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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Осягнення глибинних пластів минулого, 

осмислення доленосних моментів національної історії є об’єктом уваги як 

майстрів художнього слова, так і науковців. Звертаючись до історичної тематики, 

митці сприяють піднесенню національної свідомості, гідності, патріотичності, 

історичної пам’яті, бо, проникаючи в далекі епохи, талановиті письменники 

дають ключ для розуміння сучасності.   

Час на зламі XX – XXI століть позначився глобальними змінами масштабного 

та локального вимірів, які торкнулися чи не всіх складників цивілізації і культури. 

Не оминули вони й літературу. Митці шукають нових форм, засобів художнього 

увиразнення, порушуючи тим самим загальноприйняті канони. Це стосується 

жанрових різновидів українського історичного роману та повісті, які пройшли 

тривалий шлях розвитку. У процесі їхньої еволюції сформувалися жанрові ознаки, 

множинність прикмет, які виявляють родово-жанрову характеристику текстів. Ця 

сукупність – динамічна, адже світогляд автора, гнучкість, універсальність 

епічного мислення та образотворення вносять в історичні твори все нові й нові 

ознаки, сприяючи жанровій модифікації. Хоча все-таки можна виділити той 

мінімум найістотніших рис, що складають жанрову основу історичного роману та 

повісті, щоб проаналізувати взаємозв’язок найхарактерніших класичних ознак у 

поєднанні з новими рисами, які виникають відповідно до вимог часу.  

На особливу увагу заслуговують зразки історичної прози Ю. Мушкетика, в 

яких митець розкрився як талановитий письменник, знавець історії нашої країни, 

глибин життя певного історичного періоду, як дослідник внутрішнього світу 

персонажів. У романах та повістях («Семен Палій» (1954), «Гайдамаки» (1957), 

«Яса» (1970-1974), «На брата брат» (1993), «Гетьманський скарб» (1993), 

«Прийдімо, вклонімося…» (1996), «Погоня» (1997), «Останній гетьман» 

(2010), «Ніч без світання» (2011)) автор достовірно та повно відтворює 

історичну панораму, дотримуючись законів художнього пересотворення 

дійсності, поглиблює розуміння сутності історичних подій, в епіцентрі яких – 
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життєва драма людини та закономірності її буття – добро / зло, людяність / 

жорстокість, вірність / зрада, шляхетність / ницість, воля / неволя тощо.  

Творчі надбання письменника стали об’єктом низки дисертацій: «Історична 

проза Ю. Мушкетика» (2002) Н. Горбач, «Український роман зв’язку часів: 

проблеми поетики» (2007) М. Кондратюк, «Еволюція українського історичного 

роману 90-х років ХХ століття» (2001) О. Проценко, «Художнє осмислення 

національної самосвідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика» (2006) 

Л. Ромас, «Інтерпретація національної історії в українській прозі ХХ століття» 

(2006) Л.  Ромащенко. Серед літературознавчих розвідок вагомими є праці 

В. Бєляєва,  К. Волинського, Н. Горбач, М. Ільницького, П. Кононенка, Л. Ромас, 

Л. Ромащенко тощо. Так, окремі твори митця в контексті історичної прози XX ст. 

досліджували, звертаючи увагу на особливості характеротворення, систему 

зображально-виражальних засобів (О. Проценко), нові форми вираження 

хронотопу та принципи і засоби конструювання художніх образів (Л. Ромащенко), 

своєрідность композиції та сюжету (М. Кондратюк), проблемно-тематичний 

аналіз, жанрову специфіку (Л. Даниленко), етноментальні параметри (Н. Ляшов). 

Наскрізними, що об’єднують вищезазначені праці, є питання трансформації 

історичних реалій у художню правду. У роботах названих науковців 

досліджувалися твори письменника на історичну тему періоду 1954-1997 рр., а 

тексти «Останній гетьман» та «Ніч без світання» ще не були об’єктами 

детального аналізу.  

 Багатогранна творчість Ю. Мушкетика дає підстави для глибшого та 

детальнішого вивчення філософсько-поетикальних аспектів його прози. Тому 

актуальність обраної теми зумовлена потребою комплексного, а відтак 

ґрунтовного дослідження поетики історичних текстів митця, їхньої жанрової та 

стильової своєрідності. Важливо проаналізувати авторські моделі, якими оперує 

митець для відтворення образів  у взаємопов’язаних площинах природи буття: 

онтологічної, спрямованої на сенсовість та змістовність, та гносеологічної, що має 

на меті – пізнання світу та самого себе; дослідити проблеми екзистенційно-

онтологічного виміру – життя та смерті, сенсу людського існування;  зосередити 

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4462
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4462
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4462
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увагу на розгортанні мотивів туги, самотності, страху, відчаю. У цьому контексті  

суттєвими є аспекти художнього втілення системи загальнолюдських цінностей, 

інтерпретованих в історичній епіці Ю. Мушкетика. 

Актуальність дисертації також зумовлена необхідністю всебічного вивчення 

філософського підтексту історичної прози Ю. Мушкетика,  процесів  інтеграції 

сучасного гуманітарного знання.  

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

виконувалася на кафедрі української та зарубіжної літератур Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» в межах науково-дослідної теми «Поетика художнього 

твору» (№ 01094000199). Тему роботи затверджено вченою радою 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (протокол № 2 від 27 вересня 2012 року). 

Метою дослідження є вивчення історичної прози Ю. Мушкетика з погляду 

художнього втілення онтологічного, гносеологічного й аксіологічного аспектів, 

які сумарно вияскравлюють історіософську глибину його текстів.  

Реалізація мети зумовила розв’язання таких завдань: 

– дослідити специфіку трансформації історичної правди в художню; 

– осмислити художньо-філософську концепцію автора; 

– схарактеризувати онтологічно-гносеологічні виміри творів;  

– з’ясувати систему екзистенційних мотивів у творчості письменника; 

– проникнути в суть аксіологічної концепції автора, явленої в історичній прозі; 

– проаналізувати поетику інтертекстуальності, хронотопу, заголовків як 

принципів естетизму в епіці історичного романіста. 

Об’єктом дисертаційної роботи є історична проза Ю. Мушкетика: повісті 

«Семен Палій», «Ніч без світання» та романи «Гайдамаки», «Яса», «На брата 

брат», «Гетьманський скарб», «Погоня», «Останній гетьман», «Прийдімо, 

вклонімося…». 
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Предметом дослідження є онтологічно-гносеологічні та аксіологічні виміри 

історичної прози Ю. Мушкетика, специфіка її екзистенційних, часопросторових, 

номінативних та інтертекстуальних  параметрів. 

Методи дослідження. Пріоритетною є низка методів: історико-

літературознавчий – для вивчення еволюції історичного роману й повісті та 

їхнього функціонування у творчості Ю. Мушкетика; системно-аналітичний – для 

цілісного аналізу проблематики історичної прози; історико-типологічний – як для 

зіставлення різноманітних класифікацій, так і осмислення співвідношень між 

історичною достовірністю фактів і художньою трансформацією дійсності в 

історичних творах. Водночас прислужився культурно-історичний метод, 

застосований з метою дослідити зображені в епіці Ю. Мушкетика події та факти 

періоду козаччини. Не менш важливим є герменевтичний підхід, необхідний для 

тлумачення смислових варіацій заголовків творів; культурологічний, що дався 

взнаки для осягнення контекстуальних особливостей національної ментальності 

та інтертекстуальних зв’язків з історичною прозою автора; психоаналітичний / 

психологічний, що були спрямовані на проникнення у внутрішній світ героїв. 

Окрім того, у процесі дослідження мали місце елементи взаємопов’язаних між 

собою історико-генетичного методу  (для з’ясування сутності жанрової 

специфіки історичного роману і його ґенези)  та історико-функціонального  (для 

визначення авторської моделі історичного роману та повісті у творчості 

Ю. Мушкетика). 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять історико-

літературознавчі розвідки вітчизняних (С. Андрусів, Є. Барана, М. Ільницького, 

О. Проценко, Л. Ромащенко, М. Сиротюка) та зарубіжних дослідників 

(Л. Александрової, В. Бєляєва, І. Варфоломєєва, Г. Ленобля, Р. Мессер, 

В. Оскоцького,  М. Серебрянського), в яких осмислювалась конкретика 

історичної прози, зокрема жанрова природа історичного роману й повісті та 

їхньої типології, вивчалося питання співвідношення історичної та художньої 

правди тощо. Теоретичною базою дисертації слугували також джерела, 

присвячені як історії України (О. Апанович, Ю. Мицика, П. Мірчука, О. Путро, 
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Д. Яворницького), так і історіософським проблемам (А. Камю, С. К’єркегора, 

Н. Хамітова, З. Фройда, К.-Ґ. Юнга, І. Ялома).  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в дисертаційній 

роботі вперше було: 

– системно проаналізовано художню реалізацію онтологічно-

гносеологічного та аксіологічного аспектів в історичній прозі Ю.  Мушкетика; 

– осмислено основні домінанти та критерії художньо-філософської 

концепції автора; 

– комплексно вивчено історичні романи та повісті митця в контексті 

системи екзистенційних модусів; 

– здійснено ґрунтовний поетикальний аналіз часопросторової організації 

історичних творів митця, їхньої номеносфери, інтертекстуальних параметрів.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в результаті аналізу 

історичної прози Ю. Мушкетика було виявлено філософсько-естетичні аспекти 

жанрових модифікацій творів автора, зокрема розкрито художні форми втілення 

онтологічно-гносеологічних та аксіологічних чинників художнього мислення у 

контексті історичних текстів письменника, здійснено класифікацію  заголовків, 

розширено уявлення про часопросторовий комплекс аналізованих романів і 

повістей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього 

застосування для подальшого вивчення та дослідження історичного доробку 

Ю. Мушкетика, а також при читанні  курсу історії української літератури XX ст. 

(лекцій, спецкурсів та семінарів), написання курсових, дипломних та 

магістерських робіт і навчальних посібників. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було 

викладено в доповідях на всеукраїнських конференціях: «Літературний процес: 

структурно-семіотичні площини» (Київ, 2012), «Література й історія» (Запоріжжя, 

2012), «Тарас Шевченко і сьогодення» (Сімферополь, 2013), «VΙΙ Фащенківські 

читання: Жанр у контексті (само)свідомості» (Одеса, 2015) та міжнародних 

конференціях: «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, 
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перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2012), «Міжкультурна 

комунікація: проблеми та перспективи» (Одеса, 2012), «Соціум. Наука. Культура» 

(Київ, 2012), «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні 

виміри» (Одеса, 2013), «Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень 

’2013» (Одеса, 2013), «Тарас Шевченко – володар у царстві Духа» (Ужгород, 

2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 статей, серед яких 

7 – у фахових виданнях України, 3 – у міжнародних. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 11 підрозділів, висновків та списку використаних джерел, 

який нараховує 287 позицій. Загальний обсяг роботи складає 209 сторінок, з них 

основного тексту – 181 сторінка. 
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РОЗДІЛ Ι. ІСТОРИЧНА ПРОЗА Ю. МУШКЕТИКА В КОНТЕКСТІ 

ТЕОРЕТИЧНОГО Й ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

 

1.1. Типологія історичного роману та повісті в літературознавстві 

Українська література другої половини XX ст. представлена оригінальними 

творами талановитих письменників, однак літературний процес окресленого 

періоду не був однозначним та однорідним. Так, у середині 50-х років посилився 

регулятивний вплив влади на всі сфери життєдіяльності людини. Безсумнівно, це 

негативно позначилося і на загальному стані літератури. За умов прискіпливої 

цензури Ю. Мушкетик писав свій перший твір – історичну повість «Семен Палій» 

(1954), що було «…акцією громадянськи мужньою» [73, 318]. У середині 60-х 

років було оприлюднено роман про сучасність – «Тронка» О. Гончара, «День для 

прийдешнього» П. Загребельного, «Крапля крові» Ю. Мушкетика, «Чужа кохана» 

А. Мороза тощо. На кінець 60-х років у романах «Собор» О. Гончара, «Мальви» 

Р. Іваничука, у повістях «Жбан вина» Р. Федоріва, «Деревляни» В. Близнеця, у 

новелістиці «Запах кропу» Є. Гуцала, «Деревій» Гр. Тютюнника, а також у поезії 

та у драматургії активним є інтерес до «…проблем історичної пам’яті, зв’язку 

часів, наступності поколінь, національних традицій і святощів, «коріння й 

витоків» [73, 18]. І знову в 1968-69 рр. «…погромом Гончаревого «Собору»… 

письменникам суворо нагадали, що література є «частиною загальнопартійної 

справи». Почалися ідеологічні нагінки на Р. Іваничука, Б. Харчука, І. Білика, 

Р. Андріяшика, Ліну Костенко, І. Дзюбу, Є. Сверстюка та інших, хто відхилявся 

від «мудрих накреслень» [259, 51]. Хоча саме цей масив художніх творів 

беззаперечно свідчить про те, що епічне, ліричне та драматичне зображення 

історичного минулого нашої країни стає провідною тенденцією розвитку 

української літератури взагалі. Цензурні переслідування, заборони певних 

історичних тем упродовж 70-80-х рр. XX ст. повністю не було скасовано, однак  

це не заблокувало тенденцій розвитку нового українського історичного роману, 

представленого у творчості П. Загребельного, Л. Костенко, Р. Федоріва, 
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Р. Іваничука, М. Івасюка, В. Малика, В. Чемериса, Ю. Мушкетика та багатьох 

інших [73, 17–19]. На думку  Р. Іваничука,  «українська історична романістика 

стала нині однією з найширших магістралей, якою доходять до читача скарби 

національної духовної спадщини» [206, 31]. Історична проза, даючи моральні 

уроки сучасним поколінням, сприяє підняттю їх патріотичного духу та 

збагаченню національної свідомості, тому всім «…нам потрібна історія. Як хліб 

насущний, щоб жити, бути народом» [10, 53].  

