 586]. Прибувши до Києва і поселившись у «теремі на Горі, де 

його примістив гостинний князь» [177, 587], візантійський посол «брав свою 

сторожу прибічну і йшов на майдан, на торговиці міські, щоб побачити 

тутешній народ (підкреслення наше. – Т. К.). Стрічав купців, дружинників, 

міщан, бачив смердів, що приходили з далеких своїх осель, іноді попадалися 

й раби, післані на торг “господинами” своїми, чув, як вони балакали грімко, 

як торгувалися жваво, буцім ось-ось кинуться на себе і поб’ються до крові, і 

дивувався, що й тут не видно було того угніту важкого, того фальшу і 

облуди, яку на кожному кроці так болючо відчувалося у Візантії. Старші 

мужчини, міщани і їх жінки, вбиралися у шляхотні футра і в паволокі дорогі, 

пишалися ковтками і ожерелями золотими і ходили по вулицях з такою 

достойною повагою, мов патриції римські по своїх форумах. Нужда і біда не 

кидалися в очі. Кривда не кричала о пімсту до неба. 

Торговиці, купецькі доми і складівні міські та княжі повні були 

найвсілякішого добра, буцім воно всіма ріками, як вода з гір весною, 

спливало до того надійного міста. 



 114 

Дійсно, воно було надійне, перед ним відчинялися широкі й привабливі 

виднокруги. А що найбільше вражало Кальокіра, так це порода тутешніх 

людей. Високі, з широкими раменами, з синіми очима, ясними, як небо, 

сміливо дивилися вперед. 

Кальокір їхав до Києва, як до яскині розбишак, котрих за гроші до 

всякого діла наймеш, але з котрими дружби не шукай, якщо тобі твоє життя 

миле. 

Побувши декілька днів у тому дивному городі, він побачив, що як не 

над дружбою, так над порозумінням з київським князем і його мужами 

подумати годиться і треба» [177, 587-588]. 

Таким ось чином – за допомогою «погляду зі сторони» – вияскравлено 

в повісті Б. Лепкого самобутність «тутешнього народу». В одному з 

подальших розділів твору з’явиться й етнонім цього народу – «русини» 

[177, 593]. 

Виразний наголос саме на даному етнонімі наявний у повісті 

Ю. Опільського «Іду на вас». Один із персонажів повісті – багатий кметь 

Ярослав, звертаючись до молодого Мстислава – сина покійного боярина 

Воєслава, не стримує свого обурення: «Який лихий біс піддав тобі, що я на 

твоїй біді баришів шукатиму? Я купець – правда, але я ні грек, ні варяг, лише 

русин-тиверевець (підкреслення наше. – Т. К.), як і ти або твій з богом 

уснувший батько» [2218, 18]. 

Старий боярин Путята називає князя Святослава «русином-полянином» 

[218, 43]. 

У трактуванні Ю. Опільського поняття «русини» є «надплемінним 

поняттям», тобто етнонімом – назвою етносу. Про це свідчить, зокрема, й той 

епізод повісті, в якому йдеться про початок другого походу князя Святослава 

в Болгарію: «Відтак упорядкував князь дружинників. Попереду їхали на 

десяти чайках варяги з більшим руським відділом, який мав перетягати човни 

через пороги. За ними йшли поляни і древляни, опісля – сіверяни та 

допоміжний відділ чорних болгар і в’ятичів. Позаду – тиверці й уличі. 
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Кожне з племен, які заселювали широку і родючу Руську землю, 

послало вибір своєї молоді у військо князя» [218, 52]. 

Слід зазначити, що наприкінці повісті «Іду на вас» з’являється ще один 

етнонім, тотожний поняттю «русини», – «роси» [218, 105]. Цей етнонім 

фігурує й у повісті Ю. Опільського «Ідоли падуть». Головний персонаж 

твору, представляючись сестрі візантійських імператорів Анні, каже: « – Я 

Володимир – великий князь росів…» [217, 223]. 

В історичних повістях першої половини ХХ століття одним із посутніх 

чинників ідентифікації русинів-росів є, за нашими спостереженнями, 

календарно-обрядова поезія. Вона різноманітна за жанрами, виконує як 

сюжетотворчу, так і характеротворчу функції, а головне – засвідчує 

самобутність етносу, представники якого становлять собою переважну 

частину персонажів тих творів, які присвячені княжій добі вітчизняної 

історії. 

Найширше календарно-обрядові пісні як чинники етнічної 

ідентифікації представлені в повісті Б. Лепкого «Вадим». Розглянемо їх у тій 

послідовності, в якій вони виконувалися протягом року, тобто незалежно від 

часу появи в сюжеті повісті. 

Започатковували цикл календарно-обрядових пісень колядки: «Ах 

замерзла вода і над’їхав Коляда. На санчатах-гринджолятах, вітер біжить, 

мороз скрипить, а копаниць іскри скачуть. “Коляда, коляда, не страшна нам 

біда, ані коструб кострубатий, просим Коляду до хати”. 

Хазяйка колядників гостить, а вони її величають… …Хазяйка слухає і 

крізь сльози сміється, бо вона сама, лада в хаті нема, він десь за Дунаєм з 

князем своїм розмовляє. І потішають чемні колядники добру хазяйку» 

[217, 641-642]. 

У цьому епізоді повісті за допомогою колядки не тільки показано плин 

сюжетного часу, а й підкреслено психічний стан однієї з героїнь твору. 

Наступними за хронологією виконання були щедрівки. Уривок з однієї 

з них використано автором повісті в епізоді про зустріч греків із княжими 
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дружинниками в гостинному дворі: « – Го, го, го, добре вино, – затягнув 

Держко приспів щедрівки. 

– Го, го, го, добре вино, – відгукнули йому, а тоді й защедрували “з 

кінця”» [177, 595]. 

Ще один жанр календарно-обрядових пісень – веснянки – як чинник 

самобутності «тутешнього народу» постає в повісті через сприйняття вже 

згадуваного нами персонажа твору – візантійського посла Кальокіра: «Якраз 

тепер київські дівчата весну стрічали. 

А ми поле виорем, виорем, 

Ой дід-ладо, виорем, виорем! 

А ми просто засієм, засієм, 

Ой дід-ладо, засієм, засієм… – 

співали вони в білоберезовім гайку, показуючи руками, очима і цілими 

своїми постатями, як то вони це просо засівати будуть. 

А з-поміж беріз, як громада фавнів-лісовиків, наскакували на них 

хлопці-молодці, вигукуючи: 

Гагілка гагілкою, 

Ідемо за дівкою, 

Кудлаїха, стара мати, 

Не хоче нам доньки дати, – 

пірвемо! 

Крик, вереск, – радісний чи тривожний, Кальокір не міг розібрати. Але 

чув, що було в тім веснянім руськім святі багато чогось свіжого й молодого, 

чого у Візантії не знайти. Тут, між тими варварами жила ще первісна радість 

життя, не видумана й не куплена за гроші, а свіжа, як цвіти, як весняне сонце, 

як тутешня ціла природа» [177, 586-587]. 

Ще більше, ніж веснянок, у текст аналізованої повісті введено 

купальських пісень, які виконувалися, як стверджує українська письменниця-

емігрантка Д. Гуменна в книзі «Минуле пливе в прийдешне», під час свята 

Купайли. Саме так: Купайли, а не Купала. «Її сила, – за словами Д. Гуменної, 
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– досягає апогею в дні та ночі літнього сонцестояння, коли потенціал всякого 

зілля, дерева, людей, птиць, звірів, води розпалахкотиться якнайбуйніше і 

набирає чудодійної могутності. Тому що церковні діячі вбачали в цьому святі 

поганство, вони енергійно з ним боролися…» [93, 233]. 

Слід зазначити, що факт цієї боротьби знайшов відображення в повісті 

Б. Лепкого «Вадим». Одним із персонажів названого твору є отець Григорій – 

християнський священик, який служить у київській церкві св. Іллі. На берег 

Дніпра Григорія, болгарина-християнина, запросила княгиня Ольга, і «з дня 

на день він надією живе, що, дякуючи її намовам, князь Святослав покине 

поганських богів і прихилиться до правдивої віри, – за князем піде його 

дружина, а за дружиною і всі “лучшії люди”» [177, 551]. Втім, у час 

відображених у повісті подій надія отця Григорія ще не збулася. 

Перебуваючи в чужому для нього поганському світі, отець Григорій вороже 

налаштований проти всього, що відрізняє цей світ від християнського. 

Промовистим, з огляду на зазначене, є такий епізод повісті: «Щось, ніби 

блискавка майнула. На київських горбах займалися вогні. Зразу легкі, як зорі 

на вечірньому небі, а там сильніші і яркіші, як пожежі. 

Отець Григорій похитав головою: “Знову Купала святкують. Най Бог 

гріхи простить, най Бог простить!” 

І думками побіг у зелені гаї, де дерева шумлять і де журчать гамірливі 

потоки. Там тепер дівчата рутяні вінки плетуть і пускають на воду. Кожний 

вінок своє ім’я має, одні називаються як хлопці, а другі – як дівчата. Котрі з 

собою зійдуться, ті пари поберуться. Вода журкотить, цуркотить, плеще і 

вінки пориває з собою. 

Пливи, вінку із барвінку, з водою, 

Возьми мене, молод хлопче, з собою. 

Як я маю тебе брати жоною, 

Не зійшлися вінки наші з собою. 

І отець Григорій зітхнув: “Так, так, не зійшлися вінки наші з собою…” 



 118 

А там десь тепер весело! Аж грішно. “Бубни, сопілі, гудіння струнне і 

всякії іграння сатанинськії, плескання і плясання непристойні”. Жінки, як 

веретена, на одній нозі вертяться, вигукуючи діонизійські кличі, дівчата 

вигинаються і переливаються в бедрах, бо ними пісня, як вітер березами, 

хитає. Здорові, рослі, рум’яні, як овочі доспілі, тільки рви. Ось за руки 

беруться, стають кругом і довкола вогнища хороводом біжать: скоро, скорше, 

ще скорше! Тільки білі ноги мигтять, тільки волося має, я гріховні думки. 

“Молодість, молодість, най Бог гріха простить!” 

А ось і хлопці на дівчат, як фавни на дріяд, наскакують. Верески, 

крики, цілунки. Перескакують через огонь. Спідниці займаються, до річки 

гасити біжать, – бебевх у воду. 

Утонула Мареночка, утонула, 

Та наверхи лиш кісонька зринула. 

Ой, не один вінок утоне нині, най Бог гріха простить… А все-таки 

молодість, ех, молодість! 

Колись, як тільки отець Григорій до Києва прибув, його сердили ті 

грішні, поганські звичаї, намовляв княгиню до рішучої боротьби з ними, до 

кар» [177, 661]. 

Така боротьба почалася вже після прийняття християнства на Русі, 

внаслідок чого, як пише Д. Гуменна, маючи на увазі свято Купайли, «і 

дійшла до нас ця велична містерія, може, навіть найбільше свято в році, у 

такому обчухраному, змізернілому вигляді, що тепер треба дуже великої 

праці, щоб реконструювати первісний вигляд святкування Купали. 

До цього одвічного свята молодости церква приточила день Івана 

Хрестителя із абсолютною іншою релігійною тематикою. А з Купали 

зробили Купала, невідомого народові, навіть не Хрестителя. Про Івана 

Хрестителя в купальських піснях так нічого й не згадується. Тематика 

купальських пісень – парування, вгадування майбутнього, шукання цвіту 

щастя, активність усяких демонів, що їх успішно поборює позитивна / свята / 

природа Купали» [93, 233]. 
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Саме таке трактування купальських пісень наявне в повісті Б. Лепкого 

«Вадим», хоч і йдеться у творі не про Купалу, а про Купала. Прикметним, з 

огляду на зазначене, є той епізод повісті, в якому княгиня Ольга, котра вже 

прийняла християнство, відбуває вранішню молитву: «Княгиня-мати перед 

престолом навколішках стояла, гаряче чоло до зимного молитовного стола 

приклонивши» [177, 547]. Вона промовляє услід за священиком слова 

молитви, «дуже хоче на словах преподобного отця Григорія, мов на 

ангельських крилах, у небо піднятися, так думки грішні не пускають. 

Спомини перед очима снуються… Бачить гарячу днину, під Купалове свято» 

[177, 547-548]. 

Це свято, відповідно до художньої версії Б. Лепкого, відігравало 

настільки важливу роль у долі княгині Ольги, що вона, хоч і стала 

християнкою, згадує його як найсвітлішу мить власного життя: «…Гадками 

своїми кругом Пскова літає. Молодою бачить себе. З товаришками у гай по 

берегу пішла. Башні псковського замку здалека за ними зазирають: “Де це 

вони і що там роблять?” 

А дівчата найкращої берізки на завтрішнє свято шукають. Знайшли, 

втішилися, хороводом круг неї ідуть співаючи: “Ой хилився дуб на дуба, на 

крислату березу. Зілля ж моє, василеньку, зілля ж моє, василеньку!” 

За гайком річка шумить. А на річці – що це, сон чи чари? Човнів 

стільки пливе, скільки ще не бачила вкупі, а на першому лицар – у залізній 

сорочці і в лискучому шоломі… Побачив її… Тікати?... Чого?... Хоч у його 

вид буцім грізний, так зате очі такі ласкаві, що жаль не дивитися на них… 

Задивилася і незчулась, коли в його руки попала… Ах, які ж це кріпкі 

долоні, які смажні уста!.. І цілий він, як жар, як смага, як Дажбог сам!.. “Ах 

де ти, де ти, лелієчко біла?..” Обімліла, заніміла: “Вже я не біла, вже я не та. 

Колосяться жита”» [177, 548]. 

У процитованому спогаді княгині Ольги зафіксована мить її 

«парування» з князем Ігорем, яке відбулося якраз на святі Купала. 
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Персонажі іншого твору – повісті Ю. Опільського «Іду на вас» – 

Калина і Мстислав теж зійшлися «на Купальному святі» [218, 121]. Коли 

батько дівчини вирішив видати її заміж за іншого, то дружинник Лют – ще 

один персонаж повісті «Іду на вас» – не схвалив цього наміру, оскільки 

батько не мав права «втручатися у купальні чари» [218, 122]. На 

підтвердження цього літній уже княжий дружинник у розмові з Калиною 

розповів їй історію із власного життя: « – Бачиш, доню, – сказав вкінці Лют, 

– на се й є Купальні ночі, пісні, віночки та чари, щоби молоді бачили та 

пізнавали себе. А найдеться двоє молодят, що себе причарували, а одно 

одному рівня, то божа кара впаде хіба на того, хто їх розлучить. Коли б 

Мстислав був рабом або остався ізгоєм, то й тоді треба б було по божому 

закону розглянути, чи у нього нема більше розуму, краси та сили, чим у 

боярина. Але твій Мстислав боярина ще воєвода, хто йому рівня? Рогдай хіба 

з глузду зсунувся, що його не хоче. Не раз батьки змовляють дітей між 

собою, але люди моторяться, а боги керують долею так, як їм видається 

доцільніше. Дитина – не товар, щоб її можна було міняти чи продавати. Для 

сього-то й Купальні ночі, щоб молоді пізнавали, чи батьки добре раїли дітям, 

чи ні. Ось і я… – тут Лют попив меду з кубка, – мав брати дочку сусіднього 

кметя. Але на Купала над водою підійшов я до хороводу дівчат, побачив 

свою кралю – нічого собі! Гарна, моторна, свіжа, як соловейко у лузі. “Гарно, 

думаю собі, – батьки добро вчинили”. Підхожу до неї, заговорюю, 

женихаюся, вона сміється, думаю собі: “Гаразд, Люте, ось тут тобі й кінець!” 