Прозовий доробок Ю. Мушкетика, до якого належить низка мистецьких 

творів про трагічні сторінки історії України другої половини XVII–XVIII ст., 

відзначається достовірністю зображених подій, історичних епох та осіб. Усе це 

переконує в ґрунтовному знанні митцем «…історії власного народу і так само 

всезагальної...» [213, 98], його романи та повісті на історичну тему захоплюють 

різноаспектністю функціонального наповнення: збуджують інтерес до історичних 

знань, спонукають читачів переживати минуле як сьогодення, формують 

глибинне, системне мислення, примножують перспективний духовний досвід 

людства, виховують почуття національної гідності.  

Історична романістика, продовжуючи плідні традиції минулого та 

збагачуючись досвідом сучасності, набула широкого читацького резонансу та 

привернула увагу критиків. Питанням теорії історичної прози, сутності 

історичного роману та повісті, їхній поетикальній еволюції присвячені 

літературознавчі розвідки вітчизняних та зарубіжних науковців: 

Л. Александрової, С. Андрусів, А. Гуляка, М. Ільницького, Г. Ленобля, 

І. Мотешова, Л. Ромащенко, М. Сиротюка тощо. Популярність та активність 

оприлюднення творів на історичну тематику спонукала до їхнього ретельного 

аналізу  в  дисертаціях, серед яких «Історична романістика Романа Іваничука та її 

місце в розвитку жанру» С. Андрусів (1987), «Поетика історичної романістики 

Богдана Лепкого» Б. Вальнюк (1998), «Історичні романи І. Нечуя-Левицького: 

особливості поетики» А. Калинчук (2000), «Еволюція українського історичного 

роману дев’яностих років XX століття» О. Проценко (2001), «Історична проза 

Юрія Мушкетика» Н. Горбач (2002), «Еволюція історичної повісті в українській 
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літературі XIX – початку XX століття» К. Ганюкової (2003), «Поетика історичної 

прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій)» М. Бєліченко 

(2007) та ін. 

Склалося так, що в літературознавчих студіях не зосереджено зусилля на 

чіткому трактуванні терміна «історична проза», а тому його значення 

ідентифікують контекстуально та принагідно. Наприклад, на думку дослідниці 

Ю. Мельникової, «історична проза» «…означає різні жанрові утворення – новелу, 

оповідання, повість, роман. Вони можуть існувати автономно, можуть і 

поєднуватись у синтетичні сполуки, але вже без рис синкретизму» [153, 57]. Були 

спроби, зокрема у працях І. Варфоломєєва, замінити поняття «історичні жанри», 

запропоновані до наукового обігу Г. Леноблем [132, 259], на видову дефініцію: 

«історична романістика» – «великий комплекс жанрових структур, різноманітність 

внутрішньо-видових форм повістування – від роману-епопеї до новели і від 

соціально-історичного роману (повісті) до історико-пригодницької, історико-

побутової повісті та роману-легенди…» [44, 8].  Зважаючи на численне жанрове 

модифікування творів на історичну тему, сутність теоретичних термінів може 

доповнюватися, розширюватися, на що істотно впливає також авторський ідейно-

стильовий підхід, мистецька інтенція та художній задум. Логічно, що поняття 

«історична проза» та «історична романістика» є чіткіші та конкретніші, оскільки 

трактуються у межах одного з трьох родів літератури, а термін «історичний жанр» 

може синтезувати будь-які формальні прояви подання матеріалу в таких 

варіаціях: історична драма, історична дума, історична поема. Отже, до історичної 

прози, в першу чергу, належать історичний роман, історична повість, оповідання, 

новела, нарис, які відрізняються текстовими обсягами, складністю сюжетних 

переплетінь, гостротою конфліктів та способами рецептивного впливу; такі твори 

«...мають відмінні жанрові характеристики при спільних наративних ознаках 

художньої ретроспекції минулого» [153, 56].  

Варто зазначити, що і власне жанрова природа історичної прози є 

проблемним ти дискусійним питанням. У літературознавстві наявними є різні 

підходи та теоретико-історичні обґрунтовування, що узагальнюють, уточнюють 
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чи розмежовують певні ознаки, а погляди науковців набувають нових перспектив 

залежно від актуальних обріїв долучення нових художніх зразків.  

Як зазначалося попередньо [195, 263–267], розробку теоретичних підвалин 

історичної романістики розпочато в монографії М. Серебрянського, в якій 

історичний роман став об’єктом наукового дослідження. З’ясовуючи жанрову 

природу творів на історичну тему, автор стверджує: «Історична реальність деяких 

дійових осіб (поряд з якими поставлені й видумані герої) – перша і вирішальна 

ознака історичного роману, ознака, яка визначає обличчя жанру» [221, 4]. Ідеться 

про те, що достовірність зображених автором подій досягається наявністю в 

ньому конкретної історичної особи. В історичному романі, як зазначає 

М.Добролюбов, мають бути присутні «…живі особистості, знайомі… в історії», 

твір на історичну тему має показати читачам і приватні інтереси,  життя  «...з боку 

їх особистого побуту і внутрішніх думок, і прагнень...» [70, 378]. Схожої точки 

зору дотримується й дослідниця Л. Александрова у праці «Радянський історичний 

роман», визначаючи історичний роман як «...твір про видатні події, які відбулися в 

минулому і відіграли важливу роль в історичних долях народу, чи про періоди, які 

підготували ці події. Головним героєм історичного роману є справжні історичні 

персонажі» [2, 24].  

Відмінною є позиція з приводу аналізованої проблеми академіка 

О. Білецького, який у передмові до роману В. Скотта «Квентін Дорвард» звертає 

увагу на те, що персонажами «...можуть бути й люди, які справді існували, й 

люди, вигадані автором. Але й ті й інші повинні бути подані згідно з даними 

історії, тобто такими, якими вони могли б бути певного, вибраного автором часу» 

[30, 418]. Як бачимо, історичний час, епоха, яку зображує автор, повинна 

накласти певний відбиток на вигаданих або реальних персонажів твору. Деякою 

мірою переконання академіка підтримує і літературознавець М. Сиротюк, який 

підкреслює, що найважливішим є те, «…як у романі розкрита епоха, її дух, 

провідні тенденції, як змальовані події та люди, які мистецькі достоїнства має 

твір... А те, яким персонажам – історичним чи вигаданим – надана перевага,  – то 

вже справа письменника, тут йому ніхто не може бути суддею» [222, 34].  
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Необхідним для якісного розуміння є виокремлення такої ознаки як історизм. 

Так, Ю. Андреєв стверджує, що саме «…наявність історизму визначає 

приналежність історичного роману до ряду реалістичних творів» [6, 6], 

поширеною є думка про те, що історизм – це риса реалістичного творчого методу 

взагалі [202, 29], який «...означає урахування художником особливостей 

зображуваної епохи, правдиве змалювання у творі характерних її рис» [136, 432], 

а не лише специфічна риса історичної прози. На думку М. Гуменного та 

Ю. Мельникової, важливим компонентом аналізованого поняття є категорія 

«розвитку»: «змалювання особистості й життя людини у процесі їх розвитку, у 

русі, згідно з духом часу…» [66, 167], тобто «йдеться не про будь-які зміни 

взагалі, а про розвиток реальний, який схоплює не лише розбіжності, а й спільні 

риси різних історичних епох чи умов буття різних поколінь» [153, 64].  Тим часом 

у «Літературознавчій енциклопедії» Ю. Ковалів поняття «історизм»пояснюється  

так: «…художнє осмислення подій минулого, що мають конкретно-історичний, 

неповторний зміст і колорит, спроба його реставрації у різних жанрах лірики, 

епосу і драми» [141, I, 440].  

Окреслюючи принцип історизму художнього мислення, за допомогою якого 

письменник може охопити епоху в усій складності її провідних тенденцій, та 

розглядаючи його як невід’ємну рису реалістичного мистецтва взагалі, 

Л. Александрова запропонувала термін «історичність» як специфічну ознаку. Під 

історичністю розуміється те, що справді було в житті; це принцип, дотримуючись 

якого, митець «…прагне до фотографічного відтворення…» подій та фактів, 

зображуваної автором епохи, не претендує на типізування фактів і явищ, а тому, 

на відміну від історизму, не може бути «особливістю художньої літератури» [3, 

66]. Ю. Борєв трактує історичність ширше: «Термін, який означає історичну 

правдивість та обґрунтованість. Історичність епізоду – ступінь відповідності тому, 

що відбувалося насправді, і ступінь його історичної значущості. Історичність 

роману визначається його відповідністю дійсним історичним подіям, 

віддзеркаленим в історичних документах» [39, 175]. Синонімічним поняттю 

історичності є «достовірність», до основного значення якого («вірність») 
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«…додається ще й семантичне нашарування «досто», котре походить від лексеми 

«достойно» («як годиться», «як належить», «правильно»), що надає змістові 

базового значення особливої стійкості, незаперечності та переконливості» [108, 

142], тобто «…найбільш стабільною ознакою цього термінологічного 

словосполучення («історична достовірність» – Н. П.) є здатність виокремлювати 

ті образи, картини світу, твердження, положення, і висновки…, які найближче 

стоять до справжньої істинності» [108, 142]. Прикметно, що достовірність, як і 

історичність в історичній прозі не означатимуть прискіпливо точне відтворення 

реальних подій. Слушною є думка В. Бєляєва про те, що історичний роман 

«...зовсім не є переказом, викладенням відомих і маловідомих фактів історії, його 

завданням є творча переробка їх, художня подача в низці драматичних сцен і 

епізодів, які є сюжетною тканиною твору. Для того, щоб правдиво і широко 

висвітлити картини життя народу, необхідно одягнути дані історії у 

високохудожню форму» [28, 330].  

Тому саме в історичній прозі важливим  аспектом є своєрідне відсоткове 

долучення домислу та вимислу, за допомогою яких відбувається пересотворення 

історичного фактажу в художній твір. Зважаючи на таку специфіку, М. Сиротюк 

зазначає, що історичний роман «…будується на дійсній історії, його автор у 

зображенні історичних подій та постатей прагне до точності і достовірності, 

користуючись при цьому даними науки. Проте історія виступає в романі не у 

своєму, так би мовити, науковому вираженні, не у формі фактів, хронологічних 

дат і цифрових даних, а в сюжетному «самовиявленні», втіленому в людські долі, 

в емоційні образи» [223, 35]. Підтвердження цьому знаходимо й у статті 

М. Ільницького «Голос героя – голос автора»: «…для художника документ – лише 

відправна точка, першопоштовх. Історичний факт, деталь вступають у силове 

поле, де діють закони художнього конструювання дійсності, стають складовою 

частиною цілісного задуму» [87, 113–114]. 

В історичній прозі історизм проявляється на рівні осмислення причино-

наслідкових відношень зображуваних історичних реалій, у взаємозв’язку з 

минулим, сучасним та майбутнім. Думки науковців з приводу досліджуваного 
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терміна хоч і різняться між собою, але спільним є те, що історизм у  таких творах  

має певну особливість: своєрідно реалізуючись, аналізований принцип 

«...передбачає відтворення... широкого історичного контексту, реальних «справ 

давно минулих днів», історичних особистостей. Історія розглядається при цьому 

як динамічний процес, котрий має свої витоки і свою течію» [11, 73]. На нашу 

думку, історизм протиставляється, в певній мірі, достовірності та історичності 

зображення автором історичного матеріалу. На цьому наголошує  Ю. Мельнікова: 

«Історизм не можна прямолінійно ототожнювати з такими важливими, але 

самостійними поняттями, як художньо-історична, національно-історична 

тематика та проблематика, життєва достовірність, ступінь відповідності між 

художньо-історичною реальністю та дійсністю як реальністю конкретно-

історичною» [153, 64], адже функціональне навантаження зазначених понять 

полягає в автентичному та правдивому відтворенні зображуваного за законами 

художнього пересотворення дійсності. 

 А. Бєльський звертає увагу на такій типовій рисі історичної прози, як 

своєрідність історичного конфлікту, що є «…вузловою, чільною ознакою жанру. 

Адже для художнього відображення історії необхідні вузлові та зламні моменти 

минулого, події, у ході яких вирішуються долі нації або ж певних класів, 

конфлікти, що мають значення для життя країни, народу» [24, 136]. Важливо, що 

загострене протистояння в історичному творі відбувається на рівні певної 

спільноти, саме конфлікт, який «…має соціальне значення, в історичному романі 

найчастіше розвивається і стає початком подій історичного масштабу, детермінує 

їх розвиток великої історичної значущості» [24, 137]. 

Безумовно, твори на історичну тему – це самобутній синтез науки та 

мистецтва, зокрема В. Бєлінський, помітивши цей зв’язок, стверджував, що 

історичний роман – є  ніби точкою, «…в якій історія, як наука, зливається з 

мистецтвом; є доповненням історії, її інший бік» [23, 42]. Але таке злиття має 

бути обачним та доцільними, тому важко погодитися з думкою М. Сиротюка, 

який ототожнив мистецтво та науку, зауваживши, що саме таке органічне 

поєднання становить істотну особливість історичного твору [222, 35]. Про 
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різницю між науковим та художнім відтворенням історичного матеріалу писав ще 

І. Франко в передмові до повісті «Захар Беркут»: «Повість історична – се не 

історія. <...> ...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 

зайняти сучасних живих людей, то значить, коли вона сама жива й сучасна» [250, 

XVI, 7]. 