Але ба, при віночках поплили наші вінки у різні сторони. При нас був ще син 

кметя з другого села, Моймир. Його вінок поплив за вінком моєї дівчини, а 

вона звернулася до мене і каже: “Бачиш, Люте, хто при мені? Моймир! 

Бачиш, чий вінок з моїм на воді сплітається? Моймира! Туди й мені дорога!” 

Засміялася, а Моймир обняв і поцілував її таки при мені. Ти знаєш, Калино, 

що у Купальній ночі насили та гніву нема. Се ніч любові, а не сварки. Я 

засміявся також і відійшов. Кажу про се батькові й мамі, а вони на се: “Що ж, 

сину, не було божої волі!”» [218, 123]. 
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Обидві історії «парування» (Ольги й Ігоря, Калини і Мстислава), 

розказані у повістях Б. Лепкого «Вадим» та Ю. Опільського «Іду на вас», є 

виявами сутності Купалового свята, котре у трактуванні названих повістярів 

постає одним із найважливіших чинників етнічної самобутності русинів-

росів. 

Крім розглянутих вище календарно-обрядових пісень, у повісті 

Б. Лепкого «лунають» також пісні обжинкові. Автором твору використано 

уривки із двох таких пісень. Особливість їх виконання зумовлювалася тим, 

що князь Святослав повів дружину у похід, і в Києві «зробилося так, як у 

хаті, з котрої винесли мерця» [177, 640]: «Жниці-цариці з колосковими 

вінками до хат вертали… Не вітали себе весело, гукаючи: 

 Кілько на небі зірочок – тілько на полі кіпочок» [177, 641]. 

Кожна із цих пісень, уведених Б. Лепким у текст повісті «Вадим», – це 

складова того чи того обрядового дійства, яке було невід’ємним атрибутом 

життя русинів-росів у певну пору року. 

Етнічна самобутність наших предків проявлялася не лише в 

календарно-обрядових дійствах, а й у родинно-побутових. З-поміж останніх 

вирізнимо поховальний обряд, детально описаний у повісті Ю. Опільського 

«Іду на вас». Оповідається в цьому творі про похорон старого Воєслава, який 

доживав віку в бідності і не залишив ніякого спадку синові Мстиславу. 

Покійника, з огляду на його «добродійство» [218, 20], ховають усією 

сільською громадою. Коли Мстислав, який сповіщав односельчан про смерть 

свого батька, повернувся на обійстя, то побачив, що «довкола хати поралися 

чоловіки, жінки та дівчата. Батько, наряджений, з мечем в руці, в шоломі на 

голові та зі щитом на грудях, лежав на санях, покритих ковром, прибраних 

цвітами та чатинням» [218, 19]. 

Показавши, як саме спорядили колишнього воєводу «у вирій», автор 

повісті далі описав увесь поховальний обряд. Починався він із голосіння: 

«…засіли усі довкола старця, а жінки-жалібниці почали голосіння. Не було 

свояків, ні дочок, жінок, ні рабинь, тому чужі жінки плакали за мерцем, 
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вплітаючи в голосіння похвалу Всеславу, як добрячого батька, вірного 

чоловіка, лагідного та людяного до дітей і слуг. Відтак завели усі жалібну 

пісню хором, а мужі стали різати псів і когутів та кидати на сани» [218, 20]. 

Після цього «зі співом та голосінням рушив похід лісовою стежиною на 

жальник» [218, 20]. Там сани з покійником було «випхано на костер. Тоді 

привів Мстислав посліднє своє добро, гарного молодого коня, та убив його у 

ногах батька. Тут разом з другими звірятами мав згоріти і кінь, бо небіжчик 

міг його потребувати у своїй мандрівці до вираю» [218, 20]. Убивши коня, 

Мстислав підпалив вогнище: «Швидко запалився огонь з сухої лучини, наче 

горючий стіг сіна. Жінки заголосили знову, а чоловіки метали у огонь стріли, 

перстені, нараменники, ковтки, запинки, ножі, списи тощо, як подарунки 

померлому» [218, 20]. 

Потім відбулася тризна – «похоронний пир для громади» [218, 20]. 

Завершення поховального обряду автор повісті «Іду на вас» описав так: 

«Жінки заголосили втретє, а чоловіки і хлопці стали засипати попіл землею 

та гасити огонь пивом і водою з святого джерела, що било з-під дуба-велетня 

на жальнику. 

Було вже добре по півночі, коли Мстислав зібрав кістки батька у 

прегарну полив’яну та узірчату попільницю, обставив її довкола зладженими 

уже кам’яними плитами, а відтак усі стали сипати могилу» [218, 22]. 

Крім поховального обряду, описаного Ю. Опільським, у повістях 

українських прозаїків про княжу добу відтворюються й інші родинно-

побутові обряди, зокрема – заручини, весілля, які, взяті у своїй сукупності, 

засвідчували етнічну окремішність, етнічну самобутність русинів-росів. 

У повістях про княжі часи, як і у творах про козаччину, посутнім 

чинником етнічної ідентифікації персонажів є мова, якою вони розмовляють. 

Характеризуючи гостей Києва, Б. Лепкий у повісті «Вадим» наголошує, що 

всі вони «різновидні і різномовні» (підкреслення наше. – Т. К.) [177, 621] і 

що це в певних ситуаціях ускладнює спілкування і порозуміння між 

представниками різних етносів. У вже згаданій повісті Б. Лепкого «Вадим» 



 123 

одним із персонажів – грек – «справді не балакав, лиш мекав, дивно 

вимовляючи наші звуки і мішаючи руські слова з болгарськими» [177, 574]. 

Інший персонаж цього твору – русин-купець – розповідає: « – Приїхали ми 

аж до Югри, а там ні вони нас, ані ми їх не розуміємо» [177, 567]. 

Слід зазначити, що проблема порозуміння між різномовними 

персонажами тією чи іншою мірою постає в усіх повістях про княжі часи. Та 

найважливішими для нас у зв’язку з цією проблемою є те, що одним із 

чинників різномовності виступає мова русинів-росів, окремішність і 

самобутність якої визнаються беззастережно. Прикметним, з огляду на це, є 

епізод повісті Ю. Опільського «Ідоли падуть», у якому йдеться про битву 

руського і грецького флотів: «Володимир упорядкував свої човни на лівому 

боці, а дромони мали творити осередок бойової лінії. І так плили обидва 

флоти, доки не були так близько, що вже можна було перекликнутися. З-

поміж греків швидко понеслися образливі слова, якими визивали противника 

до бою. Їх голоси звучали пронизливо, як крики журавлів, що збиралися 

летіти у вирій. Бралися греки визивати і тавроскітів (русинів-росів. – Т. К.) 

своєю і їхньою мовою (підкреслення наше. – Т. К.)» [217, 207]. 

У повістях про давньоруські часи, як і в повістях про козаччину, також 

наявні персонажі-перекладачі, які сприяють порозумінню між 

представниками різних етносів. «...Я був свого часу перекладачем і розумію 

різні мови» [217, 200], – каже про себе рибалка Анастас – герой повісті 

Ю. Опільського «Ідоли падуть». Ще один перекладач у цьому творі виконує 

важливу місію під час прийому варягів візантійськими імператорами 

Василієм і Костянтином: «Василій – євнух-канцлер, привітав варягів гарною 

промовою, яку драгоман зараз перекладав півголосом на тверді звуки 

північної мови. Канцлер говорив поволі, щоб дати перекладачеві час 

запам’ятати всі слова» [217, 228]. 

Володіючи рідною мовою, окремі персонажі повістей про княжу добу 

опанували мовами інших народів і завдяки цьому змогли у скрутну хвилину 

врятувати власне життя. Переконливо засвідчує сказане, наприклад, епізод із 
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повісті Б. Лепкого „Вадим”, у якому йдеться про намір головного персонажа 

твору привести допомогу обложеному печенігами Києву: « – Я – свій, – 

відповів Вадим печенізькою мовою» [177, 672] степовикам, які його 

помітили. Це й дало йому можливість відірватися від погоні і врятувати не 

лише себе, а й рідне місто. 

Знання грецької мови стало в нагоді князю Володимиру – персонажеві 

повісті Ю. Опільського «Ідоли падуть». Перебуваючи в Царгороді, руський 

князь відчував нещирість візантійських імператорів: «З розмови за столом 

пізнати було надзвичайне збентеження у найвищих колах Візантії. Ніхто не 

знав, що сталося з князем – чи він крадькома від’їхав, чи справді згинув від 

якоїсь зрадницької руки, чи шукає помсти за змову, про яку міг довідатися 

впору від своїх шпигунів. 

Володимир, слухаючи безладні фрази, жалів, що нема при ньому 

Анастаса, який роз’яснив би йому точно зміст усіх сказаних слів, бо тонкощі 

грецької мови були йому недоступні. Все ж він знаменито зрозумів, якою 

злобою дишуть на нього всі ті позолочені достойники» [217, 229-230]. 

Знання, хай і не досконале, грецької мови допомогло князю 

Володимиру зорієнтуватися в смертельно небезпечній ситуації. 

Наголошуючи на цьому, автор повісті воднораз підкреслює, що князь є 

носієм рідної для нього – слов’янської – мови, котра поєднує його з такими 

ж, як і він, русинами-росами. 

Ще одним суттєвим чинником етнічної самобутності русинів-росів, 

крім уже охарактеризованих, виступають в українських історичних повістях 

першої половини ХХ століття релігійні вірування персонажів. Ці вірування 

різні, і тому проблема співіснування релігій тією чи іншою мірою постає в 

усіх, без винятку, повістях про княжу добу вітчизняної історії. Саме ці твори 

художньо зафіксували тривалий за часом і небезконфліктний за суттю процес 

зміни релігій у давньоруському суспільстві, де язичництво поступово 

втрачало свої панівні позиції, а натомість утверджувалося християнство.  
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Прикметною, з огляду на зазначене вище, є повість Б. Лепкого 

«Вадим». Уже на першій сторінці цього твору привертає увагу 

передсвітанкове привітання нічних київських сторожів: 

« – З новою дниною! 

– З Дажбожечком!» [177, 544]. 

Сторожі-язичники неприхильно висловлюються щодо дзвону єдиної в 

тогочасному Києві християнської церкви Святого Іллі. Для них цей дзвін – 

«чортяче калатало» [177, 546]. Характерною є і реакція язичників на зустріч 

із християнським священиком: «Добули з пазухи по соломині й лівою рукою 

позад себе метнули. 

– Не завадить. 

– Ні. Такий як тобі дорогу переріже, – ого, пропадай, чоловіче!.. 

Чорнобог...» [177, 546]. 

Неприйняття язичниками нової релігії спричиняє, з одного боку, їхнє 

негативне ставлення до княгині Ольги, яка вже стала християнкою, а з 

іншого – захоплення князем Святославом, котрий залишався вірним старим 

богам. 

Відданість русинів-росів рідній релігії по-своєму розцінює отець 

Григорій, запрошений княгинею Ольгою з Цареграда до Києва: «Буйний, 

варварський народ не переймається завітами Христа, поганські боги ближчі 

його жорстокій, неуговканій вдачі, з ними і випити й погуляти можна, з ними 

не треба зрікатися насолоди життєвої. Тому-то в Києві отця Григорія чорним 

круком зовуть, за ним солому кидають, а то бува, що й болото на чорну рясу 

впаде. І коли б не побожна княгиня, коли б не її вплив на тутешніх дворян, то 

проповідь отця Григорія була би голосом вопіющого во пустині. Втомлений і 

знеохочений, він давно покинув би цей дивний, невдячний город. 

Княгиня його над Дніпром тримає. 

З дня на день він надією живе, що, дякуючи її намовам, князь 

Святослав покине поганських богів і прихилиться до правдивої віри, – за 

князем піде його дружина, а за дружиною і всі „лучшії люди”. 
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Тому-то, про що б отець Григорій з княгинею не балакав, все на це 

важливе питання сходив» [177, 550-551]. 

Це питання постає предметом діалогів не лише княгині Ольги та отця 

Григорія, а й багатьох інших персонажів повісті Б. Лепкого «Вадим». Про 

доцільність прийняття нової релігії ведуть мову князь Святослав і його 

дружина Малуша, князь Святослав і старий відун Влас, княгиня Ольга і 

візантійський посол Кальокір, молодий дружинник Вадим і його товариш 

Держко. У переважній більшості випадків діалоги між названими 

персонажами є діалогами-диспутами, які засвідчують складний і 

неоднозначний характер процесу зміни релігій у давньоруському суспільстві. 

Одні учасники діалогів не вбачають доцільності в прийнятті християнства, 

інші, як, наприклад, головний персонаж твору, впевнені, що «Київ Христову 

віру прийме, це неминуче» [177, 571], що «Русь мусить охреститися» 

[177, 572]. 

 

3.3. Проблема відродження української державності 

Як і в повістях про козацтво, створених українськими прозаїками 

протягом першої половини ХХ століття, так і в повістях про княжу добу 

«основною ідеєю» (І. Франко) стала ідея державності. Констатуючи це, 

водночас наголосимо на суттєвій відмінності в трактуванні її у творах різних 

тематичних груп: якщо в повістях про козаччину ідея державності поставала 

як художнє прогнозування бажаного майбутнього, то в повістях про княжий 

період вона ґрунтувалася на фактах кількасотлітнього державного буття 

наших предків, які заснували і витворили Київську Русь – одну з найбільших 

і наймогутніших держав Середньовічної Європи. 

Ідея утвердження власної держави не втрачала своєї доленосної ваги 

протягом багатьох віків, але особливої актуальності набула вона в першій 

половині ХХ століття, коли український простір виявився «розколотим, 

розірваним і включеним у чужі просторові системи» [9, 67]. У цій ситуації 

дуже вчасним і доречним було нагадування про ту добу, коли визначальною 
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ознакою життєвого простору наших предків була монолітність, а не 

роздрібненість. 

Не випадково, отож, ідея національного державотворення стала 

наскрізною в повістях про Київську Русь, видрукованих у першій половині 

ХХ століття. Це засвідчили понад два десятки творів, які належать перу 

Ю. Опільського («Іду на вас», «Ідоли падуть», «Вовкулака», «Золотий Лев»), 

В. Бірчака («Василько Ростиславович», «Володимир Ростиславович», «Проти 

закону»), К. Гриневичевої («Шестикрилець», «Шоломи в сонці»), Б. Лепкого 

(«Вадим», «Каяла»), А. Лотоцького («Княжа слава»), І. Филипчака («Княгиня 

Романова», «За Сян», «Будівничий держави», «Дмитро Детько», «Іванко 

Берладник») та цілого ряду інших прозаїків. 

Українські повістярі, які відображаючи різні періоди княжої доби – від 

початків Київської держави і до її занепаду, зосередили увагу на ключових 

постатях вітчизняної минувшини і підпорядкували свої творчі задуми 

пошуками тих непроминальних уроків історії, які б послужили відродженню 

і утвердженню української державності. Промовистою, з огляду на зазначене, 

є вже сама назва однієї з повістей І. Филипчака: «Будівничий держави». 

Основоположним проблемам будування і функціонування держави 

присвячена вже перша повість з-поміж тих, які складають художній літопис 

княжої доби, – «Іду на вас» (1918) Ю. Опільського. Головним персонажем 

твору є князь Святослав, який правив Київською Руссю з 964-го по 972-й рік. 

Першу оцінку діяльності князя зустрічаємо в п’ятому розділі повісті, де 

показано шлях боярського сина Мстислава до Києва. Наближаючись до 

міста, Мстислав завважив, що «оселі лежали тут густо і всі були великі, 

обширні та многолюдні. З полудневого пограниччя, із степів відпливала 

людність, бо орда печенігів починала грабувати та нищити ті околиці. Не раз 

на нічлігах балакав Мстислав з такими переселенцями, і всі вони нарікали, 

що князь Святослав замало журиться про полудневі межі князівства. Та він 

не звертав уваги на ті слова. Під його молодечу уяву підходили більше славні 

походи на Царгород та Болгарію...» [218, 28]. 
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Так постає в повісті проблема оборони і збереження держави. Крізь 

призму цієї проблеми і показано автором образ князя Святослава. 

Створюючи образ головного персонажа повісті, Ю. Опільський 

використав різні художні засоби. 

Значимою в повісті Ю. Опільського є, зокрема, образотворча роль 

діалога. Переважна більшість діалогів – це діалоги-диспути, які Святослав 

веде зі своїми рідними, з представниками боярської знаті, з посланцями 

зарубіжних країн. 

Зокрема візантійські посли намагаються відмовити його від чергового 

походу на Болгарію. Посланцеві патриція Калокира князь Святослав гнівно 

відповідає: «Скажи йому, що як нема в світі скарбів, якими можна би мене 

купити, так нема в світі небезпеки, яка задержала б мене від наміреного та 

вирішеного походу» [218, 37]. 

Однак від майбутнього походу Святослава відмовляють не тільки 

іноземні посланці, а й руські бояри: «...З-поміж бояр виступив старий Путята 

з Києва, низький, з кривим носом, що мов клюв хижої птиці, стирчав з 

сухорлявого, опаленого вітрами лиця. 

– Князю Святославе, – начав. – Мене вибрали земські громади 

бесідником, щоб я поклав тобі на серце бажання полянських громад. 

Святослав стягнув брови грізно, але відповів спокійно: 

– Не громади мене поставили князем, не вони дають мені дань на харчі 

для моєї дружини, тож і не можуть вимагати, щоб я був їм на вислуги. 

– Це правда, княже, – сказав на те Путята, – Князь Ігор ходив на 

полюддя і збирав борошно, шкіри, віск та мед. Тому і любив його народ, а 

погані печеніги не забігали до нас рік у рік. Ігор пильнував землі батьків, і 

земля... 

– Покрила його, вбитого деревлянами, – докінчив за Путяту князь. 

– Не земля його вбила, а його власна несить, – відповів боярин. 

– Пусте городиш, Путято! – кликнув князь. – Ігор пильнував вас, і ви 

вбили його, а за рік-два скажете ще, що і могли його вбити без суду, бо ж 
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його, як раба, годували. Я не раб, мене годувати не будете, я сам годуватиму 

себе і дружину ось чим! 

Тут князь ударив рукою по рукояті меча. 

– Княже! – зауважив старий Путята поважно. – Знаю, що ти нас, 

мирних землян, не любиш і не слухаєш – добре! Але сивий волос шанувати є 

повинністю усіх, це закон прадідів, тому повинен і ти вислухати, що тобі 

говорять старці твого народу!» [218, 38]. 

Усі, хто був свідком цієї розмови чекали вибуху «дикого гніву» 

[218, 38] князя, але Святослав пересилив себе, виявивши тим самим 

шанобливе ставлення до звичаєвого права. Ось чому словесна полеміка 

продовжилася. У ній виявилися різні думки щодо того, якою має бути 

внутрішня і зовнішня політика князя. Звертаючись до Святослава, боярин 

Путята каже: 

« – Слухай, князю! У тебе щире, золоте, руське серце, а не грецька їдь, 

ні варязький камінь. Тому і сам знаєш, що тобі не грозить у нас судьба Ігоря. 

Ти не Ігор, а твоя дружина, це, по найбільшій часті, таки наші діти та внуки. 

Це дає нам право бажати собі, щоб вони гинули для добра руської землі, а не 

для твоєї лише слави. Ти на полюддя не ходиш, нам ніякого діла до тебе, але 

наші діти гинуть з тобою, а їх вигодували ми. Не купили ми тебе, не купив ти 

їх. У тебе твою право, у нас наше. Ось бачиш, – доки сидів у Ітилі хозарський 

загін, зрідка показувалися лишень печеніги у наших степах. Розлетілися 

хозарські пастухи по східних пустинях, вигинули хлібороби та купці, остався 

степ, а по тих степах гуляє орда. Ти сам, княже, не раз і не два побідив їх, та 

що з того? Той самий грім, що розбив Хозарську державу, отворив їм також 

ворота на Русь. Збагни, отже, своїм розумом, Святославе, що тобі робити. Не 

до князя оце кажу, лише до русина-полянина з Києва. 

Святослав не відповів зразу бояринові. Він вдивлялвся у простір очима 

натхненного бояна, а далі почав: 

– Болгарія, Переяславець, Дунай, золота Візантія – це рай! Коли я ішов 

на хозар, печенігів, в’ятичів, бажав я покорити їх вам на славу. І вони 
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покорилися перед вами. Ви стали сильнішими від усіх народів землі, навіть 

від кесаря, бо і він дрижить перед нами у своєму теремі. Та тепер хочу іти 

туди і взяти собі болгарську землю, собі і вам. Це середина землі моєї. Там 

золото, срібло, поволоки, шовки, зброя, вино, а з Русі хліб, риба, шкіра, віск, 

мед і челядь. Там вигода, достаток, сонячні поля і луги, світло і тепло, це 

волость Дажбога. А вам чималі бариші прийдуть з торгівлі у цих нових 

землях. Може, ні? Тож я здобуду цей край, а за рік вернуся і покінчу з 

поганими, як покінчив з хозарами. Ну, що ж, Путято, вдоволився? 

– Чи ти, князю, підеш у Переяславець, чи тут останешся, на це твоя 

княжа воля, – відповів Путята, оминаючи пряму відповідь на запитання, – 

розваж лише, що ніякі багатства не заплатять за всю кров та сльози, що 

поллються з твоєї причини у степах і на Дунаї, вкінці уважай, щоб, шукаючи 

чужої землі, своєї не втратив» (підкреслення наше. – Т. К.) [218, 39]. 

Це застереження виголошене боярином Путятою, але воно було 

застереженням усього народу, який усвідомлював небезпеку, котра нависла 

над Руською землею. Прагнучи переконати князя в необхідності зміцнювати 

власну державу, боярин Путята каже: «ти, Святославе, могутній князь, такий, 

якого не було ще на нашій землі, та проте ти лише чоловік. Що буде діятись 

у твоїй землі, коли над тобою відправлять тризну? Хто удержить в послуху 

болгар, хозар, в’ятичів? Твої сини навіть до Новгорода йти не хочуть, бо їм 

задалеко... Тому не слід собі ще чужих земель шукати, а зібрати власну в 

одну руку та злучити її, як землі одної родини!» [218, 40]. 

Проте, як переконуємося, Святослав непохитний у своїх намірах. Він 

нехтує застереженням не тільки бояр, а й своєї дружини Малуші: « – Кривава 

твоя слава, Святославе, – сказала, нахмурившись, – та й, відай, зібрав ти її 

хіба досить на своєму віку. Не посидів би вже раз дома!» [218, 45]. 

До слів Малуші князь не дослухався, і тому подальші розділи повісті 

“Іду на вас” – це оповідь про останній його похід у Болгарію, облогу військ 

Святослава в Доростолі на Дунаї та смерть від рук печенігів. 
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Ю. Опільський, не відступаючи від історичної правди, змалював князя 

Святослава мужнім і благородним воїном. 

У бою Святослав хоробрий і завзятий, вольовий і спритний. Він 

розгадує ворожі задуми і навіть у найважчі хвилини не втрачає сили духу. 

Святослав не хоче марно проливати крові своїх воїнів. Зібравши нараду 

воєвод, він запитує: «Чи є надія на перемогу, чи ні? Коли є, то биймося до 

загину, а нема, то кожну краплю пролитої крові почислять боги і духи 

предків і кинуть нам у очі, як убивство!» [218, 99]. 

Під час останнього бою Святослав бере на себе найважче завдання, 

вибирає найбільшу небезпеку, поділяє всі труднощі воєнного походу. 

Однак, мужність і хоробрість князя не врятували руське військо від 

поразки. Красномовною в повісті «Іду на вас» є назва останнього розділу: 

«Про князя, що чужої землі шукаючи, свою втратив» [218, 132]. 

Отже, з одного боку – невдача у болгарському Доростолі, а з іншого – 

негаразди в Руській землі, зумовлені відсутністю князя: «У Червонограді 

зустрів його (Мстислава. – Т. К.) тисяцький Ростислав і просив переказати 

князеві ось що: “По усій Руській землі гуляє сваволя молодих князів та 

прибічних їх бояр. На них нема суду, нема правди ні божої, ні княжої. Боги 

високо, князь далеко, а кметі-хлібороби та земські бояри відцуралися їх. 

Народне віче собі править краєм, а вони собі. З усього того вийшло таке, що 

князь господарить лише у своїй волості, а у іншій землі він наче чужинець. 

Не дай боже ворога, то хто має боронити край: князь чи віче? Лише у 

Новгороді мир і лад, але Олег і Ярополк вже тепер починають крамолу. 

Нехай же вертається Святослав, бо доведеться хіба прогнати з княжого 

стільця таки його синів”» [218, 133-134]. 

Ще одна оцінка діяльності князя Святослава представлена в повісті 

«Іду на вас» словами Калини – дружини Мстислава, яка була присутньою 

при тому, як «мужі радилися, коли їм виступати у похід» [218, 135]: « – Не 

смійтеся, мужі, з безсильної жінки. Плачу я з безсилля, але плачу і з жалю 

над вами. Для чого Святославові Болгарія? Чи у нього своїх волостей нема? 
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(підкреслення наше. – Т. К.). А якщо їх треба, то чому не найме собі варягів, 

печенігів чи яку іншу погань і не йде з ними розбивати головою стіни? Коли 

б ви боролися за Руську землю, захищали жінок, дітей, земляків, богів чи 

хати, я перша благословила б Мстислава на рать. Але боротися й гинути для 

волі одного, це недобре діло, і богам воно не може подобатися. Побачите, що 

ці війни скінчаться колись нещастям усієї землі, а тоді згадаєте моє слово» 

[218, 135]. 

Так воно, як свідчать подальші події, відображені в повісті, і сталося. 

Важливим для розуміння авторської концепції образу князя Святослава 

є в повісті епізод, який показаний на передостанніх сторінках твору і 

відображує трагедію, що сталася на берегах Дніпра: «Аж старий Свинельд 

вийшов з гурту, став біля тіла Святослава і сказав: 

– Говорять до вас уста, які вже не відчиняться ніколи ні до слова, ні до 

усміху, вождя дружини усієї дружини усієї Руської землі. Відходячи ранком, 

переказав мною до вас ось що: 

– Ви всі залишаєтесь, говорив, – ідіть моїми слідами. Якщо я згину, то 

не буде вже у ворога сили заступити вам дорогу. А якщо уб’ють мене 

зрадою, помстіться за мене або погибніть за славу Руської землі. Хто 

переживе цю хвилину, той нехай жде нового сонця нашої вітчизни, а ймення 

йому – Володимир, князь Новгорода! Він один піднесе мої знамена, знамена 

слави і величі. Йому повинуйтеся, бо лише він позбирає до купи усе те, що 

по моїй смерті порозтягають недруги. Але пам’ятайте одно: добре і 

похвально є гинути для слави з іменем Перуна на устах, але краще є жити для 

рідної землі, жити з народом, трудитися і працювати. Я, що згинув для самої 

воєнної слави, не знав цього і дізнався про це аж тепер у час голоду і 

нестатку. Шукаючи чужої землі, я свою втратив» [218, 140]. 

Остання фраза князя Святослава не зафіксована в літописі, але вона 

цілком і повністю узгоджується з історичною правдою. Зазнавши поразки, 

втративши військо, князь Святослав не міг не усвідомлювати того, що 

сталося це внаслідок його діяльності. 
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Авторська концепція образу князя Святослава, наявна в повісті 

Ю. Опільського «Іду на вас», витримала іспит часом, що засвідчує, зокрема, 

висновок Раїси Іванченко – сучасної дослідниці історії української 

державності. «Святослав, – за словами Раїси Іванченко, – справді був 

активним полководцем, мужнім воїном, великим завойовником, був 

людиною відважною, особисто невибагливою у побуті – це справді 

непоганий приклад для воїнства. Але для керманича держави головне бути не 

завойовником, а упорядником життя власної країни...» (підкреслення наше. – 

Т. К.) [116, 28]. 

Суголосним із концепцією Ю. Опільського є, на нашу думку, 

трактування діяльності князя Святослава і в повісті Б. Лепкого «Вадим». Як 

зазначає Я. Буяк, «твір написано в 1930 році, вже після того, як світ побачила 

повість Юліана Опільського “Іду на вас”, головним героєм якої є хоробрий 

син Ольги. Показано тут той період князювання Святослава, який у повісті 

“Іду на вас” лише епізодично згадується, – події першої болгарської кампанії 

Святослава 968 року» [53, 103]. 