Намагаючись виокремити жанрові ознаки творів на історичну тему,  

Р. Мессер звертає увагу на наявність історичної дистанції та «…рівні історичності 

самих подій, які привернули увагу автора» [155, 11]. У літературознавчій науці 

питання про дистанцію в часі є вагомим. Так,  М. Кузнецов провідною ознакою 

історичної прози вважає те, що час персонажа й автора, який не є «…сучасником 

епохи, яку зображує» [125, 155], не збігається. «Романи не можуть бути 

історичними, – стверджує В. Оскоцький, – якщо події, що складають його 

сюжетну основу, відбувалися на пам’яті нинішніх поколінь, були їх біографією, їх 

долею» [183, 5]. Історичними треба вважати лише ті твори, «…які  розповідають 

про минуле…, причому віддалене» [183, 5], хоча на який часовий проміжок воно 

має бути віддаленим, автор праці «Історія та література» не зазначає. Переважна 

більшість дослідників, зокрема С. Петров, схиляються до думки необхідність в 

історичному романі реальних історичних осіб, а також – дистанції в часі між 

митцем і змістом зображуваного [203, 4]. Про часову дистанцію йдеться в працях  

С. Андрусів та К. Балдік, вбачаючи специфічну рису історичної прози в 

зображенні минулого на відстані не меншій ніж життя одного покоління, тобто 

80-90 років [7, 15; 272, 114]. Як бачимо, науковці, виділяючи часову дистанцію як 

одну із домінантних ознак історичної прози, звертають увагу на співвіднесення 

часових вимірів, підкреслюючи при цьому в ній специфіку художнього 

осмислення реальності. 

Ще однією беззаперечною рисою історичних творів є перспективність, яка 

дає змогу письменникам за допомогою минулого осягнути теперішнє та заглянути 
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в майбутнє, встановивши у такий спосіб певний часовий місток. Так, Г. Ленобль 

вважає, що автор повинен враховувати різницю між минулим, теперішнім та 

майбутнім, проте не забувати, що «…історія – це цілісний процес...», «...не можна 

вказати такої риси, яка умовно відокремила б історію минулого від історії 

теперішнього. Але виходячи з того, що теперішнє і минуле – це не протилежності, 

то в жодному разі не випливає, що підхід письменника щодо зображення 

теперішнього і зображення минулого може бути... однаковим» [132, 106]. Відомо, 

що в історичній прозі минуле стає своєрідним дзеркалом майбутнього, тому митці 

у давніх епохах бачать «…джерело соціального й морального досвіду. З уроками, 

запозиченими з подій минулого, вони співвідносять роздуми над сьогоденням. 

Саме стурбованість проблемами свого часу спонукає письменників уважно 

вдивлятися в давні події» [11, 74]. Вдивлятися в минуле, бо «...кожне наступне 

покоління, щоб усвідомити і власну генетичну природу… й перспективи 

історичного вибору» [14, 45], має виробляти орієнтацію в навколишньому світі. 

Аналізуючи основні тенденції розвитку історичної прози XX ст., 

М. Ільницький стверджує, що помітною рисою історичної прози, крім 

проаналізованих вище, є те, що історична тема у творі «...зосереджується сьогодні 

суспільною, моральною стороною, епіцентр якої проходить крізь людську 

особистість, письменником рухає прагнення подивитись <…>, як велика тема 

історії проходить через одну людину, відтак – через рід і народ» [87, 111]. Тобто 

історичні події розкриваються через призму людських почуттів, взаємовідносин,  

життєвих проблем.  

Прикметно й те, що історична романістика часто-густо характеризується 

«химерністю» як однією з рис історичних творів, бо через «…умовні «химерні» 

елементи в новітній історичній прозі...» утверджується «...притчовість, 

філософічність як художня домінанта» [137, 105]. Як зазначалося попередньо 

[189, 225], на філософському осмисленні історії наголошує М. Богданова. 

Досліджувана риса «...спонукає авторів до пошуків нових форм і прийомів – 

включення до традиційного, реалістичного типу оповіді різних елементів 

умовності, міфу, притчі, символіки, фантастики, казки, гротеску» [35, 118]. Отже, 
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посилення філософського начала є помітною тенденцією розвитку історичної 

прози. 

Як бачимо, погляди літературознавців на природу історичної романістики 

змінювалися, вирішальними критеріями розгляду питання про особливості творів 

на історичну тему в різні періоди їхнього розвитку були то реальні історичні події 

та особи, то співмірність домислу та вимислу, то часова дистанція, то історизм 

тощо.  Комплексно досліджуючи жанрову специфіку, О. Білий звертає у вагу на 

те, що «...не можна розглядати ізольовано якусь одну його рису, необхідно брати 

всі його особливості у сукупності, комплексно, і лише тоді для нас буде якісний 

справжній зміст такого роману» [31, 56–57]. 

Ще однією досить актуальною та суперечливою є проблема статусу 

історичного роману. У літературознавчих дискусіях та дослідженнях поширені 

два протилежні погляди науковців на історичний роман: як окремий самостійний 

жанр великої епічної прози та як різновид романного жанру. Так, жанрову 

самостійність історичного роману відстоюють Л. Александрова [2, 24], 

Ю. Андреєв [6, 6], В. Іванишин [86, 229], Г. Ленобль [132, 259–260] та інші. 

Представниками другого підходу, за яким роман на історичну тему є жанровим 

різновидом, є С. Андрусів [9, 14], Є. Баран [14, 49], К. Ганюкова [52, 103], 

В. Оскоцький [183, 265], Л. Ромащенко [219, 10–11] тощо. 

Так, свого часу угорський літературознавець Г. Лукач акцентував на тому, що 

історичний роман не набув визначальної специфіки художнього перетворення 

дійсності, глибинних закономірностей розвитку, що дало б підстави до його 

відокремлення «…від долі роману в цілому», бо «не можна знайти ні однієї 

суттєвої проблеми ні в змісті, ні в формі, яка зустрічалася б лише в історичному 

романі» [146, 147]. Л. Александрова зазначила, що у процесі становлення 

історичного роману все ж таки з’явилася така характерна риса, притаманна лише 

історичному творові, – «…композиційна функція справжньої історичної особи» 

[2, 24]. Хоча, як відомо, до історичних належать і твори, в яких головними 

персонажами є не лише достовірні історичні особи, але й вигадані персонажі. 
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Тобто, приналежність історичного роману до самостійного жанру лише на 

підставі цієї ознаки, на нашу думку, є недоцільним.  

С. Крижанівський у статті «Рід, вид, різновид: До питання про сучасну 

жанрову систему» дотримується триступеневої класифікації, але, розглядаючи 

специфіку історичного роману, вважає, що в наш час роман на історичну тему 

«...здобувся на титул самостійного жанру, а не жанрового різновиду, бо сам має 

декілька різновидів: історико-революційний, історико-біографічний, соціально-

історичний, історико-літературний. <...> Цей поділ ніби наштовхує на 

запропоновану деякими літературознавцями чотириступеневу класифікацію» 

[123, 180]. Як бачимо, підставою для виокремлення історичного роману як 

самостійного жанру є актуальність романів на історичну тему, яка зумовлює їхній 

невпинний розвиток та появу великої кількості варіантів. 

 Переконливим у літературознавчій науці щодо статуту історичного роману є 

підхід В. Оскоцького, який стверджує, що такий роман не є самостійним жанром 

великої прози, а лише її різновидом: «У визначенні особливостей історичного 

роману найважливіше виходити з того, що він спочатку роман, а потім вже 

історичний. Іншими словами, якщо відокремлювати його від «просто» роману, то 

домінантою тут буде скоріше ознака тематична, ніж жанрова» [182, 31]. Згідно з 

позицією В. Оскоцького, «...ні зміст, ні форма не дають підстав виокремлювати 

його в самостійний та особливий вид епічного роду, який розвивається за своїми 

особистими іманентними законами. Таких просто не існує. Образна специфіка 

різноманітних розповідних форм історичного роману визначається не жанровою 

їх «пропискою», а тематичною приналежністю, тобто своєрідністю життєвого 

матеріалу, вилученого з історичного минулого і покладеного в основу твору» 

[182, 32]. С. Андрусів також вважає, що історичний роман – «…це, з одного боку, 

просто роман, з другого, – роман історичний, де термін «жанр» вживається з 

певною  умовністю» [9, 14]. Як тематичний різновид його розглядають більшість 

теоретиків літератури (О. Бандура [13, 187], О. Галич [50, 265], А. Ткаченко [242, 

87] тощо), укладачів літературознавчих енциклопедій та авторів статей 

різноманітних енциклопедичних видань («Краткая литературоведческая 
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энциклопедия» за редакцією А. Суркова [122, 954], «Літературний 

енциклопедичний словник» за редакцією В. Кожевнівової [140, 106], 

«Літературознавча енциклопедія», упорядкована Ю. Ковалівим [141, II, 343], 

«Лексикон загального і порівняльного літературознавства» [131, 490], 

«Літературознавчий словник-довідник» за редакцією Р. Гром’яка, Ю. Коваліва, 

В. Теремка [142, 594]). У нашому  дослідженні будемо дотримуватися думки, що 

історичний роман – є одним із різновидів романного жанру, який має розгалужену 

систему підвидів. 

Особливої уваги потребує також питання класифікації історичної прози. У 

літературознавстві існують різні підходи щодо основних принципів типології 

історичної романістики. Так, Л. Александрова в центрі наукових досліджень 

історичної прози ставить проблему ступеня художнього домислу та вимислу в 

типізації головних персонажів, тобто достовірності історичної особи. 

Аналізований критерій вона поклала в основу класифікації історичних творів, 

згідно з якою,  залежно від головного героя, виокремлює «...три самостійні жанри: 

історичний, історико-біографічний та історико-художній  (романи, повісті, 

оповідання)» [2, 24]. Так, головною ознакою історичних романів є наявність у них 

конкретних, достовірних історичних осіб [3, 144]. Історико-біографічний роман 

Л. Александрова визначає як «...твір про видатні історичні особистості, події в 

якому співвіднесені з життям головного героя і обмежені його протяжністю» [2, 

26]. Історико-художнім романом є «...твір про видатні історичні події чи про 

знамениті періоди минулого, зміст яких розкривається через долі вигаданих 

персонажів» [3, 144].  

Окремо в типології історичної романістики Л. Александрової стоять твори, 

які характеризуються синтезом історичного та сучасного, головним фактором у 

них є «...художній час як елемент цілісності, який посилює взаємозумовлений 

зв’язок минулого і сучасного» [2, 29]. Романи, повісті, оповідання такого 

характеру дослідниця називає історико-сучасними, і вони, на її думку, ще не 

сформувалися як окремий самостійний жанр, а становлять собою міжжанрову 
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категорію [2, 29]. Проте, у наш час для означення романів такого типу 

поширеною є дефініція «роман зв’язку часів» [109, 146].  

Проаналізувавши типологію історичних творів Л. Александрової 

М. Ільницький зазначив, що, по-перше, «...при такому підході в жанр історичної 

прози зараховують твори, писані по живих слідах подій, а отже, без можливості 

оцінити їх з погляду історичної перспективи, очима бодай першого покоління 

неочевидців цих подій. А з другого – до історичного роману не зараховувалися 

твори, у центрі яких стоять не реальні, а вигадані постаті» [88, 107].  

Підходячи до проблеми класифікації історичної романістики,  І. Варфоломєєв 

вважає, що в її основі має бути покладена особлива типологія вимислу, 

особистості та принципів художнього освоєння дійсності. Літературознавець 

акцентує увагу на тому, що саме в такій класифікації відпаде потреба «...вести 

одвічні суперечки про те, чи може бути в історичному романі головний герой 

вигаданою особою чи неодмінно в центрі оповіді повинна бути видатна історична 

особа...; чи мають право на життя у сюжеті історичного роману вигадані «факти», 

чи роман (повість) повинен базуватися на реальних подіях минулого; чи потрібне 

вільне вторгнення вимислу в історію при створенні художнього твору про 

історичне минуле, чи письменник зобов’язаний строго йти за фактами історії» [44, 

6]. Згідно з таким підходом І. Варфоломєєв бере за основу такі диференціювальні 

фактори: внутрішньовидове (жанрове) та внутрішньожанрове (піджанрове). Так, 

на його думку, «…перше визначає і описує типологію жанрів історичної 

романістики, розкриває головні особливості і провідні риси кожного жанру 

окремо, а друге вирішує питання більш приватного характеру – виявляє та описує 

типологічні структури і різновиди всередині жанрів» [44, 112]. Зважаючи на це, 

історична романістика поділяється на три самостійні жанри: історико-

реалістичний, історико-романтичний та історико-нарисовий [44, 112]. 

М. Богданова, аналізуючи таку типологію історичної прози, зазначає, що система 

жанрової диференціації, запропонована І. Варфоломєєвим, «...випливає з 

необхідності відбити реальний стан речей у художньому освоєнні минулого, 

розмаїтості його форм, розширення ідейно-художнього спектру історичної 
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тематики, що не вкладається в розроблені на основі інших естетичних принципів 

класифікації» [33, 25]. Так, науковець стверджує, що до жанрової групи історико-

реалістичної прози належать «...твори високих художньо-філософських 

достоїнств та історичної достовірності», в яких історична дійсність зображена 

«...засобами образно-публіцистичного типу вимислу...», а головним персонажем є 

«...історична особистість, виразник соціально-історичних тенденцій епохи, або 

збірний образ епохи» [44, 113]. Таку ж групу творів «…із мінімум художнього 

домислу і вимислу, без відхилень від зафіксованого фактажу» [209, 8] («Орда» 

Р. Іваничука, «Бунтівний князь», «Не полишу тебе самотньою» Д. Міщенка, 

«Отрута для княгині» Р. Іванченко) виокремлює і науковець О. Проценко, яка у 

дисертації «Еволюція українського історичного роману 90-х років XX століття», 

аналізуючи класифікації історичної романістики Л. Александровою, С. Андрусів 

та І. Вафоломєєвим, розробила власну розрізнювальну систему творів на 

історичну тему.  

 У групі умовно-історичних романів головним критерієм виокремлення, на 

думку дослідниці, є домінування свідомого «...белетризування історії, 

психологізація оповіді, розширення рамок хронотопу, осмислення реалій на рівні 

символів, знаків, міфів» [209, 11] («Рев оленів нарозвидні» Р. Іваничука, 

«Єрусалим на горах» Р. Федоріва, «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного, 

«Погоня» Ю. Мушкетика). Для історико-синтетичних романів («Северин 

Наливайко» М. Вінграновського, «Падіння давньої столиці» О. Лупія, «На брата 

брат» Ю. Мушкетика, «Чумацький шлях», «Горить свіча», «Князь Ігор: Слово о 

полку Ігоревім» В. Малика, «Чудо святого Георгія о Зміє» Р. Федоріва) 

характерним є те, що історична достовірність у них досягається шляхом 

ґрунтовного знання «наукових, літературних і фольклорних джерел, ретельним 

відбором найважливіших фактів», а також «...урізноманітненням моделей 

формозмісту, композиції твору, хронотопу, психологічної мотивації дій 

персонажів, емоційних асоціацій, образно-тропеїчної системи тексту» [209, 14]. 

Типологія історичної прози О. Проценко є досить широкою, однак, на нашу 

думку, в ній є принципові неточності: незрозумілим залишається, до якої з 
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перерахованих груп віднести класичний історичний роман. Крім того, дослідниця 

Л. Ромащенко, аналізуючи її, також зауважує, що «...й цій класифікації бракує 

достатньої чіткості й функціональності. Особливо вразливим її моментом є 

виділення творів історико-синтетичного типу» [219, 13].  

 Повертаючись до класифікації І. Варфоломєєва, варто зазначити, що до 

історико-романтичного жанру він відносить історичні твори «...високої художньої 

сили відтворення історичної дійсності локальної подієвості засобами образно-

романтичного типу вимислу» [44, 123]. Сам термін «історико-романтичний» 

«...вказує на злиття науки та мистецтва, на переважання романтичних і 

пригодницьких початків над історичною достовірністю розповіді» [44, 123]. А 

третя жанрова група, історико-нарисова, – це «...інформативно-художні твори про 

події та людей минулих епох. <...> Популяризаційний, прикладний характер цього 

жанру визначається тим, що історична дійсність відтворюється в живих картинах 

за допомогою засобів образно-наукового вимислу» [44, 140]. 

Як бачимо, кожна жанрова група історичної романістики характеризується 

певною специфікою вимислу, типом головного героя, а також особливістю 

художнього зображення історичних подій. Проте типологія науковця має певні 

недоліки, з цього приводу М. Ільницький зазначає: «Автор враховує діалектику 

змістовно-формотворчих співвідношень, розглядає жанрові утворення як не 

цілком самодостатню, іманентну категорію, а опосередковану і різними каналами 

пов’язану зі змістом. З другого боку, за такої диференціації підвиди не 

здобувають прав суверенних жанрів» [88, 108]. Ще одним суттєвим недоліком 

класифікації історичної романістики І. Варфоломєєва, на думку дослідниці 

Л. Ромащенко, є те, що проаналізована типологія «...знижує гостроту питання про 

такий принцип класифікації, як наявність головного героя – історичної особи» 

[219, 12]. 

В основу типології історичних творів С. Андрусів покладено принцип 

співвідношення між документом і домислом та вигадкою, хоча варто мати на 

увазі, що в будь-якому історичному творі осердям є документальне начало. Так, 

літературознавець виділяє три жанрові різновиди: історично-художні з 
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романтичним типом вигадки та художнього узагальнення, художньо-історичні, 

для яких характерний конкретно-реалістичний тип вигадки, та художньо-

документальні історичні твори з образно-нарисовим (публіцистичним) видом 

узагальнення. Назва кожного різновиду містить ті найхарактерніші ознаки, які 

дають змогу віднести історичні твори до тієї чи іншої групи [8, 18].  

Класифікація історичної прози С. Андрусів є загальноприйнятою у 

літературознавстві, про це свідчить постійне посилання сучасних науковців 

(Є. Барана [14], Н. Ляшова [149], Ю. Мельнікової [153], Л. Ромащенко [219] тощо) 

на неї під час розгляду питання про типологічні особливості творів на історичну 

тему.  Є. Баран, аналізуючи типологію С. Андрусів, крім трьох основних 

жанрових різновидів історичних творів, детально розглянутих вище, пропонує 

додати  проміжні форми історичної прози: умовно-історичні твори; белетристичні 

нариси з історії України; численні переробки історико-художніх, часто 

російськомовних творів, які для «широкого загалу українських читачів <...> були 

іноді першим кроком до пізнання національної історії» [15, 65].  

Цікавою є типологія історичної  романістики Д. Пешорди, який, працюючи 

над проблемою жанрових модифікацій сучасного історичного роману від 

класичного до постмодерного роману, виокремив чотири критерії, які поклав в 

основу класифікації: «концепція історії, статус історичного шару, літературне 

втілення та домінуюча функція літератури» [205, 13]. Кожна з виділених ознак 

характеризується трьома можливостями, в яких, на думку науковця, відбувається 

реалізація конкретних творів історичної прози. Так, «…для критерію «концепція 

історії» – просвітительська концепція історії, критична концепція історії та 

музейна (постмодерна) концепція історії; для критерію «статус історичного 

шару» – декоративний, евокативний та алюзійний статус історичного шару; для 

критерію «літературне втілення» – традиційне, модерне й постмодерне 

літературне втілення; для критерію «панівна функція літератури» – національно-

дидактична, експресивна та ігрова функція літератури» [205, 13]. Відповідно до 

зазначених критеріїв дослідник вирізняє чотири провідні типи сучасного роману 

на історичну тему: класичний, або справжній історичний роман; романтичний 
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роман; модерний історичний роман; постмодерний історичний роман [205, 13–

15]. 

Ще одну спробу здійснити типологічний аналіз історичної романістики 

зробила Н. Старикова, яка за основу класифікаційної схеми обрала тип 

проблематики і специфіку основного конфлікту, які, як відомо, є складовими 

елементами будь-якого літературного твору. Згідно з цим принципом дослідниця 

в якості провідних видів творів історичної прози розрізняє історико-біографічний, 

історико-філософський, а також історико-соціальний романи.  

Так, на думку Н. Старикової, історико-біографічний твір «…створюється на 

стику біографічної та історичної прози, зберігаючи в собі риси як першої, так і 

другої» [231, 44]. Визначальною ознакою творів, які належать до аналізованої 

жанрової групи, є те, «...що художнє відтворення долі історичної особистості 

відбувається за умови обов’язкового дослідження характерних рис епохи, яка цю 

особистість сформувала» [231, 44], що підсилює достовірність зображуваних 

письменником подій. До другого типу історичної прози, історико-філософського, 

належать твори, в яких автори, звертаючись до різноманітних філософських 

концепцій, «...глибше осмислюють історію як джерело не тільки соціального і 

морального, але і духовного досвіду, акцентують увагу на всезагальному, тобто на 

тому, що, всупереч часовим рамкам, зближує людей різних епох» [231, 45]. 

Історико-соціальний роман, головними різновидами якого є масштабний роман-

епопея і роман-хроніка, ґрунтується на соціальному аналізі, який засновує 

типізацію характерів і обставин [231, 46].  

Як бачимо, у літературознавстві існує значна кількість оригінальних 

типологій історичної прози, які дають змогу по-різному проаналізувати головні 

тенденції розвитку історичних творів. Звичайно, одностайності у поглядах учених 

немає, тому самі науковці пропонують розглядати свої класифікації «…лише як 

умовний робочий прийом. Вони не претендують на вичерпність, співвідносність 

із кожним окремо взятим твором, а також використання їх у кожній 

письменницькій роботі» [74, 51]. 
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Різноманітність класифікацій історичної романістики, на нашу думку, 

спричинюється, в першу чергу, актуальністю творів на історичну тему, яка 

зумовлює появу нових жанрових модифікацій історичних романів, повістей, 

оповідань тощо, які важко віднести до тієї чи іншої жанрової групи. А по-друге, 

як слушно зазначає академік М. Ільницький, у наш час спостерігається постійна 

«міграція» піджанрових утворень з одного типу до іншого і «…неможливо будь-

яке з утворень наміцно прикріплювати до одного якогось жанрового типу» [88, 

108]. Визначаючи жанрову специфіку історичних творів Ю. Мушкетика, ми 

врахували елементи класифікацій С. Андрусів, О. Проценко, Н. Старикової, однак 

розглянутими вище типологіями проблема жанрового насичення романів та 

повістей митця не вичерпується повною мірою, тому більш детально окреслене 

питання буде досліджено в подальшому. 

Отже, історична проза охоплює значний масив різножанрових творів 

(романів, повістей, оповідань, новел, нарисів тощо), спільність ознак у яких – 

достовірна історична основа, наявність реальних історичних осіб та вигаданих 

персонажів, співмірність домислу та вимислу, часова дистанція, історизм, 

своєрідність історичного конфлікту, перспективність. 

Довготривалий процес становлення історичної романістики породив чимало 

дискусійних питань у літературознавчій науці, серед яких жанрова природа 

історичної прози, статус історичного роману, типологія історичних творів є 

принциповими. Але навіть дотичний та принагідний аналіз  даних проблем 

переконливо доводить актуальну пластичність творів на історичну тему, їхні 

невичерпні можливості, які виникають відповідно до вимог часу. 

 

1.2. Історичний роман і повість Ю. Мушкетика: своєрідність художньої 

правди  

Одним із аспектів визначення жанрової специфіки історичної прози є 

з’ясування її історичного підґрунтя. Як уже зазначалося, достовірна 

фактографічна основа закономірно розглядалася як найістотніша ознака творів на 

історичну тему. Хоча літературна практика засвідчує, що історичний роман, 
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повість, оповідання тощо – це органічна взаємодія історичного факту, який сприяє 

реалістичному відтворенню минулого, та літературознавчих категорій домислу та 

вимислу, які допомагають творчо реконструювати та відновити історію [277, 333].  

М. Сиротюк чітко розмежував та охарактеризував поняття історичної та 

художньої правди: «...серцевиною в понятті «історично-художня правда» є правда 

історична – історія ж складає зміст твору, надає йому певного ідейного звучання» 

[222, 40]. Тобто, вирішальне, домінувальне значення у творі на історичну тему 

має саме історична правда, яка дає змогу авторові розкрити дух та передати 

сутність зображуваної історичної епохи.  Не менш вагомою є правда художня, яка 

є «підпорядкованою», «...у складному комплексі правди історично-художньої 

виступає… дуже важливим і активним елементом. У творчій практиці вона 

нерідко вирішує успіх митця, допомагає йому відкрити, віднайти справжню 

історичну істину, приховану або не відбиту в джерелах» [222, 40].  

Структурування історичної правди та художньої версії, підпорядковування 

чи різнорівневість, взаємосплетеність були в центрі уваги багатьох науковців, 

спільним у думках яких є зосередження на органічності співіснування наукового 

та художнього[28, 330; 223, 40; 238, 139–140].  

Основу художньої правди становить гармонійне поєднання історичної 

правди, ядром якої є документ та факт, і художнього домислу та вимислу, що 

детально проаналізовано в монографії  Б. Мельничука «Випробування істиною» 

[152, 37], у наукових розвідках Н. Іванова [86, 72], С. Товкайло [243, 91]. 

Ґрунтовне пояснення понять «домислу» та «вимислу» здійснила  

Л. Александрова, вказуючи, що художній домисел –  це «…відхилення автора від 

окремих фактів реальної дійсності (замовчування про них, порушення 

хронологічної послідовності у викладі другорядних фактів тощо), посилення або 

послаблення окремих рис в характері справжнього історичного персонажа, 

творчий підхід до історичних документів...» [2, 136]. Під художнім вимислом 

розуміється «…введення в твір окремих епізодів чи персонажів, які не існували в 

історії, а також вся побудова роману, система його образів…» [2, 136]. Поняття 

«вимислу» є ширшим, бо воно покладено в основу мистецтва взагалі та 
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безпосередньо творчого задуму автора, а також «...вбирає в себе художній 

домисел...» [2, 136].  

Достовірна основа історичного роману, повісті, оповідання тощо в більшості 

випадків підтверджується певними часовими орієнтирами, серед яких  Л. Чмихов 

розрізняє прямі, які є зовнішніми (дати, назви подій, ім’я героя, місце дії)  та 

непрямі, тобто внутрішні (опис побуту і специфіки епохи, психології героїв, 

культури, мови персонажів) [258, 34]. В історичних текстах Ю. Мушкетика 

спостерігаємо взаємозумовлене поєднання зазначених часових маркерів. 

Насамперед про вірогідність описуваного свідчить наявність у всіх романах 

та повістях Ю. Мушкетика головних та другорядних персонажів, які реально 

існували. У романі «Прийдімо, вклонімося...», на відміну від інших творів автора,  

саме історичні постаті визначають достовірність літопису про події Коліївщини, 

який органічно вплітається в загальну канву роману. У сюжетній лінії, за якою 

розгортаються події періоду другої половини XX ст., зображено персонажі, 

створені авторською фантазією, однак і їм притаманний певний відсоток 

вірогідності. Автобіографічні риси простежуються в образі Олега Зайченка: 

Ю. Мушкетик також був аспірантом і,  як і герой твору, прагнув знайти істину 

[226, 69]. Імена історичних осіб надають творам письменника відчуття історичної 

правди та відповідну реальну атмосферу, допомагають відтворити наближеність 

до минулого.  