Зображення цієї кампанії підпорядковане Б. Лепким ідеї збереження і 

зміцнення державності Руської землі. Проблема державотворення ніколи не 

втрачала своєї актуальності, але в епоху правління Святослава вона набула 

особливої гостроти. Акцентуючи це, автор повісті «Вадим» застосував різні 

художні засоби, з-поміж яких ключова роль відведена діалогові. Учасниками 

діалогів-диспутів є різні персонажі твору Б. Лепкого – як історичні, так і 

вимислені. У їхніх суперечках виявляються полярні погляди на державне 

буття Русі. 

Про це свідчать передовсім діалоги князя Святослава і його матері 

Ольги. Святослав одержимий мрією про розширення держави: «покорю 

болгар...» [177, 564]; «від зимного до теплого моря всі племена під свою руку 

візьму» [177, 565]. Княгиня ж хоче, «щоб він у Києві сів, державу 

влаштував...» [177, 578]. 
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Довкола протиборства цих двох державницьких стратегій і 

вибудований сюжет повісті «Вадим». З огляду на сказане, слід 

проаналізувати назву твору. Отож, ідеться в повісті про першу болгарську 

кампанію князя Святослава, але названа повість іменем княжого дружинника 

Вадима. Чому ж так? 

Для відповіді на це запитання важливе значення мають висловлювання 

персонажів твору, які стосуються двох вищеозначених державницьких 

стратегій. Відун Влас, звертаючись до Святослава, каже: «Князю, твій край, 

як обійстя без плота і... без господаря...» [177, 580]. Влас визнає, що 

Святослав «багато земель позагортав» [177, 585], але водночас старий відун 

переконаний, що «треба б їм облад дати, а не підбивати нові, треба б 

забезпечити границі перед новими нападами Степу» [177, 585]. 

Усупереч і княгині Ользі, і відуну Власу Святослав вирушив у похід, 

який був для нього успішним. Святослав «вісімдесят городів болгарських під 

свою руку підбив, в Переяславі другу столицю закладав» [177, 657], 

втілюючи в життя свою мрію про новий стольний город: «Де середина 

держави, там і стіл. Може, і над Дунаєм» [177, 564].  

Однак, успіхам Святослава в Києві не раділи. Навпаки, «почувши 

жахливі вісті про можливість нападу печенігів, обрушилися на князя. 

Нарікали, що він чужої землі забажав, а свою занапастити хоче...» [177, 659]. 

Скориставшись відсутністю князя і його військової дружини, печеніги 

взяли Київ в облогу: «З кожною дниною затискалися живі кліщі, кругом 

Києва кувалася підкова, ось-ось і переміниться вона в кріпкий залізний 

обруч, котрим його стиснуть, так що й не йойкне. 

І хоч як Київ старався не допустити того, хоч як він обороняв доступу 

до Дніпра, даремне діло! Одної ночі печеніги відтяли город від ріки і післали 

сказати княгині (Ользі. – Т. К.), щоби здавалася, бо вони Київ як не голодом 

заморять, так спрагою його примучать» [177, 667]. 

У цій складній ситуації справжній героїзм виявив княжий дружинник 

Вадим. Юнак, ризикуючи життям, вирвався із обложеного Києва і повідомив 
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про небезпеку, що нависла над стольним містом, воєводу Претича. Київ було 

врятовано. «...Коли б не Вадим, – каже княгиня Ольга Святославу після його 

повернення з походу, – то вигибли б були, як миші» [177, 683]. Думку 

княгині підтверджує і воєвода Претич, наголошуючи, що отрок Вадим 

«більше всіх мужів заслужився. Він Київ спас» [177, 683]. 

Процитовані вище репліки княгині Ольги і воєводи Претича містять у 

собі відповідь на питання про те, чому Б. Лепкий назвав повість іменем не 

князя, а княжого дружинника. Симпатії автора твору, як і головних його 

персонажів, – на боці того, хто обороняє рідну землю, а не завойовує чужу. 

Зображені в повістях Ю. Опільського та Б. Лепкого події, пов’язані з 

діяльністю князя Святослава, показ впливу цих подій на долю окремих 

людей і всієї Руської землі становлять собою, на нашу думку, своєрідну 

«науку державності», украй важливу й необхідну для українців на новому 

етапі історичного поступу. 

Суттєві аспекти цієї «науки державності» містяться також і в тих 

повістях, у яких знайшли відбиття події часів Галицько-Волинської держави, 

котра «повністю перейняла і продовжила державно-політичну традицію 

епохи Київської Русі» [116, 58]. Як відомо, «з середини ХІІ ст. Київ фактично 

перестає бути політичним центром колись великої держави Подніпровського 

регіону» [116, 56]. У цей же період, за свідченням істориків, «на західних 

землях колишньої Київської держави починають підніматись Галицьке і 

Волинське князівства. В 1199 р. вони об’єднались під рукою волинського 

володаря Романа Мстиславовича в одне утворення» [116, 56]. Ось чому, на 

думку Раїси Іванченко, «є підстави період існування першої державності 

українського народу поділити на два етапи: київський і галицько-волинський. 

Хронологічно цей період обіймає час від виникнення Подніпровської 

держави, від Кия (ІІ пол. VII ст.) до падіння Галицько-Волинського 

королівства (середина XIV ст.)» [116, 58]. 

Ключові події і постаті галицько-волинського етапу державності 

нашого народу знайшли відображення у творах тільки західноукраїнських 
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повістярів. З-поміж них слід вирізнити І. Филипчака (1871-1945) – автора 

цілої низки творів: «Княгиня Романова» (1927), «За Сян» (1927), «Дмитро 

Петько» (1935), «Будівничий держави» (1935) та інших. У названих повістях 

яскраво втілено ідею національного державотворення, письменник, за 

словами дослідника його прози Б. Денисюка, поставив перед собою чітке 

завдання: «в окремих сценах суспільного життя наших предків, у значущих 

подіях і знаменитих особистостях певного історичного часу явити 

сучасникам цілісний образ, детальну картину історії України, що мала 

слугувати одночасно як пізнавальній, так і націєтворчій меті “зміцнення 

сердець”. Локальний патріотизм письменника спонукав його шукати на цих 

драматичних сторінках історії ті, що стосуються Галицької землі – Галицько-

Волинського князівства і, зокрема, Лемківщини. Саме Галицька держава, її 

дещо ідеалізований художній образ, став фактором “зміцнення сердець” у 

таких повістях Івана Филипчака, як “За Сян”, “Будівничий держави”, “Іванко 

Берладник”, “Княгиня Романова”, “Дмитро Детько”» [97, 10]. 

У кожній із повістей І. Филипчака своєрідність вираження ідеї 

державності зумовлена тим історичним матеріалом, який покладено в основу 

сюжету. З огляду на це, розглянемо детальніше повість «Княгиня Романова». 

Йдеться в ній про Анну Романову – дружину Романа Мстиславича, який, як 

зазначалося вище, в 1199 році об’єднав Галицьке і Волинське князівства. 

Однак, невдовзі, в 1205 році, Роман Мстиславич загинув. Його дружину, а 

також двох малолітніх синів – Данилка і Василька, – галицькі бояри вигнали 

за межі держави. Анна, за свідченням істориків, «спочатку втекла до 

сусіднього краківського князя Лешка Білого шукати захисту, потім 

перебралась до Буди, під захист угорського короля Андрія ІІ. Тим часом її 

Волинські землі захопили польські феодали. Коли підросли її сини, вона 

поступово, разом із прихильниками Романа, волинськими боярами, почала 

відбирати свої володіння...» [116, 56]. Виснажливу боротьбу Анни та її синів 

за повернення князівського престолу якраз і покладено в основу сюжету 

повісті «Княгиня Романова». 
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Зображуючи перипетії цієї боротьби, І. Филипчак основний акцент 

зробив на показі того, як зарубіжні володарі, за допомогою до яких 

зверталася княгиня Анна, дбали передовсім про інтереси своїх країн, 

виношували підступні наміри, плели інтриги, укладали таємні угоди, 

прагнучи не допустити постання могутньої Галицько-Волинської держави. 

Усвідомлення всього цього привело головну героїню повісті до висновку про 

те, що в захисті, розбудові і зміцненні своєї держави народ повинен 

розраховувати передовсім на власні сили, а не на допомогу сусідів. 

Цей висновок є одним із основних постулатів «науки державності», які 

художньо «сформульовані» у творах вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття і які, на жаль, і досі не засвоєні українцями повною мірою. 

 

3.4. Система персонажів: образи і стереотипи 

Княжа доба репрезентована в українських повістях першої половини 

ХХ століття образами типових її представників – князів, бояр, дружинників, 

ремісників, смердів. Це образи як історичних осіб, так і вимислених 

персонажів. 

Кількісно переважають персонажі, витворені авторською уявою, але 

ключову роль у розвитку сюжетів більшості повістей відіграють, за нашими 

спостереженнями, образи реальних історичних осіб, з діяльністю яких 

пов’язані важливі етапи вітчизняної історії: назвемо передовсім образи 

княгині Ольги, князів Святослава, Володимира, Романа Мстиславича, Данила 

Галицького. 

В українській прозі першотворцем  образу княгині Ольги постав 

Б. Лепкий – автор повісті «Вадим». У цьому творі Ольга показана в той 

період її життя, коли вона вже передала владу своєму сину Святославу. 

Змальовуючи образ княгині, Б. Лепкий художньо інтерпретував літописні 

оповіді «Повісті минулих літ», зокрема – оповідь про помсту Ольги за смерть 

свого чоловіка князя Ігоря: «Покорила Іскоростень. Помстила мужову смерть 

жахливу. Яка смерть, така і помста була, безсердечна. Князь Мал женитися з 
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нею хотів. А невже ж хто тоді не женився би був з нею? Кращої жінки не 

було, і мудрішої ні. Дешевою ціною гадав Мал відвернути лихо від своєї 

держави!.. Не пішла. Піднесла йому гарбуз, а город димом пустила. Ще й 

тепер як збудиться іноді серед ночі, то ввижається океан пожежі і вчуваються 

людські голосіння...» [177, 548-549]. 

Увійшовши в пору підведення підсумків свого життя, княгиня Ольга, 

як показав Б. Лепкий, далеко не всьому із того, що вона вчинила, знаходить 

пояснення і виправдання. Зокрема, ту ж таки помсту древлянам вона 

розцінює як «великогрішне» і «немудре діло» [177, 549], оскільки «душ 

людських погубила много і много всякого добра змарнувала. За що?.. За те, 

що древляни за свою правду стояли проти Ігоря, який на них неправдою 

ішов» [177, 549]. Усвідомлюючи це, княгиня все ж «мусіла помститися, 

мусіла, бо так звичай велів, бо що сказала би дружина, коли б княгиня смерть 

князя не помстила?» [177, 549]. 

Створюючи образ першої і єдиної в історії Київської Русі жінки-

правительки, Б. Лепкий наголосив на тому, що чимало її вчинків були 

зумовлені тягарем влади, який вона взяла на свої плечі після смерті князя 

Ігоря. Останні роки життя Ольги у трактуванні автора повісті «Вадим» – це 

час спокути княгині, коли вона щиро молилася «за спасення душі свого 

покійного мужа, за мучеників іскоростенських, за послів древлянського князя 

Мала...» [177, 549]. 

Однак, і це теж акцентовано в повісті Б. Лепкого, княгиня Ольга, 

передавши владу сину Святославу, не перестала перейматися державними 

справами. У цілій низці епізодів твору йдеться про її прагнення вплинути на 

політику молодого князя, який намірився вирушати в черговий похід. «На 

кого ж ти свою державу лишаєш?» [177, 635] – запитує вона Святослава, 

оскільки переконана в тому, що князь мусить передовсім облаштувати рідну 

землю, а не завойовувати чужу. 

Коли ж Ользі не вдалося відвернути сина від його наміру, вона все 

робить для того, аби зберегти лад у державі, а в час нападу печенігів очолює 
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оборону Києва. Місто не здалося, але сили його захисників вичерпувалися. 

Кінчилися припаси – і не лише в будинках простого люду, а і в князівському 

теремі. 

Процитуємо епізод повісті, який не тільки засвідчує складність 

становища в обложеному місті, а й промовисто характеризує княгиню: 

«“Княгиня Ольга нині не їла обіду,” – по городі пішло. 

І зжахнувся город: “Княгиня Ольга голодна!” 

Коли б було що, то з-під землі добули б, щоб накормити її. Так що ж! 

Люди лободу їли та корінці варили. 

І тоді старий Влас пішов вночі і відкопав потайник під статуєю бога 

Перуна. В потайнику торішня пшениця лежала. Не багато, стільки, що в 

мішку на плечі собі завдав і приніс до двора. 

Але княгиня лиш мірку прийняла (підкреслення наше. – Т. К.), решту 

казала розділити “між тих, що давно вже не бачили зерна” 

Влас розділив, і люди благословили княгиню» [177, 668]. 

Створюючи образ княгині Ольги, Б. Лепкий використав літописні 

оповіді, матеріали зарубіжних хронік, студії вчених-істориків, але при цьому 

не вдався до компіляції доступних йому документальних свідчень. У повісті 

«Вадим» вони постають трансформованими за допомогою вимислу і домислу 

в авторську мову, в монологи, діалоги і внутрішнє мовлення персонажів. 

Завдяки цьому образ княгині набув художньої виразності і переконливості, 

йому чужі одновимірність і плакатність. Показуючи велич діянь і помислів 

могутньої володарки, Б. Лепкий водночас показав і драматизм її життєвої 

долі, зумовлений не тільки трагічною смертю чоловіка, а й непорозумінням з 

сином Святославом, який, за словами одного з персонажів повісті, «рідної 

мами не слухав» [177, 661]. 

У кількох епізодах твору акцентовані намагання Ольги переконати 

сина в тому, що він мусить передовсім навести лад на рідній землі, а вже 

потім думати про завойовування землі чужої. Наскрізною в повісті є молитва 

княгині, яка прийняла християнство і прагнула зробити його новою релігією 
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Руської землі, за те, «щоб Господь врозумив її одинокого сина, щоб очам 

його сонце правдивої віри показав» [177, 549]. Ні в тому, ні в іншому Ользі 

не судилося знайти порозуміння з сином, і це наповнило останні роки її 

життя гіркими, болючими роздумами. А «найгірше, – додає автор, – що й 

здоровля не дописувало княгині. Тіло слабло...» [177, 657]. 

Таке глибоке прочитання загалом відомих документальних свідчень 

уможливило створення художньо яскравого і психологічно переконливого 

образу княгині Ольги. 