Історична основа романів та повістей, їхня фактична достовірність 

підтверджується також використанням Ю. Мушкетиком точних дат дійсних 

моментів минулого, які є важливим компонентом загального ритму історичної 

прози. Оригінальними в цьому плані є повість «Ніч без світання» та роман 

«Погоня», в яких автор обходиться без точного датування історичних подій. 

Ю. Мушкетик вводить у контекст повісті лише дві дати для фіксування 

описуваного: «До Чигирина зібралася на треті роковини смерті Богдана 

Хмельницького...» [165, 118], тобто письменник говорить про 1660 рік, який 

позначився кривавим загостренням польсько-російських претензій на українські 

землі. Ще однією датою у творі є 1663 рік [166, 67]. У січні 1663 року 
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«…Ю. Хмельницький, розуміючи, що він не тільки не зміцнив єдність держави, а 

й став одним з ініціаторів її територіального розмежування, зрікається 

гетьманської булави та йде в монастир» [36, 172]. Саме з цього моменту боротьба 

за гетьманську булаву стала запеклою, один за одним змінюються гетьмани на 

Лівобережжі та Правобережжі. Зосереджуючи увагу лише на двох датах, які 

виконують сюжетоорганізуючу функцію, прозаїк робить їх ключовими 

моментами історії, розкриваючи рушійні причини відтворених історичних реалій. 

Звичайно, дати письменник використовує в міру, щоб твори не набули ознак 

сухих хронологічних записів історичних реалій, але введення у сюжетну канву 

романів та повістей історичних подій, підкріплених датами, підсилює їхню 

фактографічну основу та свідчить про опрацювання автором великої кількості 

документальних джерел з історії України.  

Конкретність відтворення історичної дійсності доводиться також зверненням 

Ю. Мушкетика до документально зафіксованих фактів про битви, до укладених 

угод, грамот тощо. Так, наприклад, у першій історичній повісті відтворюються 

події періоду кінця XVII – початку XVIII століть, йдеться про Вічний мир між 

Польщею та Росією, Коломацькі статті, Полтавську битву. Історичною основою 

«Гайдамаків» є події Коліївщини, тому на початку твору автор називає одну з 

історичних причин цього повстання – Барську конфедерацію, зображено 

засновані польською шляхтою збройні союзи, які «…рушили в «хрестовий похід» 

проти православних під гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і 

звільнення Польщі з-під російського впливу» [36, 195]: «Багато було 

перебалакано про утиски православних, про загрозу конфедерації, укладеної в 

місті Бар» [162, 243].  У романі «Прийдімо, вклонімося...» Василь Чорний 

наполягає на тому, що причиною повстання була не Барська, а Пацівська 

конфедерація. У творі «На брата брат» відтворено історичні події періоду 

правління Івана Виговського – Корсунська рада, повстання дейнеків, Гадяцький 

трактат. Персонаж роману, Матвій Журавка, «...пройшов побідний шлях – Жовті 

Води, Пилявці, Збараж…» [164, 21], а це історичні реалії часів Національно-

визвольної війни 1648–1657 років на чолі з Б. Хмельницьким.  
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Історичне підґрунтя творів письменника підтверджується чинними 

документами, задля  достовірності подій письменник майстерно вплітає в 

художню тканину творів уривки з різноманітних конкретно-історичних джерел:  

універсалів, листів, указів тощо, які «...створюють атмосферу вірогідності, 

допомагають відтворити дух епохи, дати стильовий заряд у всій розповіді» [127, 

43–44]. Дослідники неодноразово акцентують увагу на тому, що в аналізованій 

прозі Ю. Мушкетика «...відчутно проступає прагнення автора дати людське 

прочитання зображуваних історичних подій. Тобто не лише персоніфікувати 

історичну акцію, показавши, як і ким вона здійснювалася…», але й заглянути 

«…у внутрішній світ героїв, їхні думки, переживання й поривання...» [48, 208], що 

неможливо зробити без звернення до домислу та вимислу, підпорядковуючи їх 

правдивому зображенню історичної дійсності. 

Досліджуючи проблему співмірності художнього домислу та вимислу з 

історичною правдою в першій повісті Ю. Мушкетика «Семен Палій», було 

проаналізовано умови, за яких автор працював над нею [197, 106–117]. 

Неоднозначним є осмислення постаті Івана Мазепи у вітчизняній (Т. Шевченко, 

Г. Колісник, Б. Лепкий, С. Руданський, В. Сосюра та ін.) та у світовій (О. Пушкін, 

В. Гюго, Ю. Словацький, П. Меріме, Дж. Байрон, Ф. Булгарін, Г. Асакі тощо) 

літературах. Різні підходи до сприйняття цієї особи додають нових аспектів під 

час аналізу образу цієї історичної особи. У зв’язку з цим  О. Тарасова зазначає: 

«Аналіз співвідношення історичної й художньої правди у творах про гетьмана 

Івана Мазепу викликає особливе зацікавлення через недостатність документів й 

значну кількість легенд, якими оповитий образ гетьмана, а також через творення 

протягом століть хибного образу «зрадника» [236, 159]. Саме тому важко 

наполягати на достовірності відтворення історичних постатей Семена Палія та 

Івана Мазепи у повісті Ю. Мушкетика. Авторське ставлення до образу Мазепи 

формується в іншому історичному творі, написаному  2010 року, –  «Останній 

гетьман», хоча образ подано епізодично та опосередковано, здебільшого через 

діалого-монологічне мовлення гетьмана Кирила Розумовського. Без ідеалізації та 

заперечення таких рис характеру Мазепи, як хитрість та крутійство, в тексті 
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спростовується версія про зрадництво, оскільки Мазепа в усіх своїх діях 

керувався прагненням до свободи: «Всім. Люду нашому, старшинам, козакам» 

[167, 59].  У романі «Останній гетьман» ідеться про те, що гетьман Розумовський 

принагідно покладався на діяльність Мазепи: «А йому все частіше й частіше 

згадувався Мазепа. Щось він не додумав. Довгий час вміло таївся.... Але й... пере 

таївся» [167, 120]. Варто зауважити, що в романі Р. Іваничука «Журавлиний крик» 

образ Кирила Розумовського подано епізодично, у його змалюванні, – на думку 

дослідниці Л. Ромащенко, – «...письменник дотримується літературної традиції. 

Як і М. Лазорський (роман «Гетьман Кирило Розумовський») чи І. Корбач (роман 

«Сотники»), Р. Іваничук зображує гетьмана простим і добродушним, якому не 

байдужа доля України, але через безвольність натури він мало корисного зробив 

для рідного краю, став безпорадною маріонеткою в руках імператриці та її статс-

секретаря Теплова» [219, 209]. У творі Ю. Мушкетика «Останній гетьман» образ 

Кирила Розумовського відтворено інакше: життя та його сенс підпорядковані  

потребам народу, захистові спільних інтересів, а тому таким близьким є і 

розуміння важливості вчинків Мазепи. І хоч не все вдалося реалізувати, тому що 

не було поруч «…вірних помічників, однодумців. І сам почувався непевно» [167, 

124], а російські правителі безперестанно звужували коло українських 

вольностей, хоч автор наприкінці твору і дорікає гетьманові, що підтримав 

переворот під керівництвом Катерини II, яка знищила гетьманство, проте «...у 

його душі... ясніє мазепинський жар...», який він змушений присипати попелом 

[167, 122].  

Як зазначалося попередньо [193, 161–165], кожну історичну деталь автор 

відтворює в романі «Останній гетьман» ретельно, нічого не залишається поза його 

увагою. Так, поїздку імператриці Єлизавети в історичних джерелах, наприклад, у 

монографії науковця О. Путро «Гетьман Кирило Розумовський та його доба», 

описано так: «Єлизавета Петрівна виїхала з Москви 17 червня 1744 р. з 

величезною свитою в 230 чол., серед яких був і спадкоємець російського престолу 

великий князь Петро Федорович зі своєю нареченою Катериною Олексіївною...» 

[211, 24]. У творі читаємо такий же опис, тільки художньо оформлений [167, 28–
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29]. Як бачимо, автор не відходить від історичних фактів, обробляючи їх  

літературно; у фокусі художнього зображення й історична дійсність, і портретні 

характеристики, і пейзажні описи.  У змалюванні образів роману «Останній 

гетьман», в описі інтимного життя Єлизавети Петрівни та її фаворита Олексія 

Розумовського, яке немає документального підтвердження, в епізодах, 

присвячених їхнім дітям, прозаїк звертається до художніх категорій домислу та 

вимислу, але їхня міра у творі є виваженою та логічно вмотивованою.  

У романі «Гайдамаки» письменник продовжив традиції Т. Шевченка 

(історико-героїчна поема «Гайдамаки») та М. Старицького (роман «Останні 

орли», який був першим прозовим твором про події Коліївщини в українській 

літературі) для відтворення широкої картини народної боротьби,  возвеличення 

подвигу борців за волю та правду. Ю. Мушкетик зобразив усю історію 

гайдамаччини: від причин, які призвели до повстання, до жорстокої розправи його 

учасників, чого не зробили його попередники.  Для створення тексту митець, за 

словами В. Бєляєва, «...опрацював і художньо використав різноманітний 

документальний матеріал, від простих листів Мелхіседека і жахливих своєю 

лаконічністю записів у кривавій «Конденській книзі» до злісно-тенденційних 

наклепницьких писань Скальковського і Куліша» [27, 205]. Історичне підґрунтям 

твору стали трагічні події Коліївщини – масштабного народного повстання 1768 

року проти колонізаторської політики Польщі та Росії в Україні на чолі з 

запорожцем Максимом Залізняком. Зображення складної історичної панорами 

виступає у творі певним фоном, на  якому відтворено як відомі історичні постаті, 

так і вигадані персонажі, образи яких є типізованими, змальованими досить 

правдоподібно, з урахуванням суспільно-історичної атмосфери  часу.  

Історично достовірним у романах про гайдамацьке повстання («Гайдамаки» 

та «Прийдімо, вклонімося...») є факт існування Мотронівського монастиря, який 

був центром повстання. Історична конкретика помітна й у відтворенні шляху 

розгортання повстання, центральною подією якого було здобуття Умані; істинним 

також є факт зради московського полковника Гур’єва. У романі «Прийдімо, 

вклонімося...» у зображенні вказаного моменту автор підкреслює одну вагому 
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подробицю: вже на бенкеті в Гур’єва «...Залізняка почало щось непокоїти, щось 

його тривожило, й він наказав своєму джурі Петру Суходолину, щоб той не пив, і 

Суходолин не пив, і першим помітив підозріле шемрання, й закричав «зрада»...» 

[170, 80]. Варто зазначити, що хоча достовірність «Гайдамаків» підтверджується 

розгортанням справжніх історичних подій, проте, за словами Н. Кливняк, 

«міфологізація» історії Коліївщини визначила й художню концепцію цієї 

історії...» в аналізованому романі Ю. Мушкетика [95, 13]. На думку  В. Бєляєва, 

автор у «Гайдамаках» «…намагається відтворити не тільки історичні події, але й 

передати дух епохи... Зі сторінок роману постав і історичний, і духовно-

емоційний, і мислительний, і художній досвід нашого народу» [27, 203], тоді як 

твір «Прийдімо, вклонімося...», «...ґрунтований на реальних фактах», 

«…розпросторює нову етику героїчного з позицій внутрішнього, національного 

сприйняття історії» [93, 51]. У досліджуваних романах спостерігаємо 

возвеличення народного вчинку, оцінення його непересічного значення для 

рідного краю, хоча польська історіографія охарактеризувала Коліївщину як 

звичайний розбій [229, 156; 275, 140].  

Романи Ю. Мушкетика на тему Коліївщини відрізняються один від одного не 

лише способом подання історичного матеріалу, але й  рівнем співвідношення 

домислу та вимислу. Достовірність твору «Прийдімо, вклонімося...» 

підтверджується опорою письменника на важливе документальне джерело – 

літопис, який проливає світло на події гайдамаччини,  а роман «Гайдамаки» 

написано з урахуванням цензури, він є лише художньою констатацією 

загальноприйнятих фактів гайдамацького повстання. 

Зображуючи історичні події періоду Руїни в романі «Брат на брата» 

Ю. Мушкетик продовжує традиції М. Старицького. Фразеологізм «брат на брата» 

М. Старицький використовує в романі «Руїна» (1899), описуючи період кінця 

XVII ст., коли загострилася міжгетьманська боротьба за владу. Ю. Мушкетик  у 

творі «Брат на брата» прагне відтворити події початку XVII ст. на більш 

ширшому соціальному ґрунті (на прикладі долі двох братів). Для роману 

Ю. Мушкетика прикметним є повне цитування, письменник подає цілі листи, 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_20/Gileya20/I15.pdf
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документи, які стають  історичними коментарями певних подій. Так, романіст 

долучає переписку гетьмана Івана Виговського із запорізькою старшиною, 

фіксуючи, що запорожці «...закликали Виговського йти шляхом Богдана 

Хмельницького «…і без нашої волі та військової ради не зачинати ніяких затівок 

та новинок…» [164, 54]. Написаний вище лист знаходимо і в літописі Самійла 

Величка (частина 10), хоча історики вважають його неавтентичним, проте 

тогочасну ситуацію він передає досить вірогідно. У примітці 707 до літопису 

зазначається: «Виговський у цей час таки листувався з Запорозькою Січчю – він 

казав про це московському послу Кікіну ще 31 серпня. Крім того, листи впадають 

у тон тої ідеології, з якою справді виступає в цей момент Січ у своїй опозиції до 

городового війська. Але Величкова стилізація листів відчутна» [47, I, 218]. 

Стовідсоткову достеменність літопису підтвердити неможливо, тому інколи 

історичні відомості щодо тих чи інших подій розходяться. Важливим конкретно-

історичним джерелом є відомий Гадяцький трактат гетьмана Івана Виговського, 

окремі пункти якого автор подає як пряме цитування з літопису Самійла Величка 

[164, 211–212], а також через репліки персонажів, які обговорюють умови 

договору [164, 213]). Отже, історичні факти у творі посідають вагоме місце, 

проте, передусім, письменник прагне описати життєві долі двох братів Журавок у 

тісному взаємозв’язку з певними історичними умовами, суспільно-політичними 

відносинами, не пропускаючи особливості повсякденного існування. 

Ю. Мушкетик на прикладі нелегкого життєвого шляху Матвія та Супруна 

відтворив загальну картину періоду Руїни, коли особливо загрозливими були 

порушення єдності родової, національної, духовної, політичної та територіальної 

внаслідок гетьманських міжусобиць. 

Як зазначалося попередньо [192, 57–63], постать гетьмана Івана Виговського 

(роман «На брата брат») «…в нашій історії поцінована чомусь дуже неправильно. 

<...> В російській радянській історії він взагалі поданий як запроданець, зрадник, 

підступна людина. Це абсолютно несправедливо. <...> Іван Виговський був 

великим українським патріотом» [173, 2]. Відомо, що в українській літературі 

однозначного сприйняття особи Івана Виговського та Мартина Пушкаря немає. 
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Так, у творі В. Кулаковського «Мартин Пушкар» автор змальовує Пушкаря як 

захисника України, українського народу від вороже налаштованої владної 

верхівки. В образі Мартина, на думку дослідниці Л. Ромащенко, «...домінує 

робінгудівсько-кармалюківське начало: він бореться за те, щоб на Україні не було 

ні бідних, ні багатих – усі були рівні» [219, 81]. Зображення Пушкаря українським 

патріотом спостерігаємо й у романі у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай». А 

І. Нечуй-Левицький хоч і показав Виговського в однойменному романі мудрим, 

талановитим полководцем, патріотом рідного краю, однак підкреслив його 

егоїстичність у громадсько-політичній діяльності. Ю. Мушкетик у творі «На 

брата брат» продовжує традиції І. Нечуя-Левицького, посилюючи орієнтування на 

політику Польщі та наголошуючи, що «…саме державотворче начало, його 

прагнення до усамостійнення України. І не вина Виговського, а біда, що його не 

зрозуміли тоді» [260, 3]. Крім того, на нашу думку, Ю. Мушкетик, на відміну від 

І. Нечуя-Левицького,  психологічно ускладнив образ гетьмана, ввівши у контекст 

роману протистояння між Виговським і Пушкарем, подавши сприйняття  подій 

очима Матвія та Супруна Журавків, які належали до різних політичних сил. 

На широкому документальному фактажі написаний також «Гетьманський 

скарб». Слушною є думка дослідниці Л. Ромащенко про те, що «сюжетна основа й 

окремі епізоди роману «Гетьманський скарб» дозволяють припустити, що 

Ю. Мушкетик детально ознайомився з нарисом М. Василенка, як і з розвідкою 

Костомарова» [219, 149] про життєвий та суспільно-політичний шлях наказного 

гетьмана Павла Полуботка. Порівняно з іншими творами митця, історична 

правдивість аналізованого роману посилюється також і вибором форми викладу 

матеріалу – хронологічно впорядкованої оповіді сестринця Павла Полуботка, 

службовця гетьманської канцелярії, який мав доступ до важливих документів, 

Івана Сулими, з метою «…надати художній історії Полуботкового гетьманування 

максимальної достовірності» [201, 96]. Історичні документи, що їх наводить автор 

у романі «Гетьманський скарб», дають змогу відтворити правдоподібні образи 

історичних діячів  (Петра І, Івана Скоропадського, Вельямінова), зокрема й образ 

чернігівського полковника, а згодом і наказного гетьмана Павла Полуботка. Щодо 
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аналізованої постаті, то в історичній і літературознавчій науках існують 

різновекторні погляди, зумовлені політичною спрямованістю влади: «Історичні 

праці й художні твори, в яких його (Полуботка – Н. П.) образ трактувався з 

патріотичних позицій, були заборонені (зокрема, це стосувалося драми Костя 

Буревія «П. Полуботок»). У  працях радянських істориків Павло Полуботок 

поставав людиною користолюбною, яка дбала передовсім і тільки про власні 

інтереси, ігноруючи інтереси народних мас» [95, 167]. Різні версії про багатства 

наказного гетьмана породили багато легенд та переказів про гетьманський скарб, 

достовірність якого не є документально підтвердженою [151, 67], тому в романі  

йдеться про  інший скарб, духовний, – любов до України: «Понад той скарб – 

Україну – більшого немає» [163, 414]. 

Історичний роман «Гетьманський скарб» вирізняє висока достовірність 

зображених подій, хоча йому приманна й певна міра художньо виправданого 

вимислу, за допомогою якого розгортається сюжетна лінія ніжного, але 

приреченого кохання канцеляриста Івана Сулими та гетьманівни Уляни 

Скоропадської. Художній вимисел у творі підпорядковується реалістичному 

відтворенню навколишньої дійсності того часу. Це простежується в діях, вчинках 

людей, зображенні ситуацій суспільно-політичного характеру першої чверті XVІІІ 

століття. 

Відрізняється від інших творів Ю. Мушкетика жанровою специфікою та 

особливостями творення життєвої достовірності роман «Погоня», для якого 

характерним є те, що історична конкретика вгадується лише в загальних рисах. В 

експозиції твору письменник за допомогою ретроспекції лаконічно описує 

історичне становище України: «Повстання спалахнуло, неначе нежар на сухій 

луці»,  «...до живого протерло ляське ярмо шию, не стало більше снаги терпіти 

наругу...» [169, 141]; згадує письменник Хмельницького, Дорошенка, 

Андрусівський договір. На початку роману –  погоня, оточення козацького загону 

поляками на острові Хортиця та оборона козаків,  наприкінці – знову за козаками 

«...йде погоня. Тепер уже московська» [169, 369]. Оборона українських земель від 

польських та московських загарбників є визначальною для XVІІ століття,  
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Ю. Мушкетик у вальтерскоттівському стилі відтворює типову історичну ситуацію 

захисту рідного краю.  

О. Проценко відносить роман «Погоня» до умовно-історичної групи 

історичної романістики та вважає, що він «...став спробою осмислення життя 

запорозьких козаків...» [209, 12]. Глибока обізнаність письменника з атмосферою 

життя відчувається на рівні змалювання бойових дій, зображення нелегкого 

існування простих людей та розбещеного життя панів, яких доводиться зустрічати 

на своєму шляху Семенові Білокобилці. Як бачимо, Ю. Мушкетик у творі дбає 

про достеменність не стільки історичних фактів, як загального фону 

відтворюваного історичного періоду, правдивість атмосфери в елементах 

повсякденного життя, побутових дрібниць, різних сфер суспільного життя, 

психології персонажів тощо. 

Письменник керується принципом фактографічної правдоподібності у 

зображенні героїв роману «Яса», головним персонажем якого є запорізький 

кошовий отаман Іван Сірко – «…одна з тих постатей, якій найменше пощастило і 

в нашій офіційній, і художній літературі, бо ім’я його і діяння ратні згадуються 

глухо, здебільшого «через кому» [225, 164]. У творі Ю. Мушкетика йому 

відводиться важлива роль як у житті народу, так і в історії рідного краю. 

Реальною історичною основою для створення художнього образу запорізького 

отамана були складені про нього історичні пісні, легенди, перекази, літопис 

Самійла Величка тощо. Помітним є те, що автор побіжно розказує про героїчне 

життя, про  бойову славу (на це вказують Л. Новиченко, М. Слабошпицький та 

інші дослідники); більшою мірою «…цікавить зовсім інший Сірко – 

демократично мислячий муж, що піднявся на вершину влади на Січі з найнижчих 

низів» [225, 165]. Психологічно вмотивованими є роздуми Сірка про життя, долю 

українського народу, його сподівання та переживання, які можна передати лише 

за допомогою художнього вимислу. Контрастно до образу кошового 

Ю. Мушкетик зображує постаті ще двох історичних осіб – І. Самойловича та 

П. Дорошенка, для розкриття образів яких прозаїк не відходить від історичної 

правди, що тонко помітив літературний критик В. Шевчук: «Самойлович вірно 
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служить своїм панам і себе при цьому не забуває, Дорошенко ніби й бажає добра 

рідній землі, але приносить їй руїну, а Сірко ці дві різнобіжні сили намагається 

нейтралізувати: в полі його турбот, за автором, не власна особа, не власні амбіції, 

а таки добро рідної землі» [264, 146]. 

Різними є думки науковців щодо епізоду про наказ отамана Сірка порубати 

визволених з татарської неволі українців під час походу на Кримське ханство. 

Підтвердження цьому факту знаходимо у літописі Самійла Величка [47, II, 191]. 

Порівняно з тетралогією В. Малика «Таємний посол», у якій автор більше звертає  

увагу на самому історичному факті, в романі «Яса» Ю. Мушкетик зосереджується 

на внутрішньому стані Сірка, його думках та почуттях під час прийняття  

нелегкого рішення. Письменник проявляє неабияку майстерність, відтворюючи 

кардіограму душевного стану отамана. Побачивши звернені до Криму погляди 

визволених людей, «Сірко відчував себе так, мовби в душу кинули жменю снігу» 

[175, 255], «…йому здалося, що хтось ввіткнув у спину довге шило й повільно 

повертав у серці. Він несамохіть засунув під сорочку руку, стиснув груди» [175, 

264]. На рівні серця «…заболіло, запекло, як ніколи раніше, і вже то було не 

серце, а відкрита рана» [175, 266], проте чоловік знайшов у собі сили і, з думкою 

про майбутнє, віддав наказ. «Він оплакував своїх порубаних зрадливих земляків і 

козаків, що погинули марно, визволяючи тих зрадливців, оплакував власну долю і 

долю України… Ніхто не чув того страшного плачу, тільки самотня, ясна й 

червона, неначе крапля крові, зірка стояла над його головою, а тоді враз зірвалася 

й шугонула у синю безодню, лишивши по собі вогненний слід. Та повесні на тому 

місці, куди падали отаманові сльози, виросла тирса вище людського зросту, яку 

не могли втяти ні коса, ні шабля» [175, 270]. Використаний автором у зазначеній 

цитаті художній засіб гіперболи дає змогу відчути невимовний біль, страждання 

та душевні муки. 

На порушення історичної правди  вказує літературознавець Л. Новиченко: 

описаний епізод «...міг би стати ще більш шекспірівським, коли б автор згадав, 

що серед порубаних бранців були не тільки похмурі чернігівські дядьки,… але й 

діти...» [179, 155]. Такої ж думки дотримуються Л. Федоровська [203, 162] та 
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Н. Щербан [266, 25]. Не поєднуються криваве вбивство з  допомогою татарам під 

час чуми. Проте, як вважає науковець А. Шпиталь, Сірко зробив саме так, «...бо 

не міг вчинити по-іншому...» [267, 49], і немає ніякого морального права 

засуджувати кошового І. Сірка, на плечах якого лежала відповідальність за 

український народ та за долю майбутніх поколінь.  

Визначення Ю. Мушкетиком повісті «Ніч без світання» як белетризованої 

історичної хроніки [165, 81] свідчить про виключну точність у відтворенні 

історичних подій, хронологічну послідовність документально зафіксованих 

фактів, відсутність розгалужених сюжетних ліній порівняно з іншими 

історичними творами письменника. Автор передусім зосереджує увагу на дійсних 

фактах та подіях історії, історичних постатях періоду Руїни. У зв’язку з цим у 

творі функціонує значна кількість історичних особистостей, а вигаданих героїв, 

навпаки, дуже мало (вірний слуга та побратим Юрія Хмельницького Омелько, 

його кохана Килина, дівчина Пріся та козак Нестор). Біографія 

Юрія Хмельницького, як стверджує науковець Є. Луняк, сповнена «білими 

плямами» [147, 83], одну з яких Ю. Мушкетик заповнює історією прихованого 

кохання сором’язливого молодого гетьмана до дівчини Прісі Крутькової [165, 93]. 

У приватному житті Богданового сина було чимало пригод,  в останні роки він 

«…очевидно, надолужив роки аскетизму, бо деякі джерела недвозначно 

натякають на нестримність його особистого життя» [216, 135], доказом цьому є 

детальний опис розваг Юрія наприкінці твору. Міра домислу та вимислу в повісті 

«Ніч без світання», порівняно з написаними раніше текстами, для яких 

характерним є гармонійне поєднання історичних фактів та художнього вимислу, 

досить незначна, автор більше орієнтується на дійсні події минулого, 

підтверджені документально, тоді як у романі «Погоня» спостерігаємо інше: на 

тлі історичних подій другої половини XVII ст. прозаїк розгортає створений своєю 

фантазією сюжет подорожі Семена Білокобилки.  

 Як бачимо, письменник, використовуючи широку історично достовірну 

основу, звертається у творах також до художнього вимислу, в першу чергу, тому 

що прагне поглибити історичну правду, а також не просто зобразити історичні 
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постаті, а показати живих людей з притаманними їм думками, почуттями, 

прагненнями, болями та радостями. Саме тому автор веде персонажів через 

життєві «…терни…, психологічні, моральні випробування, долаючи які, вони 

конкретними вчинками розкривають свій внутрішній світ» [213, 114]. Такий 

спосіб моделювання життєвих ситуацій створює всі умови для формування дієвих 

характерів.  