Слід зазначити, що цей образ – не єдине творче досягнення українських 

повістярів першої половини ХХ століття. Засвідчують це повісті 

Ю. Опільського, Б. Лепкого, К. Гриневичевої, В. Бірчака, І. Филипчака, у 

яких провідними персонажами є відомі діячі княжої доби: Святослав, 

Володимир, новгород-сіверський князь Ігор, Роман Мстиславич, княгиня 

Романова, князь Данило Галицький. 

Творення образів історичних персонажів княжої доби має свою 

специфіку, яка зумовлюється, зокрема, незначною кількістю, а то й повною 

відсутністю портретів тих діячів, із якими пов’язана світанкова пора нашої 

державності. Саме тому, на нашу думку, повістярі нечасто використовують 

такий художній засіб, як портрет. Однак, сказане стосується не всіх авторів. 

Зокрема, винятком є Ю. Опільський, який, створюючи в повісті «Іду на вас» 

образ Святослава, приділив значну увагу зображенню зовнішнього вигляду 

князя. В одному з початкових розділів твору Святослав постав перед 

дружинником Мстиславом таким: «Князь був без шолома, а чорне волосся 

зв’язане було у чуб на вершку голови ремінним волоком. Чорні вуса 

одтінювали добряче лице з ясними синіми очима та густими бровами. У 

лівому усі висів ковток із одним карбункулом та двома жемчугами, в прочім 

не різнився князь нічим від своїх вояків. Його середню зростом, але тугу, 

костисту стать укривав шкіряний одяг, прикрашений по берегах мережками, 

які вишила його любима жінка Малуша. Широкий черес зі застромленим 

ножем та келепом і кринкі чревії з бичачої шкіри, грубо окуті, доповняли 
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стрій. В руках держав щітку, якою вичистив саме свого любимого коня. З 

усієї його статі так і било здоров’я, сила, охота до бою та любов до життя і 

світу» [218, 36]. 

Зображаючи Святослава, автор повісті «Іду на вас» застосував 

передовсім портрет паспортних прикмет, хоча є в цьому описі й штрихи 

живописного та абстрактного портретів. А всі разом вони утворюють 

зоровий образ головного персонажа повісті . 

Промовисті портретні деталі увиразнюють образ новгород-сіверського 

князя Ігоря – головного персонажа повісті Б. Лепкого «Каяла», яка є, за 

словами літературознавця О. Мишанича, «вдалою спробою освоєння “Слова” 

сучасною прозою» [200, 46]. У повісті Б. Лепкого, крім образу головного 

персонажа, творчим досягненням прозаїка є образ ймовірного автора «Слова 

про похід Ігорів». За версією Б. Лепкого, автором «Слова» був «співець 

Данило, рідний брат Ярославни, який прибув з Галича до Новгорода-

Сіверського і жив тут при княжому дворі. Він був учасником походу 1185 р., 

потрапив у половецьку неволю. Після втечі з неволі Данило повернувся до 

Новгорода-Сіверського і склав знамениту пісню про Ігорів похід. З 

історичних джерел відомо, що брат Ярославни-Єфросинії Володимир 

Ярославич жив у Новгороді-Сіверському і, можливо, брав участь у поході. 

Йому нині і приписується авторство “Слова”. Б. Лепкий інтуїтивно відчував, 

що автором “Слова” був вихідець з Галича, але не наважився назвати 

Володимира Ярославича, давши брату Ярославни друге ім’я – Данило» 

[200, 46]. Завдяки яскравим образам історичних персонажів повість 

Б. Лепкого «Каяла» стала «одним із кращих художніх творів української 

прози на тему Ігоревого походу 1185 р.» [200, 45]. 

Крім образів історичних осіб, життя і діяльність яких зафіксовані 

документально, в повістях вітчизняних прозаїків першої половини 

ХХ століття представлена ціла галерея образів вимислених персонажів. Вони 

репрезентують різні верстви княжого суспільства на різних етапах його 

розвитку: це і ратаї, і ремісники, і дружинники, і волхви, і християнські 
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священики. В одних повістях образи вимислених персонажів є ключовими, в 

інших – служать тлом для увиразнення історичних постатей. 

Творення образів вимислених персонажів характеризується розкутістю 

авторської уяви, яку не обмежують документальні свідчення, використанням 

найрізноманітніших художніх засобів (авторської мови, портрета, пейзажу, 

монологу, діалога, полілогу, внутрішнього мовлення). Творчими 

досягненнями авторів є, зокрема, образи Мстислава («Іду на вас» 

Ю. Опільського), княжого гридня Олешича («Ідоли падуть» Ю. Опільського), 

дружинника Вадима з однойменної повісті Б. Лепкого. Характеризуючи 

образи вимислених персонажів у повістях Ю. Опільського, Р. Гром’як 

слушно зауважив, що з-поміж них «на весь зріст піднімався трудівник, до 

якого б племені він не належав, – єдиний патріот, що діяльно любить ту 

землю, на якій народився і яку він плекає» [87, 406]. Ця характеристика 

доречна і стосовно образів вимислених персонажів, створених іншими 

повістярами першої половини ХХ століття. 

У повістях про княжу добу превалюють образи наших далеких предків, 

але є також і образи представників сусідніх племен і народів. Серед 

іномовних персонажів – печеніги, греки, болгари, половці, угорці, поляки. Як 

правило, ці персонажі – епізодичні, серед них є історичні особи (наприклад, 

польський та угорський королі) і вимислені дійові особи. 

Особливість творення образів таких персонажів ґрунтовно з’ясована 

Б. Денисюком на прикладі повістей І. Филипчака. «Тенденційна 

спрямованість творів І. Филипчака, – за спостереженням дослідника, – 

змушувала його скеровувати читацьку симпатію до “свого”, показувати його 

переваги, більшу цінність у порівнянні з чужим...» [97, 10]. Звідси – чіткий 

поділ персонажів на позитивних (своїх) і негативних (чужих). Звідси також – 

очевидне і неприховане захоплення автора своїм. «Натомість чуже, – за 

словами Б. Денисюка, – завжди виглядає непривабливо, у присвячених йому 

фрагментах твору автор найчастіше застосовує іронічний підхід і навіть 

часом відверто глузує з тієї чи іншої особливості чужинців. Толерантність 
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І. Филипчака щодо представників інших націй зростає в міру того, наскільки 

географія, історія та політика віддаляють їх від України» [97, 11]. 

Такі ж авторські стратегії у творенні образів чужинців притаманні й 

іншим повістям про княжу добу. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

Прикметною ознакою розвитку української історичної повісті в першій 

половині ХХ століття стало помітне розширення її тематичних горизонтів, 

яке проявилося, зокрема, в активному творенні вітчизняними прозаїками 

художнього літопису княжої доби. Якщо в літературі попереднього – 

дев’ятнадцятого – століття маємо одну-єдину повість про Давню Русь – 

«Захар Беркут» І. Франка, то протягом лише першої половини наступного – 

двадцятого – століття створено понад два десятки повістей про княжу добу 

вітчизняної історії. 

Слід підкреслити таку особливість: якщо тему козаччини розробляли 

як східноукраїнські, так і західноукраїнські повістярі і ми мали двох 

«козацьких батьків» – А. Кащенка та А. Чайковського, то княжа епоха 

знайшла художнє відображення в означений період тільки у творчості 

літераторів Західної України, які активно вводили у свідомість ідею 

національного першочасу – Княжу Русь-Україну, виразно опозиційну до 

України козацької. 

Іншими словами: якщо твори про козаччину давали можливість 

збагнути нам, українцям, «чиї ми діти» (Т. Шевченко), то твори про Київську 

Русь допомагали усвідомити, образно кажучи, «чиї ми онуки». 

Художнє утвердження нової ідеї національного першочасу почалося, за 

нашими спостереженнями, в 1918 році, коли була опублікована повість 

Ю. Опільського «Іду на вас» [218], головним персонажем якої є київський 

князь Святослав. 

Услід за повістю Ю. Опільського «Іду на вас» з’явилися упродовж 20-

30-х років понад два десятки творів, які належали перу В. Бірчака («Василько 
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Ростиславович», «Володимир Ростиславович», «Проти закону»), В. Ґренджі-

Донського («Петро Петрович»), К. Гриневичевої («Шестикрилець», 

«Шоломи в сонці»), Б. Лепкого («Вадим», «Каяла»), А. Лотоцького («Княжа 

слава»), І. Филипчака («Будівничий держави», «Дмитро Детько», «За Сян», 

«Іванко Берладник», «Княгиня Романова») та інших прозаїків. Продовжив 

розробку давньоруської тематики і зачинатель повістевого літопису княжої 

доби Ю. Опільський, видрукувавши, крім уже згаданої повісті, ще такі твори, 

як «Ідоли падуть», «Вовкулака», «Золотий лев». 

Слід наголосити на тому, що саме у творенні художнього літопису 

княжої Русі-України особливо виразно проявилася провідна роль, порівняно 

з іншими жанрами, історичної повісті: якщо жанр роману не представлений у 

цьому літописі жодним твором, то кількість повістей перевищує два десятки. 

У своїй сукупності ці повісті становлять собою, художню «панораму століть» 

(М. Ільницький). 

Художнє утвердження ідеї нової «золотої доби» в українській історії 

було тісно пов’язане з вирішенням багатьох творчих завдань. Одне з них, 

можливо, найважливіше, – це забезпечення художньої «прописки» 

українського етносу в княжій епосі, тобто зображення етнічного коріння. 

Першорядність цього творчого завдання зумовлювалася тим, що 

етнічна ідентичність «стає, – за словами С. Андрусів, – проблемою номер 

один у час загрози втратити її» [9, 40]. 

Перша половина ХХ століття якраз і була «часом загрози» для 

українського етносу, оскільки стратегії розукраїнення стали у цей період 

складовими державної політики кількох сусідніх країн. 

Ось чому посилену увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття до «проблеми номер один» слід розцінювати як цілком природну 

«реакцію на підневільний, оборонний стан» (С. Андрусів), у якому 

опинилося українство в означений період свого історичного буття. 

Усвідомлення цього невтішного для українців факту активізувало 

пошук етнічного коріння у глибині віків. Констатуємо, що художні 
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«промірювання» вітчизняних повістярів у період, який ми розглядаємо, не 

сягнули нижче Х століття (такі «промірювання» здійснять представники 

наступних літературних поколінь), але й вони значною мірою посприяли 

«усуненню почуття загубленості» (С. Андрусів) українців на велелюдних 

шляхах історії, закарбуванню в їхній свідомості більш давніх і ширших, ніж 

козацькі, координат буття наших пращурів у часі й просторі. 
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РОЗДІЛ IV. ТЕМА ІНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ПОВІСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Українська повість про минувшину протягом усього ХІХ століття 

об’єктом осягнення мала історію вітчизняну. ХХ століття, зокрема перша 

його половина, – це період розширення «географії історії», тобто розширення 

художнього простору української повісті про минулі часи. 

Колумбом інонаціональної історії серед вітчизняних повістярів став 

Ю. Опільський (1884-1937) – автор семи повістей, які будуть розглянуті нами 

в окремому підрозділі. 

Три повісті присвятила інонаціональній історії Н. Королева (1888-

1966): «1313» (1935), «Сон тіні» (1938), «Предок» (1938). «Не українка за 

походженням і освітою, вона, – як зазначив О. Мишанич, – прийшла в 

українську літературу, випробувавши свої сили в літературі французькій. 

Сталося так, що доля зв’язала її з українським письменником В. Королівим-

Старим, який уже в зрілому віці схилив талановиту письменницю до 

української літератури. Вона все життя була вдячна чоловікові за те, що вивів 

її “з інших далеких шляхів на шлях українського письменства”» [203, 84]. 

Творчість Н. Королевої «могла б стати окрасою будь-якої розвиненої 

європейської літератури» [203, 83], але незважаючи на це, в радянській 

Україні жодного твору письменниці не було опубліковано. Коли ж нарешті 

творча спадщина Н. Королевої була оприлюднена на материковій Україні, то 

стало зрозумілим, що письменниця «внесла в українську прозу нові теми з 

античного і європейського світу, успішно продовживши традиції Лесі 

Українки. В цьому, – за словами О. Мишанича, – найбільша її заслуга. 

Опрацьовуючи історичні та біблійні теми, письменниця свідомо обходила 

теми української історії, але намагалася бодай якимись невидимими гранями 

пов’язати світ стародавніх Скіфії, Русі і України з світом античності й 

середньовіччя. Вона обновила деякі прозові жанри в українській літературі: 

довела до класичної віртуозності жанр історичної повісті...» [203, 84]. 
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Найкращим історичним твором Н. Королевої є повість «Сон тіні». 

Відображені в повісті події відбувалися в першій половині ІІ століття нашої 

ери. Місце подій – єгипетське місто Олександрія, в якому письменниця свого 

часу здійснювала археологічні розкопки. Завдяки власним спостереженням 

та історичним студіям авторка повісті «змалювала колоритну картину життя 

античного міста» [203, 100] і не менш колоритні образи його мешканців. 

Назва повісті Н. Королевої «1313» вказує на час дії, а сюжет твору 

складає середньовічна легенда про незвичайне відкриття – винайдення в 

монастирській лабораторії стрільного пороху. Повість «1313» – «чи не 

єдиний твір в українській літературі, що опрацьовує тему 

західноєвропейського середньовіччя» [203, 98]. 

В основу сюжету ще одного історичного твору Н. Королевої – повісті 

«Предок» – «лягли родові хроніки іспанських предків письменниці, історія 

життя дона Карлоса де Лачерди, що жив у першій половині ХVI ст.» 

[203, 101]. Розповідаючи про древо свого роду, Н. Королева не обмежилася 

створенням сімейної хроніки: її повість – «це широкомасштабний художній 

твір, що розв’язував цілий комплекс проблем пізнавального, виховного, 

філософського і морально-етичного плану» [203, 102]. У життєвих подіях, що 

відбувалися на віддалених від України землях, Н. Королева шукала 

передовсім «те високе, благородне й вічне, що було владне над всіма 

часами...» [203, 104]. 

Крім Ю. Опільського та Н. Королевої, внесок у художнє відтворення 

інонаціональної історії зробила і Л. Старицька-Черняхівська (1868-1941). Її 

повість «Діамантовий перстень» розглянемо у підрозділі 4.2. 

Отже, тема інонаціональної історії, порівняно з темою козаччини і 

темою княжої доби, представлена меншою кількістю творів – всього 

одинадцятьма повістями. Незважаючи на це, маємо всі підстави 

стверджувати, що саме в першій половині ХХ століття українська історична 

повість відкрила нові тематичні горизонти, явила художньо яскраві картини 

життя сусідніх із Україною й віддалених від неї народів. 
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4.1. Художній простір історичних повістей Юліана Опільського 

Ю. Опільський, як зазначив 1989 року літературознавець Р. Гром’як, і 

«досі залишається неперевершеним у тематичному діапазоні своїх творів» 

[87, 411]. Це твердження є істинним і нині – перегодя чверть віку після того, 

як було висловлене дослідником. 