У повісті «Ніч без світання» та романі «Гайдамаки», на відміну від інших 

текстів автора, найповніше простежується еволюція становлення персонажів – 

гетьмана Юрія Хмельницького: від юнацьких літ («Юрась підтюпцем рушив до 

воріт. Одне плече нижче, друге вище, і сам якийсь недоладний» [165, 82]) до 

зрілого чоловіка («Тукальський уважно подивився на Юрія: виріс він, став значно 

мудріший» [165, 54]) та Максима Залізняка, який, пройшовши Коліївщину, став 

легендарною постаттю та відомим ватажком повстання. В інших романах та 

повістях митця образи історичних персонажів (І. Виговського, І. Сірка, 

П. Полуботка тощо) постають перед читачами вже як сформовані особистості з 

певним життєвим досвідом за плечима, тоді як еволюцію формування вигаданих 

образів людей митець подає у повній мірі. Кожен з вигаданих персонажів, хоч і 

створений авторською фантазією, але овіяний духом зображеного у тексті 

історичного часу, і їхні долі не відокремлюються від загальної історичної 

дійсності, а змальовуються безпосередньо в її контексті. Усі вони, взаємодіючи з 

історичними постатями, є свідками історичних подій зображуваної митцем епохи. 

Введення таких персонажів у канву романів та повістей дає Ю. Мушкетикові 

змогу розгорнути декілька сюжетних ліній, розширити часово-просторові межі 

творів, показати соціально-психологічну атмосферу того чи іншого історичного 

періоду.  

Отже, до відображення історичного минулого в його непростому та 

багатоманітному комплексі Ю. Мушкетик підходить з позиції фактографічної 

правдоподібності. Достовірність історичних подій, документально зафіксовані 

факти, автентичні історичні джерела та документи визначають загальну сюжетну 

канву історичної прози письменника. Своєрідність художньої правди історичних 
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творів митця полягає в тому, що, орієнтуючись на виняткову точність відбору 

фактів, романіст майстерно вплітає художній вимисел у кожний конкретний 

історичний період, який осмислює, застосовуючи його для поглиблення 

історичної правди, узагальнення життєвих ситуацій, спричинених певними 

історичними обставинами, а також для загальної побудови романів та повістей, 

створення системи художніх образів та художньої презентації їхнього 

внутрішнього світу. 

 

1.3. Поетикальні особливості історичних творів письменника 

Поетика, як одне із найдавніших понять літературознавчої науки, починаючи 

ще від часів Аристотеля, є вельми продуктивним аспектом аналізу художнього 

тексту і в наш час. Підтвердженням цьому є чимало досліджень теоретичного 

характеру – праць Н. Буало, М. Довгалевського, О. Веселовського, 

В. Домбровського, Ю. Тинянова, Б. Томашевського, М. Кодака, Г. Клочека, 

О. Галича та інших науковців. 

Думки вчених з приводу визначення терміна «поетика», її структурних 

елементів та взаємозв’язку між формою твору та його змістом  дещо розходяться. 

Так, дослідник Ю. Ковалів, трактуючи зазначене вище поняття, стверджує, що це 

«наука про систему зображально-виражальних засобів у письменстві та будову 

літературних творів» [141, II, 233]. Професор М. Гуменний доводить, що 

поетикою «...можна назвати ідейно-тематичну і формотворчу систему художнього 

твору в контексті історико-літературного процесу» [65, 27]. Теоретик літератури 

Р. Гром’як визначає поетику «…як сукупність, інтенціонально зорганізовану 

систему прийомів художнього вираження» [61, 21]. Як бачимо, науковці 

розглядають поетику як певну систему, сутність якої полягає у 

взаємоузгоджуваності всіх її структурних компонентів. Так, на думку  Г. Клочека, 

«компонентний аналіз» поняття «поетика» показує, що воно містить такі постійні 

смисли: 1) «художність», 2) «систему творчих принципів», 3) «художню форму», 

4) «цілісність», «системність», 5) «майстерність письменника» [98, 11]. У статті 

«Художній світ як категоріальне поняття» дослідник виділяє не просто поняття 
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узагальненого характеру, а прийоми та «...компоненти поетики літературного 

твору...», які «працюють» «...на кінцевий художній результат...»: мовний 

компонент, який «....реалізується через використання виражально-

зображувальних можливостей мови», сюжетні прийоми, які «...генерують 

художній смисл шляхом побудови причинно-наслідкових рядів дій і подій…», 

композиційні – «...шляхом розміщення художнього матеріалу…» та змістові 

прийоми [99]. У свою чергу  автор монографії «Поетика як система» М. Кодак 

стверджує: «Внутрішня «жорстокість» закріплення кожного зі структурних рівнів 

у моделі поетичної системи зовсім не означає обов’язковість розгляду художнього 

явища в такому порядку: пафос – жанр – психологізм – хронотоп – нарація; твір 

можна описати по-різному, може, навіть зручніше буде в якомусь випадку обрати 

зворотний порядок характеристики... Важливим залишається інше: п’ять аспектів, 

п’ять опорних понять дають змогу розглянути будь-який з художніх творів як 

внутрішньо узгоджену і цілісну систему, як гармонійний прояв творчого 

розуму...» [105, 10–11]. Чеський літературознавець Я. Мукаржовський зазначає, 

що сутність твору допоможе розкрити «...аналіз таких окремих елементів 

поетичної структури твору, мовленнєвих і тематичних, їхніх взаємозв’язків, які 

обертають поетичний твір у єдине ціле» [161, 32]. Отже, поетика постає як цілісна 

система (з різними домінантно-виокремленими дослідниками компонентами) у 

зв’язку з узгодженістю форми та змісту, внутрішньою організованістю самого 

художнього твору, на який орієнтований поетикальний аналіз. 

Одним із найважливіших компонентів поетикального дослідження будь-

якого літературного твору є його жанрова специфіка. Як зазначалося попередньо 

[190, 57–61], у процесі становлення українського історичного роману та повісті 

вибудувалася певна множинність прикмет. Слушною є думка М. Бахтіна з 

приводу того, що жанр «...відроджується й оновлюється на кожному новому етапі 

розвитку літератури і в кожному індивідуальному творі цього жанру» [19, 142], 

тому сукупність жанрових ознак творів на історичну тему не є сталою, 

константною. Специфіка та основна суть жанру, який хоча і постійно 

«...еволюціонує, видозмінюється...», проте залишається «...незмінним у своїй 
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сутності» [4, 117–118], закладена М. Бахтіним у термін «пам’ять жанру» [19, 142], 

аналізуючи який, дослідник Н. Тамарченко стверджує: «Це поняття виявляє 

наступне живе протиріччя: з одного боку, завдяки постійному відтворенню 

структурного інваріанта в різних творах зберігається єдина смислова основа 

жанру…; з іншого боку, завдяки постійному варіюванню цієї структури 

відбувається оновлення смислу» [239, 371–372]. Це дає нам право говорити про 

те, що історичні різновиди роману та повісті мають свою жанрову матрицю – 

«генетично зумовлений комплекс найбільш усталених ознак, що залишаються 

атрибутивними впродовж всього історичного життя жанру» [131, 199].  

Найхарактернішими рисами, притаманними історичному роману та повісті, є: 

історична основа, реальні історичні події та особи, часова дистанція, 

достовірність, певний відсоток домислу та вимислу. Беззаперечно, ці ознаки 

можна простежити в історичній прозі Ю. Мушкетика, однак твори, написані після 

кільканадцятирічної перерви в історичній тематиці, свідчать про те, що 

історичний роман та повість відходять від свого канону, що передбачав 

конкретно-історичне віддзеркалення подій, що ми, в більшій мірі, спостерігаємо у 

перших творах письменника – повісті «Семен Палій» та романі «Гайдамаки». 

Помітно, що автор уже в «Гайдамаках» не вкладається в тісні регламентовані 

рамки історичного жанру, він розширює його можливості.  

 Ю. Мушкетик прагне не тільки за допомогою слова осягнути славетні 

сторінки минулого, створити всеосяжну картину історичної доби, митець 

намагається також осмислити плин історичних подій, винести з них урок для 

наступних поколінь, показати глибину та непересічність внутрішнього світу 

персонажів, зазирнути в найпотаємніші куточки людського серця. Це стає 

можливим  завдяки тому, що історичний роман та повість вбирають у себе певні 

ознаки інших різновидів романного та повістевого жанрів. Історія стає своєрідним 

фоном, сюжетно-композиційним стрижнем, навколо якого розгортається драма 

людського життя, драма роду, нації, держави. У зв’язку з цим абсолютно всі 

аналізовані нами твори письменника без сумніву можна назвати історико-

психологічними, тому що Ю. Мушкетик, уже починаючи з повісті «Семен Палій» 
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(хоча «...назвав автор свій твір повістю, за всіма жанровими ознаками це 

справжній роман», – уточнює жанр твору літературознавець А. Шпиталь [267, 

48]), звертає увагу на внутрішній стан персонажів: настрої, спогади, переживання, 

психічні реакції прозаїк зображує з неабиякою художньою проникливістю та 

психологічною точністю. Письменник звертається до різноманітних засобів 

психологізму, серед яких переважають ретроспекція, самоаналіз, портретна 

деталь, пейзаж. Домінантним художнім засобом проникнення у глибини людської 

сутності в історичній прозі Ю. Мушкетика є ретроспекція, яка є визначальною у 

творчості кожного прозаїка, що писав твори на історичну тему, – П. Куліша, 

І. Нечуя-Левицького, В. Малика, П. Загребельного тощо. Хоча історичний текст – 

це суцільна ретроспекція, але повернення у минуле на фоні загального минулого 

використовується Ю. Мушкетиком, в більшості випадків, з метою психологічного 

аналізу: для того, щоб заглибитися у внутрішній стан персонажів, а також, щоб 

читач більше дізнався про їхні життєві історії. Варто зауважити, що повернення у 

минуле відбувається на асоціативному рівні: коли одна якась річ, дрібниця 

викликає цілий згусток спогадів. Переважно це стосується згадування дитинства 

як часово-віддаленого минулого. Так, гетьманові Самойловичу спогади дитинства 

навіюють різні запахи: «Десь приглушено голосила під молотком на бабці коса, 

полини над кручею пахли далеким дитинством і молодістю» [174, 105–106]. 

Теплою хвилею накривають спогади і Юрія Хмельницького: «У пітьмі сіріла 

церква – батькова, Богданова. Спомини тислися до голови... Отамо була 

конюшня, отамо три криниці» [166, 75].  

Крім поодиноких епізодів пригадування минулого, автор також подає розлогі 

«ретроспективні блоки» [115, 180]. Так, наприкінці роману «Яса» письменник 

описує калейдоскоп подій, які реставрують життя отамана. Сірко безперестанку 

згадує своє життя, осмислює, ніби підводить своєрідний підсумок пройденого 

життєвого шляху. У романі «Останній гетьман» у формі ретроспективного блоку, 

тільки вміщеного майже на початку твору, письменник розповідає про дитячі 

роки Олексія в Лемешах, про те, як він пас корови, як навчався у дяка, як забрали 

його в хор до Петербурга, як познайомився з Єлизаветою. Аналогічно описані й 
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життєві пригоди героя «Погоні»: як «...на Синій колодязь напали татари й 

полонили всіх сельчан…» [169, 184], як чотири роки Семен «…веслував 

велетенським веслом на турецькій торговій галері, перевеслував усе Чорне 

море...» [169, 184]. Крім того, перші історичні твори є не просто психологічними, 

вони – соціально-психологічні.  Ознаки соціально-психологічного роману мають 

й історичні романи «Яса», «Погоня», «На брата брат», «Гетьманський скарб», 

однак, порівняно з першими творами, у цих текстах автор не зосереджує увагу на 

соціальній нерівності, а говорить про це побіжно, декількома штрихами 

змальовуючи  життя простих людей. До того ж «Ясу» та «Гетьманський скарб» 

літературознавці М. Слабошпицький та Н. Черченко класифікують як романи-

літописи [225, 166; 257, 127]. 

Так, психологізм як риса поетики особливо позначився на жанрових 

особливостях роману «Гетьманський скарб». На це звернули увагу деякі 

дослідники, визначивши жанр твору, як роман-роздум, роман-сповідь 

(Л. Ромащенко) [219, 168], роман-монолог, монолог-оповідь (К. Пастушенко) 

[201, 93–94]. Л. Ромащенко звертає увагу на те, що дія роману «...представлена як 

оповідь, точніше літопис очевидця...» [219, 83]. Виходить, що «Гетьманський 

скарб» – не просто історичний роман, який має ознаки психологічного роману, а 

твір, у сюжетній основі якого домінує монологічне мовлення очевидця 

зображуваних подій. Зважаючи на використання автором сюжетотворчих 

можливостей хронотопу, звернення до засобів ретроспективи (спогади, роздуми), 

що дає змогу розширити хронологічні рамки творів, показати характери не 

статично, а в процесі їхнього формування, «Гетьманський скарб» можна 

визначити як історичний роман з елементами спогаду, адже з окремих рядків 

твору («Якби я тоді став на своїй правді супроти мачухи й не пішов з міста, все 

було б інакше. Але тоді не було б усього іншого, не споминав би, що споминаю 

нині. Літа мої довгії, і все, що лишилося в мене, це спомини...» [163, 119]; 

«Спомини давно стали моїм життям...» [163, 120]) стає зрозумілим, що Іван 

Сулима на старості літ подумки згадує-переживає події далеких часів, свідком 

яких він був.  
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Елементи роману-спогаду притаманні ще одному твору письменника – 

«Погоні». Свого часу автор самостійно визначив жанр «Погоні»: «Правдива 

історія, розказана запорозьким козаком Семеном Білокобилкою та скомпонована, 

доповнена й потрактована його побратимом, якого читач розпізнає з оповіді» 

[169, 137], і лише на останніх сторінках твору митець вказує ім’я товариша 

Семена – Лука Хрін. Зазначення власного імені є своєрідним підписом того, хто 

розповів цю незвичайну історію життя Білокобилки: «Він десь живе, але ніхто з 

наших чомусь його більше ніколи не бачив». Лука Хрін» [169, 372]. Оповідь та 

розповідь настільки тісно переплетені, що цілісність картини зображуваного 

ніяким чином не порушена, а строкатість викладу надає текстові оригінальності.  