І справді, Ю. Опільський – автор низки повістей про княжу добу, про 

козаччину, а також про інонаціональну історію. Тематичне розмаїття 

історичної прози письменника зумовлене не лише літературними й 

суспільно-політичними чинниками, а й обставинами особистісного 

характеру. Історик за фахом, він свідомо готував себе до відкриття для 

співвітчизників незнаних ними тематичних обріїв. За словами Анни 

Рудницької – доньки Ю. Опільського, «збережена досі бібліотека батька, де 

зібрані різними мовами грубезні книги з давньої історії багатьох вітчизняних 

та зарубіжних авторів, безперечно, збагатила знання майбутнього 

письменника. Далі гімназія, університет, багаті бібліотеки Львова, Відня, 

Грацу. Власна багатюща бібліотека з історії, етнографії, міфології, філософії. 

Батько читав зарубіжних авторів, бо володів німецькою, італійською, 

слов’янськими мовами, знав латинську і давньогрецьку, читав напам’ять 

фрагменти з “Іліади”, “Одіссеї”, із словником перекладав з англійської» 

[Жовтень. – 1985. – № 6. – С. 66-67]. Майбутній письменник, «ще 

навчаючись у Граці, під час канікул подорожував до Італії, Греції, побував у 

Єгипті (Олександрії), плавав по Середземному морю з виходом на берег 

багатьох міст. І скрізь відвідував музеї прадавніх старожитностей, оглядав 

історичні пам’ятки, збирав книги, ілюстрації, картосхеми, цікавився долею 

зниклих міст... Готуючись писати повість з життя стародавнього Вавілона, 

письменник знайомився з клинописом, а перед тим, як створювати 

“Танечницю з Пібасту” (Повість. – Т. К.), вивчав єгипетське ієрогліфічне 

письмо. З такої великої підготовчої роботи стає зрозуміло, звідки в його 

творах багатство етнографічних деталей, знання побуту стародавніх народів» 
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[123, 12]. Не випадково, отже, літературознавець М. Гнатюк назвав 

Ю. Опільського «людиною енциклопедичних знань» [66, 11]. 

Знайдене в архівах, вичитане в книгах, побачене в час численних 

мандрівок – усе це Ю. Опільський підпорядковував тому чи тому творчому 

задумові. Готуючись писати твір, письменник «робив зарисовки й копії 

одягу, виготовляв макети фортець, картосхеми міст і місцевостей, розставляв 

манекени воїнів у битвах...» [87, 404]. Мали, отож, рацію видавці творчої 

спадщини прозаїка, коли стверджували, що «мало хто з наших дослідників 

цікавилися живіше, ніж Опільський, померклою добою нашої старовини в її 

культурних зв’язках з іншими народами. Дуже скупий історичний матеріал, 

який маємо з тієї доби, він старався доповнити так, як це робить письменник, 

що хоче відтворити далеку, мало просліджену добу: уявою, що змальовує 

нам постаті та конфлікти дієвих осіб. Відомо, що Ю. Опільський 

підготовлявся довго до кожної історичної повісті, ставився до своєї праці 

дуже совісно і не йшов за фантазією там, де міг користуватися історичними 

матеріалами» [Цит. за: 87, 404]. 

Переконливо засвідчують це, зокрема, й повісті про інонаціональну 

історію. Першу з таких повістей – «Танечниця з Пібасту» – Ю. Опільський 

написав у 1921 році. Цей твір сам автор назвав нарисом зі староєгипетського 

побуту. Такий же підзаголовок має повість Ю. Опільського «Школяр з 

Мемфісу» (1927). Події, відображені в повісті письменника «Поцілунок 

Іштари» (1923), пов’язані зі старовавілонським побутом. Названі твори 

засвідчили очевидне розширення художнього простору історичної прози 

Ю. Опільського. 

«Історичний фактаж, на який опиралася уява Опільського, зобов’язував 

його, – як зазначила С. Дзюрман, – дотримуватися зафіксованих літописами 

та дослідженнями історіографії конкретних географічних топосів» [101, 3]. 

Слід зазначити, що ці топоси, незважаючи на їхню віддаленість і відмінність 

од вітчизняних, виписані автором докладно, зі знанням специфіки того чи 

іншого регіону. Ось як, наприклад, починається повість Ю. Опільського 
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«Танечниця з Пібасту»: «Ще повним руслом протікав Ніл крізь казочно 

плодовитий нанос дельти. Очищена вже, синява хвиля наповняла всі сотні 

каналів, проток, рамен, природних та штучних, хотяй оба береги зеленіли 

вже благодатним даром богині Непт, а при березі у повному розцвіті 

широкою полосою розвернувся лотос» [316, 90]. Виразно своєрідним є у 

названій повісті топос Пібасту – міста, де й відбувалися відображені у творі 

події: «Абарійським називано передмістя Пібасту, яке лежало при дорозі до 

властивого Абарісу-Пелюзіум при устю одного з головних гирл Нілу. Шлях 

сей ішов високим насипом, якого ніколи не досягала повінь, бо він був 

необхідно потрібний при руках військ на східних рубежах держави. Тому 

дуже часто стрічалися на ньому каравани купців, пастухів, відділи війська, 

обози. День і ніч у всіх порах року снувалися по ньому люди, а тому і на 

Абарійському передмісті не завмирало життя ні на хвилину. Для короткости 

називано його також Абарісом, бо тут збиралося усе, що мало яку-небудь 

зв’язь із Абарійським шляхом. Біля міста Гошем (Фа-куша) ділився шлях на 

два рамена. Одно ішло дальше правим берегом Нілу, друге повертало на 

північ, переходило через ріку і прямувало до Танісу, давньої столиці Шасу 

(Гіксосів). Туди заїздили особливо радо фінікійські кораблі, бо в Танісі був 

осередок сирійсько-арабських поселенців та торговлі з Азією» [316, 109]. 

Зрозуміло, що зображенню цього топосу передувала велика підготовча 

робота, пов’язана з вивченням різноманітних джерел. Однак, і на цьому слід 

наголосити, детальні зображення тих чи інших топосів не були самоціллю 

Ю. Опільського – вони підпорядковувалися історично і географічно точному 

відтворенню обставин, у яких жили і діяли персонажі повістей. 

Герої творів Ю. Опільського – різнонаціональні і, як на перший погляд, 

далекі від тих проблем, які були насущними для співвітчизників 

письменника. Втім, більш уважний аналіз учинків і помислів 

старовавилонських, староєгипетських персонажів, персонажів-ромеїв 

уможливлює висновок про очевидний перегук епох і народів. Наявність 

такого перегуку в повістях Ю. Опільського про інонаціональну історію 
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уперше відзначив літературознавець Р. Гром’як. За його словами, 

«письменника, що виріс і сформувався в середовищі розділеного між різними 

державами народу, зі складними міжнаціональними стосунками, релігійними 

чварами, соціально-становими конфліктами, хвилювали ідеї, які наснажували 

всі його твори. Наскрізними в художньому світі Ю. Опільського були 

роздуми про співвідношення влади, покори, свободи і віри. Він послідовно 

спростовував расистські догми про нерівноцінність і нерівноправність 

народів навіть у їх найдавніших спільнотах (родах, племенах), у цьому 

зв’язку переосмислював ціннісну традицію у вживанні понять “поганство”, 

“варварство”, а значить, обстоював національну гідність кожного народу, 

передусім рідного» [87, 404]. 

Маємо, отже, всі підстави стверджувати, що написання творів про 

інонаціональну історію не слід розцінювати як відступ Ю. Опільського від 

своїх переконань, як підкорення несприятливим обставинам, як, нарешті, 

намір потішити читачів екзотичними картинами життя чужоземних племен і 

народів. Поділяємо думку Р. Гром’яка, який наголосив на тому, що 

розширення художнього простору історичних повістей письменника по-

своєму «живило суспільну свідомість читачів, підводячи їх через зіставлення 

(підкреслення наше. – Т. К.) до осмислення власної теорії і своєї сутності» 

[87, 406]. 

Персонажі повістей Ю. Опільського «Гарміоне», «Поцілунок Іштари», 

«Танечниця з Пібасту», «Школяр із Мемфісу», «Під орлами Роми», «Діти 

Одіна», «Аллах!» віддалені від сучасників письменника, яким він адресував 

свої твори, не лише в часі, а й у просторі, але цим персонажам притаманні, як 

і сучасникам автора, «прагнення до правди і справедливості, повага до 

людини, засудження гноблення, підступності як у масштабах державного 

життя, так і в людських взаєминах, уславлення чесності і благородства» 

[123, 12]. 

Сутність історичної белетристики Ю. Опільський вбачав у тому, «що 

вона в’яже віддалені від нас часи з теперішнім вічним, незмінним 
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загальнолюдським підкладом. Через те ілюструє вона минувшину, помагає не 

раз визнатися у безладді сучасності і дає науку на майбутнє» 

[Цит. за: 87, 404]. 

Саме «загальнолюдським підкладом» прикметні й цінні історичні 

повісті Ю. Опільського, які відкрили у вітчизняній прозі першої половини 

ХХ століття новий художній простір. 

 

4.2. Інонаціональна історія як дзеркало історії вітчизняної 

Українська історична повість першої половини ХХ століття творилася, 

як не раз зазначалося в попередніх розділах роботи, у складній суспільно-

політичній і літературній атмосфері. Обмеження і заборони, які стосувалися 

тематики й проблематики творів, переслідування авторів, жорстка критика 

їхніх книжок – все це, з одного боку, негативно позначилося на реалізації 

багатьох творчих задумів, а з іншого – спонукало повістярів шукати такі 

способи зображення історичної правди, які б убезпечували від репресій. 

Одним із таких способів став, на нашу думку, показ тієї 

інонаціональної історії, яка надавала можливість побачити в ній, немов у 

дзеркалі, історію українську. 

Промовистим прикладом, з огляду на зазначене, є повість 

Л. Старицької-Черняхівської “Діамантовий перстень”. 

Доля творчої спадщини Л. Старицької-Черняхівської, як і доля самої 

письменниці, виявилася цілковито залежною від сваволі радянського 

тоталітарного режиму. Його служителі сфабрикували процес міфічної 

«Спілки визволення України», внаслідок чого в 1930 році однією із сорока 

п’яти підсудних постала і Л. Старицькі-Черняхівська – представниця 

славнозвісного українського роду, відома українська літераторка і 

громадський діяч. Її «засудили на п’ять років позбавлення волі з пораженням 

громадянських прав після відбуття основного покарання строком на три 

роки» [37, 118]. І хоча невдовзі після оголошення вироку було прийняте 

рішення про те, що письменниця відбуватиме покарання «умовно», все ж, 
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«приголомшена арештом і незаконним засудженням, позначена тавром 

“ворог народу”, позбавлена громадянських прав і можливості друкувати свої 

книжки, втративши спочатку дочку, а потім і чоловіка, Старицька-

Черняхівська не могла плідно працювати в 30-ті роки» [37, 119]. 

Ставлення до письменниці з боку радянської влади змінилося – з 

відверто ворожого на примирливе – у 1940 році, коли відзначалося 100-ліття 

від дня народження батька Людмили Михайлівни – визначного українського 

письменника і громадського діяча М. П. Старицького. «Примирення», однак, 

тривало недовго: вже у липні 1941 року Л. Старицьку-Черняхівську 

заарештовують у Києві і відправляють до Харкова. Письменницю 

«допитують, але засудить не встигають, бо німці наступають і на Харків, а 

тому везуть до Валуйок, далі – у „телячому вагоні” – до Акмолінська» 

[289, 32]. За свідченням очевидця, «письменниця не витримала наруги і 

дорогою померла» [289, 32]: «Конвоїри викинули з вагона тіло. Де похована 

Людмила Старицька-Черняхівська, в якій безіменній могилі – невідомо» 

[289, 33]. 

На видання і дослідження творчої спадщини письменниці радянською 

владою було накладено табу. 

У повному своєму обсязі ця спадщина невідома й досі, хоча ще 

«11 серпня 1989 року пленум Верховного суду УРСР скасував вирок у справі 

“СВУ”, в тому числі і щодо Л. М. Старицької-Черняхівської та 

О. Г. Черняхівського і справу проти них припинив за відсутністю складу 

злочину» [37, 119]. 

Повернення творчої спадщини Л. Старицької-Черняхівської почалося у 

1993 році, коли була видана доти не друкована повість письменниці 

«Діамантовий перстень». Наступне видання – «Вибрані твори» – датоване 

2000-м роком. Завдяки йому стала очевидною багатогранність таланту 

авторки, літературний ужиток якої складають твори драматичні, прозові, 

поетичні, а також мемуари. 
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Відкриття для дослідників архіву письменниці, видання, хай і далеко не 

повне, її творів слід розцінювати як обов’язкові передумови всебічного 

осягнення творчої долі письменниці – тієї долі, про яку, за словами 

А. Болабольченка, «ми знаємо мало» [37, 119]. І це не випадково, оскільки 

творчість Л. Старицької-Черняхівської, як слушно зауважив Ф. Погребенник, 

«в минулому об’єктивно не могла бути оцінена. За більшовиків її 

звинувачували в націоналізмі, так само, як за царату – в сепаратизмі, 

українофільстві» [235, 89]. 

Отож, таке – об’єктивне – поцінування творчої спадщини 

Л. Старицької-Черняхівської є актуальним завданням сучасного вітчизняного 

літературознавства. 

Слід підкреслити, що виконання цього завдання – це не 

одномоментний акт, а тривалий і складний процес, пов’язаний із пошуками в 

архівах, з виявленням публікацій письменниці в різних періодичних 

виданнях, нарешті, з осмисленням творчої спадщини Л. Старицької-

Черняхівської в контексті літературного процесу кінця ХІХ – першої третини 

ХХ століття. Складність даного дослідницького завдання по-своєму 

засвідчили публікації А. Болабольченка [37], І. Верби [55], Ф. Погребенника 

[235], Ю. Хорунжого [289; 290], які з’явилися протягом останнього 

двадцятиліття. Завдяки студіям названих авторів у науковий обіг введено 

цілу низку вкрай важливих, але донедавна невідомих, фактів життєвої і 

творчої біографії Л. Старицької-Черняхівської. 

Передовсім зазначимо, що тема історії є наскрізною і визначальною у 

творчій спадщині письменниці. Художнє осягнення минулого почалося з 

дебютного твору двадцятирічної авторки – легенди «Жива могила» (1889) – і 

тривало протягом усієї літературної діяльності. У передмові до «Вибраних 

творів» Л. Старицької-Черняхівської Ю. Хорунжий небезпідставно 

стверджував, що вже в перших її публікаціях «чітко визначилося історичне 

спрямування, замилування героїчною минувшиною, в першу чергу власного 

народу» [289, 8]. 
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За свідченням дослідника, «молода Людмила Старицька сміливо 

береться до всіх літературних жанрів, навіть найкрупнішого. Вона почала 

роман “Перед бурею” (історичний роман кінця XVI віку)”, друкувала його у 

львівському журналі “Правда” у 1893-1894 роках, але не закінчила, хоча вже 

досить виразно накреслила образи Северина Наливайка, Григорія Лободи, 

Кшиштофа Косинського, Кирила Терлецького. Важко оцінити її першу 

спробу в крупному жанрі, бо події в романі тільки-но зав’язалися. Щось 

зупинило письменницю» [289, 9].  

Уточнимо: зупинило в процесі написання цього твору, а не загалом у 

художньому дослідженні минувшини. Підставою для цього уточнення 

служить той факт, що в середині 90-х років позаминулого століття 

Л. Старицька стала співавторкою свого батька. «У Людмилиному 

щоденнику, – свідчить Ю. Хорунжий, – зазначено: “Ми починаємо писати з 

татом історичні романи”» [289, 9]. Уперше унікальний феномен 

співавторства батька й доньки проявився в трилогії «Богдан Хмельницький». 

Ю. Хорунжий, який досліджував архів М. Старицького у відділі рукописів 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, віднайшов 

«чернетки-плани розділів великої праці – трилогії “Богдан Хмельницький”, 

деякі з них написані рукою Людмили Михайлівни з правками і примітками 

Михайла Петровича» [289, 9]. 

Промовистим є той факт, що «вже по смерті Михайла Старицького 

перша частина трилогії, названа “Перед бурею”, виходить у Львові окремою 

книжкою, згодом за назвою “Сотник Богдан Хмельницький” її друкують у 

Чернівцях; в обох випадках автори – Михайло і Людмила Старицькі» 

[289, 9]. 

«Яка ж частка роботи кожного з них у створенні славнозвісної 

трилогії? – запитує Ю. Хорунжий і сам же й відповідає: – Це тема окремої 

літературознавчої розвідки, пов’язаної з копіткою дослідницькою працею в 

архівах, і справа майбутнього» [289, 9]. 
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Так само «справою майбутнього» є визначення й аналіз внеску 

Л. Старицької-Черняхівської у створення романів «Останні орли» та 

«Розбійник Кармелюк», авторство яких і досі пов’язують тільки з постаттю 

Михайла Старицького. 

Ми обмежимося констатацією того очевидного і незаперечного факту, 

що Л. Старицька-Черняхівська на рубежі ХІХ і ХХ століть набула значного 

досвіду в художньому відтворенні історичного минулого. Цей досвід помітно 

побільшився у процесі написання драматичних творів «Гетьман Дорошенко» 

(1911), «Милость Божа» (1919), «Останній сніп» (1926), «Іван Мазепа» 

(1929). 

Не випадковим, отож, а цілком закономірним, природним було 

звернення Л. Старицької-Черняхівської і до жанру історичної повісті. 

Перший свій твір повістевого жанру – «Діамантовий перстень» – 

письменниця завершила 28 листопада 1929 року. Через півтора місяця – 

15 січня 1930 року – Л. Старицьку-Черняхівську було заарештовано, і ця 

обставина визначила видавничу долю твору: «рукопис пролежав без руху 

шістдесят чотири роки» [289, 24]. Публікацію повісті «Діамантовий 

перстень» почато в журналі «Зона» в 1993 році (№ 5. – С. 41-95) і завершено 

у 1994 році (№ 6. – С. 47-115). Книжкове видання повісті з передмовою 

М. Жулинського було здійснене «Веселкою» в 1993 році. 2000-го року 

«Діамантовий перстень» передруковано в книзі «Вибраних творів» 

Л. Старицької-Черняхівської [258].  

Публікація «Діамантового персня» засвідчила розширення тематичних 

обріїв не лише творчості Л. Старицької-Черняхівської, а й усієї української 

історичної повісті першої половини ХХ століття. Йдеться у творі про 

польське повстання 1830-1831 років. «Чи є в нашій українській літературі 

щось про той період? – запитує Ю. Хорунжий і констатує: – Здається, ні. Тим 

вартісніший цей твір» [289, 24].  

Тематична новизна «Діамантового персня» стала наслідком тривалого і 

глибокого зацікавлення Л. Старицької-Черняхівської польською історією. 
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Письменниця, як зазначає Ю. Хорунжий, студіювала праці «польських 

істориків Йоахіма Лелевеля, Веспасіана Коховського, Каетана Квятковського 

та інших» [289, 9]. Слід наголосити, що Л. Старицька-Черняхівська, 

звертаючись до минувшини сусіднього слов’янського народу, на різних 

етапах свого творчого шляху керувалася різними мотивами. Прагнучи, 

наприклад, художньо відтворити добу Хмельниччини, письменниця робила 

наголос на показі того, як поляки уярмлювали українців, як намагалися 

покатоличити їх, як зневажали права і нехтували інтересами корінного 

населення. 

У повісті ж «Діамантовий перстень» акцент зроблено на зображенні 

того, як поляки самі прагнули позбутися ярма, накинутого на них російським 

самодержавством.  

Повість – це історія персня, яка щонайтісніше пов’язана з історією 

польського повстання 1830-1831 років. Оповідає цю історію дід 

Л. Старицької-Черняхівської по материній лінії – колишній військовик 

Віталій Романович Лисенко. У час відображених подій він був ротмістром 

російської армії, командував ескадроном. 

Участь в антипольській кампанії ротмістр Лисенко брав тоді, коли 

йому було лише двадцять сім років, а оповідає він про це через кілька 

десятиліть – після останнього польського повстання, яке відбулося в 1863 

році. 

Ротмістр Лисенко, як стає відомо із його оповіді, належав до тієї 

частини офіцерів російського війська, які, «вважаючи претензії поляків на 

Волинь, Київщину й Поділля безпідставними» [258, 417], все ж «з повагою 

ставилися до нації, що повстала, щоб вирвати свою Вітчизну з рук тирана!» 

[258, 417]. Оповідач констатує, що «таких було небагато, решта офіцерства 

кипіла, рвалася до бою...» [258, 417]. 

Повстанці мріяли про «Польщу в історичних межах 1772 року» 

[258, 415] і відчайдушно боролися за цю мрію, про що свідчить, зокрема, 

битва на Гороховому полі. За словами оповідача, «на Гороховому полі 
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полягло чотирнадцять тисяч поляків, чотирнадцять тисяч найкращих синів 

отчизни. З нашого боку не менше. Коли б не героїзм польських солдат, війну 

було б скінчено на Гороховім полі!» [258, 420]. Незабутньою для себе вважає 

колишній ротмістр російського війська таку картину бою: «Поляки 

здригнулись, не встояли проти нашої атаки. Сивий командир їхній з добутою 

шаблею кинувся наперед. Хтось з наших одним змахом палаша одтяв йому з 

шаблею руку. Але він не впав. Спливаючи кров’ю, він озирнувся до своїх і 

крикнув голосом, що не забуду довіку: “Поляки! До зброї! За матку 

отчизну!” – припав коневі до шиї і, спливаючи кров’ю, кинувсь наосліп 

вперед. Поляки за ним» [258, 420].  

Особливий героїзм виявили під час повстання полячки. «Взагалі, – 

згадує оповідач, – жінки польські дивували нас своїм завзяттям і своїм 

патріотизмом» [258, 424]. Один із численних прикладів того – бій за місто 

Володимир-Волинський, де на чолі повстанців стояв граф Людвіг Стецький. 

Разом із ним участь у повстанні брала і його дружина – графиня Стецька. 

Палаючий будинок, де перебувала графиня, оточили донські козаки. «Я 

глянув у вибиті вікна, – згадує оповідач, – і побачив страшну картину: в 

кімнаті попід вікнами лежало кілька трупів, посередині стояв диван з 

розірваними подушками, купи видертої з нього паклі валялися долі. Біля 

нього стояла жінка. Коли б хто хотів змалювати богиню війни – це була вона. 

Вона стояла посеред кімнати бліда, в білій, забризканій кров’ю сукні. То була 

сукня, в якій красуня мала вийти на банкет, а попала на січу. На шиї її горіли 

діаманти. Чорне волосся спадало до колін, вуста були стиснуті, брови 

зійшлися грізно над переніссям, очі, чорні од гніву, кресали іскри, в правій 

руці вона стискала ножа» [258, 432].  

Незважаючи на такий героїзм, що набув масового вияву, повстанці не 

могли довго протистояти регулярним частинам російського війська. Настав 

завершальний етап придушення польського повстання. Саме з цим періодом і 

пов’язана історія діамантового персня, що його колишній ротмістр Лисенко 

зберігав із днів своєї юності аж до глибокої старості. 
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«Штаб нашого полку, – згадує оповідач, – став у містечку Ш., а нас 

поставили по сусідніх селах і панських фільварках. Село N, де мав я стати з 

своїм ескадроном, належало великому магнатові графові Ружмайлу, як 

сказали, воно було осередком всього повстанського руху в повіті, і тому мені 

наказали мати пильне око на все, розсилати скрізь патрулі, особливо по лісах, 

що підходили до самого графського парку, і головне: шукати й знайти князя 

Порецького, – голову повстанців, що переховувався в цих лісах» [258, 435-

436]. 

Ротмістр Лисенко вистежив місце перебування Стефана Порецького, 

але наказ командування – заарештувати керівника повстанців – не виконав. 

Більше того, порушив присягу, він зробив усе можливе, аби Стефан 

Порецький і його наречена графиня Броніслава Ружмайло змогли виїхати з 

Польщі і знайти порятунок в Австрії. 

Отже, повість «Діамантовий перстень» – це ще й історія «співучасті 

головного героя у долі потерпілих поляків, які підневільністю і прагненням 

до свободи були близькі свідомому українцеві» [289, 24]. 

У своїй першій повісті про минувшину Л. Старицька-Черняхівська 

відобразила події польської історії, але при цьому виразно і цілеспрямовано 

спроектувала їх на історію українську. І саме така проекція була, на нашу 

думку, головною творчою метою авторки. 

Вже на початку свого монологу оповідач – один із тих офіцерів, які «не 

забували заповітів декабристів» [258, 419], зізнається: «Ми чекали багато від 

польської війни, вважали, що революція може перекинутись і на Росію, що 

лозунг – “воля й знищення кріпацтва” може підняти народні маси і наше 

козацтво» (підкреслення наше. – Т. К.) [258, 419]. 

Саме в час польського повстання оповідач прочитує написану 

Вольтером історію Карла ХІІ. «Цього року Вольтерового я не читав ніколи і з 

цікавістю розгорнув книжку. Зашелестіли аркуші. Прекрасний стиль, легкість 

оповідання, героїчні постаті Карла, Мазепи, трагічна доля гетьмана – все це, 
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мов заводдю, пройняло мене... В вухах задзвеніло, застукало серце» 

[258, 460-461]. 

Збурення почуттів, спричинене волелюбним устремлінням предків, 

посилюється в душі ротмістра Лисенка внаслідок його спілкування з 

польськими патріотами-повстанцями. Із уст графині Броніслави Ружмайло 

він чує нагадування про те, що «козакові, як і полякові, однаково ненависне 

ярмо московських царів» [258, 474] і що «коли поляки повстали за свою 

волю, вони тим повстали й за волю всіх підлеглих тиранові народів» 

[258, 474]. Розпалена полемікою, молода графиня кидає докір своєму 

співрозмовнику: « – Пан ротмістр козак, українець, а Україна пам’ятає добре 

московських царів!» [258, 475]. 

«Слова дівчини, – зізнається оповідач, – схвилювали мене; щось давнє, 

правічне сколихнулося в душі: козак, українець... Вона, полячка, нагадує мені 

про це? Чи ж я забув?» [258, 475]. 

З часу цієї розмови «польська мірка» стає для оповідача визначальною 

в з’ясуванні сутності як його власного «я», так і колективного українського 

«ми». І те, й інше у світлі польського повстання проглядається до дна. 

Показовим, з огляду на це, є епізод повісті, в якому оповідач, прочитавши 

листа від матері, розмірковує: «ЇЇ завданням було одно: набути добра. А хіба 

вона не знала минулого своїх дідів? Ге, ні! Матінка дуже хизувалася своїм 

родом: “бунчуковим”, “підскарбіями”, “генеральними обозними”. Вона 

пам’ятала всіх родичів аж до п’ятого коліна. Але на тім і кінчився її 

патріотизм. І я перенісся думкою до своєї Полтавщини... Панські будинки, 

повні всякого добра, ситі господарі, задоволені своїм дворянством і горді 

своїми орденами. Ге! Вони теж не забули своїх дідів. Де там! Гетьманські 

грамоти були приховані в кожного, не в одного й дідівська шабля висіла на 

почесному місці в кабінеті, але щоб їм спало на думку підняти повстання! 

Ніколи. Земелька добра, і душі колишніх вільних козаків прив’язали міцно до 

“благочистивейшего, самодержавнейшего і великого”. 

Обурення і відраза охопили мене» [258, 476-477].  
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Заради цього, власне, й проектувала Л. Старицька-Черняхівська події 

польської історії на історію українську. До такого прийому письменниця 

вдалася в умовах жорстокого ідеологічного диктату, який унеможливлював 

інші, «легальні», способи нагадування співвітчизникам не тільки про їхнє 

під’яремне існування, а й про їхнє примирення з таким існуванням. 

У зв’язку з цим потребує «другого прочитання» заголовок твору. На 

нашу думку, діамантовий перстень, що його подарувала ротмістру Лисенку 

учасниця польського повстання, – це не тільки символ вдячності за 

порятунок, а й символ волелюбності, боротьби за свободу, без якої 

неможливе повноцінне життя ні окремої людини, ні цілого народу... 

Отже, можемо констатувати, з огляду на сьогоднішній стан вивчення 

архівних матеріалів, що Л. Старицька-Черняхівська є автором єдиної 

історичної повісті, але ця її повість, незважаючи на запізнілу публікацію, 

стала вагомим внеском письменниці в розвиток вітчизняної історичної прози, 

розширивши її тематичні і проблемні обрії. 

 

Висновки до розділу IV 

Перша половина ХХ століття – це період розширення «географії 

історії» в українській повісті про минулі часи. Розширення художнього 

простору вітчизняної повісті зумовлене  появою творів про інонаціональну 

історію. 

«Колумбом» інонаціональної історії серед українських повістярів став 

Ю. Опільський, видрукувавши 1921 року повість «Танечниця з Пібасту». 

Творів про минуле сусідніх з Україною і віддалених від неї народів набагато 

менше, ніж творів про козаччину і про княжу добу. Вужче, відповідно, і коло 

авторів: це Ю. Опільський, Н. Королева, Л. Старицька-Черняхівська. 

Найширшим є художній простір у творах Ю. Опільського – автора 

семи повістей про інонаціональну історію. 

В умовах обмежень і заборон, які стосувалися тематики й 

проблематики творів, українські повістярі першої половини ХХ століття 
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вдалися до показу тієї інонаціональної історії, яка надавала можливість 

побачити в ній, немов у дзеркалі, історію українську. Переконливо засвідчує 

це повість Л. Старицької-Черняхівської «Діамантовий перстень». 
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ВИСНОВКИ 

Українська історична повість першої половини ХХ століття творилася 

в умовах суспільних катаклізмів – Першої світової війни, революції, 

голодомору, масових репресій, Другої світової війни, – які становили собою 

реальні загрози самому існуванню нашого народу і які спонукали українців 

шукати духовну опору у власній історії, котра, попри її драматизм і 

трагічність, засвідчила незнищенність українського етносу. Потребу 

забезпечення такої духовної опори слід розцінювати як один із визначальних 

чинників бурхливого розвитку в означений період історичної повісті. 

Провідну роль повісті першої половини ХХ століття в художньому 

осягненні минувшини переконливо засвідчують кількісні показники: якщо 

історичних романів в означений період з’явилося менше десятка, то 

історичних повістей – понад шістдесят. Активність творчого пошуку 

повістярів у першій половині ХХ століття стане ще більш очевидною, якщо 

згадати, що протягом усього ХІХ століття українськими прозаїками створено 

не більше десяти історичних повістей. 

Є, отже, всі підстави стверджувати, що саме в першій половині 

ХХ століття історична повість зайняла «місце під сонцем» у жанровій 

системі української літератури, значно розширила свої тематичні горизонти. 

Твори вітчизняних повістярів означеного періоду складають три 

тематичні групи: першу – твори про козаччину, другу – повісті про княжу 

добу, третю – твори про інонаціональну історію. 

Тема козаччини – провідна тема української історичної белетристики, 

зокрема – повісті першої половини ХХ століття. У цей період вітчизняними 

прозаїками було створено понад три десятки повістей, у яких козаччина 

трактувалася як «золота доба» української історії. 

Козацьким часам присвячені твори як східноукраїнських, так і 

західноукраїнських повістярів, серед яких слід вирізнити двох «козацьких 

батьків»: А. Кащенка та А. Чайковського. 



 164 

Звернення до теми козаччини розцінюємо як вияв авторської 

тенденційності, зумовленої не тільки власне літературними, а й суспільно-

політичними чинниками. Українські повістярі першої половини ХХ століття 

своїми творами повели опосередковану полеміку з фальсифікаторами нашої 

минувшини, що виявилося передусім у авторському трактуванні подій і 

постатей козацької доби. 

В епіцентрі художньої полеміки перебували дві знакові постаті того 

часу – гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа: в зображенні саме цих 

історичних діячів найбільш яскраво виявилися розбіжності між творами 

української і польської та української і російської літератур. 

Навіть побіжна характеристика підневільного становища українців у 

складі різних держав дає підстави для висновку про те, що розукраїнення 

українського простору в період між Першою і Другою світовими війнами 

стало стратегічною метою політики кількох країн-сусідів і становило собою 

реальну загрозу для існування українського етносу. 

Загальновідомо, що небезпека асиміляції чатувала на українців і на 

попередніх етапах історії, але, незважаючи на це, українці зуміли зберегти 

свою етнічну самобутність. І саме тому уроки предків – уроки етнічної 

самооборони – привернули увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття. 

Підкреслення самобутності, самодостатності українського етносу, 

показ його звичаїв та обрядів, наголос на тому, що відрізняє українців від 

представників інших народів, – все це притаманне цілому ряду повістей про 

козацьку добу. 

Одним із суттєвих індикаторів належності персонажа твору до того чи 

іншого етносу є його мова. Зокрема, А. Чайковський у кожній зі своїх 

повістей у той чи той спосіб показує відмінність української мови від інших 

мов – російської, польської, татарської. 
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Наголошуючи на проблемі спілкування персонажів – представників 

різних етносів, А. Чайковський водночас художньо вмотивовано вирішує 

дану проблему, вводячи у систему персонажів твору персонажа-тлумача. 

Історичні повістярі першої половини ХХ століття акцентували увагу 

на різних аспектах матеріального й духовного світу українців у козацьку 

добу. Цілий ряд таких аспектів містить «наука козацтва», зображення якої 

визначило сюжети і системи персонажів кількох повістей означеного 

періоду. 

У ХХ століття Україна увійшла «“розінтегрованою” – з розколотим і 

включеним у чужі просторові системи простором» [9, 67]. Звідси – ще одна, 

буттєво важлива для українства потреба, суть якої полягає в об’єднанні 

розінтегрованого «єдиного тіла етносу». Художнім вираженням необхідності 

такого об’єднання стала ідея української державності – ключова в історичній 

повісті першої половини ХХ століття. 

Свого часу І. Франко наголошував на тому, що «повість історична має 

вартість, коли її основна ідея зможе заняти сучасних, живих людей». Такою – 

основною – ідея української державності уперше постала в історичному 

повістярстві лише на початку ХХ століття і протягом усієї його першої 

половини залишалася у творах вітчизняних прозаїків «провідною, золотою 

ниткою» [9, 67]. 

Прикметно, що наявність такої «золотої нитки» є посутньою ознакою 

повістей, які створювалися в різних суспільно-економічних формаціях, у 

різних культурно-політичних контекстах, у різних географічних координатах 

– як на материковій Україні, так і за її межами. Слід зазначити, що художнє 

вираження ідеї української державності мало в кожному конкретному 

випадку свої особливості, які зумовлювалися не лише названими вище 

обставинами, а й світоглядом, індивідуально-творчою манерою письменника. 

Цю ідею слід розцінювати як виклик «ночі бездержавності» 

(Є. Маланюк), що нависла над Україною після поразки визвольних змагань 

1917-1920-х років. Становище України після поразки визвольних змагань, як 
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і до їхнього початку, можна охарактеризувати словами західноукраїнського 

письменника Богдана Лепкого (1872-1941): «колишня слава» – і «теперішня 

недоля». 

Найближчою в часі «колишньою славою» була, зрозуміло, доба 

козаччини, головною ознакою якої стало відродження Української держави в 

середині ХVII століття. Не випадково, отож, у повістях про козаччину ідея 

державності України є домінантною. Ідея державності України 

уконкретнюється в топосі Великого Дому – свого, рідного, українського, в 

якому, як скаже пізніше Тарас Шевченко, «своя правда, і сила, і воля». 

Процес формування, еволюції та реалізації ідеї державності вітчизняні 

повістярі, на відміну від науковців, відобразили фрагментарно, акцентувавши 

воєнний аспект втілення ідеї державності через батальні картини 

Корсунської та Пилявецької битв, а також через численні епізоди локальних 

збройних сутичок. 

Складність і драматизм визрівання й реалізації української державної 

ідеї в добу Хмельниччини зумовили активне використання авторами повістей 

таких художніх засобів, як діалог-диспут, полілог-диспут. У ставленні до ідеї 

державності та в участі в її втіленні виявляються визначальні риси характерів 

як історичних осіб, так і вимислених персонажів. 

Прикметною ознакою розвитку української історичної повісті в першій 

половині ХХ століття стало активне творення вітчизняними прозаїками 

художнього літопису княжої доби. Якщо в літературі попереднього – 

дев’ятнадцятого – століття маємо одну-єдину повість про Давню Русь – 

«Захар Беркут» І. Франка, то протягом лише першої половини наступного – 

двадцятого – століття створено понад два десятки повістей про княжу добу 

вітчизняної історії. 

Слід підкреслити таку особливість: якщо тему козаччини розробляли 

як східноукраїнські, так і західноукраїнські повістярі, то княжа епоха 

знайшла художнє відображення в означений період тільки у творчості 

літераторів Західної України, які активно вводили у свідомість ідею 
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національного першочасу – Княжу Русь-Україну, виразно опозиційну до 

України козацької. 

Іншими словами, якщо твори про козаччину давали можливість 

збагнути нам, українцям, «чиї ми діти» (Т. Шевченко), то твори про Київську 

Русь допомагали усвідомити, образно кажучи, «чиї ми онуки». 

Художнє утвердження нової ідеї національного першочасу почалося, за 

нашими спостереженнями, в 1918 році, коли була опублікована повість 

Юліана Опільського «Іду на вас», головним персонажем якої є київський 

князь Святослав. 

Услід за повістю Ю. Опільського «Іду на вас» з’явилися упродовж 20-

30-х років понад два десятки творів, які належали перу В. Бірчака («Василько 

Ростиславович», «Володимир Ростиславович», «Проти закону»), В. Ґренджі-

Донського («Петро Петрович»), К. Гриневичевої («Шестикрилець», 

«Шоломи в сонці»), Б. Лепкого («Вадим», «Каяла»), А. Лотоцького («Княжа 

слава»), І. Филипчака («Будівничий держави», «Дмитро Детько», «За Сян», 

«Іванко Берладник», «Княгиня Романова») та інших прозаїків. Продовжив 

розробку давньоруської тематики і зачинатель повістевого літопису княжої 

доби Ю. Опільський, видрукувавши, крім уже згаданої повісті, ще такі твори, 

як «Ідоли падуть», «Вовкулака», «Золотий лев». 

Слід наголосити на тому, що саме у творенні художнього літопису 

княжої Русі-України особливо виразно проявилася провідна роль, порівняно 

з іншими жанрами, історичної повісті: якщо жанр роману не представлений у 

цьому літописі жодним твором, то кількість повістей перевищує два десятки. 

У своїй сукупності ці повісті становлять собою художню «панораму століть» 

(М. Ільницький). 

Повістева панорама століть, створена в першій половині ХХ віку, 

постала на літописній основі, однак це не значить, що їй притаманна така ж 

докладність у відображенні подій, як княжим літописам. Письменники, на 

відміну від літописців, не зобов’язані були виконувати функції хроністів, а 

тому зосереджували свою увагу на тих подіях, які здавалися їм найбільш 
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характерними для княжої доби, і обирали героями своїх творів тих 

історичних осіб, життя і діяльність яких були знаковими в той чи той період 

історії Русі-України. Природно, отож, що художня панорама століть, 

створена українськими повістярами в першій половині ХХ віку, мала 

значною мірою фрагментарний характер, що виявилося, з одного боку, в 

«пропусках» письменниками певного століття, а з іншого – в акцентації ними 

століття іншого. 

Найбільшу кількість аналізованих нами повістей присвячено подіям і 

постатям Х століття. 

Художнє утвердження ідеї нової «золотої доби» в українській історії 

було тісно пов’язане з вирішенням багатьох творчих завдань. Одне з них, 

можливо, найважливіше, – це забезпечення художньої «прописки» 

українського етносу в княжій епосі, тобто зображення етнічного коріння. 

Першорядність цього творчого завдання зумовлювалася тим, що 

етнічна ідентичність «стає, – за словами С. Андрусів, – проблемою номер 

один у час загрози втратити її». 

Перша половина ХХ століття якраз і була «часом загрози» для 

українського етносу, оскільки стратегії розукраїнення стали в цей період 

складовими державної політики кількох сусідніх країн. 

Ось чому посилену увагу вітчизняних повістярів першої половини 

ХХ століття до «проблеми номер один» слід розцінювати як цілком природну 

«реакцію на підневільний, оборонний стан» (С. Андрусів), у якому 

опинилося українство в означений період свого історичного буття. 

Усвідомлення цього невтішного для українців факту активізувало 

пошук етнічного коріння в глибині віків. Констатуємо, що художні 

«промірювання» вітчизняних повістярів у період, який ми розглядаємо, не 

сягнули нижче Х століття (такі «промірювання» здійснять представники 

наступних літературних поколінь), але й вони значною мірою посприяли 

«усуненню почуття загубленості» (С. Андрусів) українців на велелюдних 
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шляхах історії, закарбуванню в їхній свідомості більш давніх і ширших, ніж 

козацькі, координат буття наших пращурів у часі і просторі. 

Як і в повістях про козацтво, створених українськими прозаїками 

протягом першої половини ХХ століття, так і в повістях про княжу добу 

«основною ідеєю» (І. Франко) стала ідея державності. Констатуючи це, 

водночас наголосимо на суттєвій відмінності в трактуванні її у творах різних 

тематичних груп: якщо в повістях про козаччину ідея державності поставала 

як художнє прогнозування бажаного майбутнього, то в повістях про княжий 

період вона ґрунтувалася на фактах кількасотлітнього державного буття 

наших предків, які заснували і витворили Київську Русь – одну з найбільших 

і наймогутніших держав Середньовічної Європи. 

Українські повістярі, які відображаючи різні періоди княжої доби – 

від початків Київської держави і до її занепаду, зосередили увагу на 

ключових постатях вітчизняної минувшини і підпорядкували свої творчі 

задуми пошукам тих непроминальних уроків історії, які б послужили 

відродженню і утвердженню української державності. Промовистою, з 

огляду на зазначене, є вже сама назва однієї із повістей І. Филипчака: 

«Будівничий держави». 

Якщо в українській повісті про минувшину протягом усього 

ХІХ століття об’єктом осягнення була виключно історія вітчизняна, то в 

першій половині ХХ століття констатуємо розширення «географії історії», 

зумовлене появою творів про минуле сусідніх з Україною і віддалених від неї 

народів. Повістей про інонаціональну історію значно менше, ніж повістей 

про козаччину і про княжу добу. Вужче, відповідно, і коло авторів: це 

Ю. Опільський, Н. Королева, Л. Старицька-Черняхівська. 

«Колумбом» інонаціональної історії серед українських повістярів став 

Ю. Опільський, видрукувавши 1921 року повість «Танечниця з Пібасту». 

Подальше розширення художнього простору української історичної повісті 

першої половини ХХ століття відбулося завдяки появі ще кількох творів 

Ю. Опільського («Поцілунок Іштари», «Гарміоне», «Школяр із Мемфісу», 
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«Аллах!»), а також творів Н. Королевої («1313», «Сон тіні», «Предок») та 

Л. Старицької-Черняхівської («Діамантовий перстень»). 

В умовах обмежень і заборон, які стосувалися тематики та 

проблематики творів, українські повістярі означеного періоду вдалися до 

показу тієї інонаціональної історії, яка надавала можливість побачити в ній, 

немов у дзеркалі, історію українську. 

Вітчизняні повісті про минувшину, створені в першій половині 

ХХ століття, становлять собою тематично розмаїте і художньо значуще 

явище, а тому потребують подальшого різноаспектного дослідження.  
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