В аналізованій прозі Ю. Мушкетика також спостерігаємо поглиблення 

філософського підґрунтя описуваної ним дійсності. Елементи умовності, 

характерні для філософського роману, автор використовує досить обмежено, 

проте історичні твори романіста характеризуються такими філософсько-

екзистенційними мотивами, як самотність, туга, страждання, страх, відчай, смерть 

тощо. Крім того, письменник повсякчас дає змогу читачам разом із персонажами 

замислитися над філософськими основами життя, і ці роздуми переходять від 

рівня особистого на рівень національного, що забезпечує перспективність творів.  

Варто також зауважити, що в історичній романістиці «...уже з достатньою 

повнотою проявила себе тенденція, коли художній задум базується на умовно-

притчовій основі з опорою на філософську багатоплановість образу, на вихід за 

межі конкретних хронологічних рамок, на концепцію життєвого матеріалу і ту 

цілісність сприймання світу, що скристалізувалася в образі символі чи 

фольклорній притчі» [87, 113]. Зазначену тенденцію спостерігаємо й у творчості 

Ю. Мушкетика. Саме як роман-притчу охарактеризував Л. Новиченко сюжетну 

лінію роману «Яса» про товаришів-запорожців Лавріна Перехреста та Марка 

Ногайця [179, 157]. На нашу думку, ознаки роману-притчі простежуються в 

усьому романі «Яса», а не лише в його окремій сюжетній лінії, а також і в таких 

творах митця, як роман «На брата брат» та повість «Ніч без світання», в основу 

яких покладена легенда про братів Каїна та Авеля для художнього поглиблення 
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теми Руїни (більшою мірою на цій легенді ґрунтується роман «На брата брат», 

про що вже свідчить сама назва тексту). Отож, психологічно-філософський 

струмінь позначився не лише на стильовій манері письма Ю. Мушкетика, але й на 

жанровій специфіці його творів. 

Важливим компонентом сюжетно-композиційної будови історичної прози 

письменника є пригодницький елемент, у чому відчувається традиція 

архітектоніки творів на історичну тему О. Дюма, В. Скотта, П. Куліша, 

В. Малика. І. Дзюба про історико-пригодницький жанр пише: «Історичний 

герой – завжди герой дії, руху; звідси динаміка сюжету в багатьох історичних 

романах. Але це ще не та специфічна естетична якість, що робить твір історико-

пригодницьким. Жанр цей має свою умовність. Вона полягає в тому, що сюжетна 

інтрига, витворена часто-густо всупереч безпосередній правдоподібності, стає 

основою структури роману чи повісті і підпорядковує собі всі інші компоненти: 

водночас в усьому багатстві сюжетних перипетій «простежується» сталий набір 

типових традиційних мотивів (помилка, непорозуміння, несподівані зустрічі й 

розминання, підміна, невпізнання і пізнавання, викрадення, потрапляння в 

безвихідні становища й чудесні порятунки тощо). Але ця умовність не повинна 

ані відлякувати, ані розчаровувати. Вона може не відходити від правди і 

реальності історії, а по-своєму вести в її глибини, суттєві закономірності» [69, 95]. 

Саме такі «типові традиційні мотиви» притаманні деяким романам 

Ю. Мушкетика: «Яса» (сюжетна лінія Марка та Лавріна), «Гетьманський скарб», 

«Погоня», де незвичайні ситуації, в які потрапляють персонажі, не просто 

динамізують сюжет, але й є своєрідними випробуваннями, що загартовують 

характери персонажів, допомагають авторові зобразити у різних ракурсах. Крім 

того, у «Погоні» помічаємо елементи авантюрно-пригодницького та химерного 

романів. Підтвердженням цьому є зустрічі Білокобилки з нечистою силою, в 

основному, з чортом: «В цю мить я побачив його… Справжній болотяний чорт. У 

нього з рота смерділо, аж мені сперло подих» [169, 265]. Білокобилка йде на 

різноманітні авантюри, які загартовують його силу духу: він кидає виклик і 
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розлюченому натовпу, і долі, і невідомості, що чекає на нього попереду, і 

нечистій силі, і, навіть, самій смерті.  

 Як зазначалося вище, Ю. Мушкетик нерідко провокує персонажів, тому 

можна сказати, що кожен текст має ознаки твору-випробовування. Образи людей 

історичної прози митця проходять перевірку владою («Яса», «Ніч без світання», 

«Семен Палій», «Гайдамаки», «На брата брат»), а також – і совістю. Ставлення до 

влади є тим лакмусовим папірцем, який показує суть людини, її приховану від 

інших внутрішню природу. Крім того, своєрідним випробуванням для деяких осіб 

є  знання правди, істини (маємо на увазі літопис про події Коліївщини 

(«Прийдімо, вклонімося...»)), потрапляння у складні ситуації життєвого вибору 

(«На брата брат», «Останній гетьман»), пізнання світу (історія Дорофія Ружі як 

одна із сюжетних ліній роману «Яса»), далека та небезпечна дорога («Погоня», 

«Гетьманський скарб») тощо. Образ дороги, покладений в основу сюжету, дає всі 

підстави охарактеризувати «Погоню» та «Гетьманський скарб» як романи-

подорожі. Так, під час виконання доручених завдань Семен Білокобилка, 

проїжджаючи те чи інше село, потрапляє у різні пригоди. Дорога, після звістки 

про заручини Уляни з Петром Толстим, набуває для Івана Сулими нового 

значення, у ній – єдиний сенс існування: «Мені нічого було лишати на моїй 

батьківщині, переді мною лежала дорога, вона напливала на мене, втягувала 

мене...» [163, 123]. Упродовж мандрівки Іван зустрічає велику кількість людей зі 

своїми болями та радостями, саме в дорозі він познайомився з Пилипом Милею, 

який став для нього не тільки попутником, але й справжнім товаришем. Завдяки 

мотиву подорожі можливим є поєднання побутової та інтелектуальної манер 

спостереження над дійсністю, що, у свою чергу, дає змогу порівняти різні системи 

цінностей [283, 71]. 

Твори Ю. Мушкетика про минуле глибиною свого змісту звернуті у 

майбутнє. Вони, віддзеркалюючи досвід давнього, орієнтують читача у складних 

лабіринтах сучасності. Саме через історичні події, приклади з життя персонажів 

письменник закликає майбутні покоління до єдності, до збереження історичної 

пам’яті свого народу, шанобливого ставлення до своєї історії, культури, мови, 
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традицій, розважливості у вчинках. Основними формами повчання в романах та 

повістях автора є позасюжетні елементи: авторські ліричні відступи 

філософського підтексту, вставні епізоди, які більш притаманні «Ясі» (притча про 

хату, життєва історія Дорофія Ружі), а також монологічне мовлення персонажів, 

яке відтворює їхні рефлексії про життя та смерть, владу, майбутнє країни та нації. 

Тож, елементи дидактизму (не просто виховання, повчання як у творах давньої 

української літератури, а виховання історією, правдою про далекі часи, красою 

рідного краю) проявляються в історичній прозі митця художньо переконливо.  

Роман Ю. Мушкетика «Прийдімо, вклонімося...», основною сюжетно-

композиційною особливістю якого є поєднання різних часових пластів, що дає 

змогу авторові якнайдетальніше розглянути тему історичної пам’яті, є своєрідним 

містком між минулим та сучасним. М. Кондратюк називає аналізований твір  

романом «зв’язку часів» [109, 146]. До цього жанру належить ще одна повість 

Ю. Мушкетика – «Морок». Автор продовжує традиції П. Загребельного («Диво») 

та Р. Федорова («Єрусалим на горах»), створюючи текст з такою ж 

архітектонічною специфікою. Однак від зазначених текстів роман Ю. Мушкетика 

відрізняється тим, що окремою сюжетною лінією у ньому є хронологічно 

окреслений літописний звід про події Коліївщини. Літературознавці Ф. Кейда та 

А. Гуляк стверджують, що «Прийдімо, вклонімося…» «...є вдалою спробою 

створення історико-політичного роману...» [62, 79]. Погоджуючись із цією 

думкою, хочемо зауважити, що історико-політичний характер притаманний 

більше сучасній лінії, у якій основну увагу зосереджено на особливостях 

суспільного життя та культурно-наукового розвитку в радянські часи. До того ж 

сюжетна лінія про Данила Засядька, яка також пов’язана з історичною пам’яткою, 

має всі ознаки детективного роману: напруженість дії, динамічність сюжету [142, 

595] тримають читача у невідомості, створюють інтригу: «Крутилися розігріті до 

червоного диски телефонних апаратів, крутилися колеса автомобілів, крутилося 

все емґебе, плануючи акцію по захопленню двох агентів невідомої ворожої 

держави. Запитання летіли з району в область, з області до Києва, а звідти – 

поради та накази: категоричні, надзвичайні, грізні» [170, 74]. Хоча заздалегідь 
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відомо, кого розшукують і що є об’єктом пошуку, проте все одно вражає 

оперативність дій органів слідчої комісії («За півтори години приїхали 

оперативники… Наказ з Москви категоричний: захопити тільки живими; було 

укладено кілька планів проведення акції…» [170, 74–75]), особливості 

розслідування («Все відбувалося за планом: зігнутий, витіпаний страхом 

Коробченко, у якого тремтіли руки і ноги, хрипко покашляв, Надзираєв і ще двоє 

піднялися по драбині, а далі план полетів шкереберть, – з горища пролунав 

постріл…» [167, 75]) та допиту у тоталітарній державі [170, 88–89; 170, 102–103]. 

Творові «Прийдімо, вклонімося...» також притаманні ознаки 

автобіографічного роману. Ю. Мушкетик пройшов увесь шлях наукового пошуку 

свого персонажа – Олега Зайченка, – тому в образі молодого аспіранта Олега, 

«...який працює над кандидатською дисертацією про Коліївщину, – легко 

вгадується сам автор. Прозаїк цього й не приховує» [226, 68], однак 

автобіографічне підґрунтя роману не є домінувальною жанровою ознакою 

аналізованого твору.  

«Художнє пізнання дійсності – складний і тривалий процес, що проходить 

через узагальнення, абстрагування» [127, 15], – зазначає О. Кухар-Онишко, 

аналізуючи особливості розвитку, структури та типології індивідуального стилю 

письменника. Цей процес характеризується певною суперечливістю та 

багатозначністю у зв’язку із тим, що в основі художнього пізнання та освоєння 

навколишньої дійсності лежить поняття стилю, що «…вбирає в себе основні 

тенденції та закономірності розвитку літературних напрямів, течій, угрупувань, а 

також особливості творчості окремих митців» [102, 94]. Під стилем науковці 

розуміють певну цілісну систему, компонентами якої є «…не лише мовні засоби, 

але також теми, образи, композиція твору» [82, 34] (В. Жирмунський); внутрішні 

зв’язки образної системи, художня мова, жанр, композиція, фабула, ритм тощо 

[177, 7] (Д. Наливайко); стильові чинники («форманти стилю») – «…світогляд і 

світовідчуття (образне мислення) письменника, актуальні для нього тематика і 

проблематика, закони і норми обраного жанру» та носії стилю – «елементи 

зовнішньої та внутрішньої форми художнього твору (від композиції до мовних 
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виразових форм)» (В. Іванишин) [86, 206]. Тож в основу категорії «стиль» 

покладено поняття цілісності, єдності всіх формо-змістових компонентів. Стиль, 

на думку О. Кухаря-Онишка, «…можна порівняти з кровоносною системою 

людини, системою, яка з потоком пульсуючої крові доносить до кожної 

найменшої клітини організму животворний кисень. Так і стиль, пронизуючи всю 

структуру, об’єднує всі мікрочастини твору, всі його нервові вузли в цілісну, 

гармонійно організовану систему» [127, 46]. 

Невід’ємним від поняття «стиль» є поняття творчої манери автора, тобто 

індивідуального стилю митця, його ідіостилю, під яким розуміють стійку 

«…спільність ознак творчої манери, образної системи і засобів художньої 

виразності, що характеризують своєрідність творчості письменника; сукупність 

особливостей його творчості, якими його твори відрізняються від творів інших 

митців» [86, 206]. Важливим елементом індивідуального стилю будь-якого автора 

є стильова домінанта, яка визначає «…ту особливість індивідуального стилю, яка 

переважає за частотністю прояву, за семантикою, формальним вираженням і 

функцією у творах письменника» [102, 97]. Літературознавчу категорію «стильова 

домінанта» К. Коваленко розглядає як трирівневий критерій: стильова тенденція, 

школа, напрям; специфіка творчості автора; та окремого твору митця [102, 97]. 

Спробуємо проаналізувати «стильове обличчя» історичної творчості 

Ю. Мушкетика з позиції трирівневого трактування поняття стильової домінанти. 

Проблема стильової приналежності прозаїка є предметом зацікавлення не 

одного дослідника його творчості. Літературознавці одностайно наголошують на 

тому, що письменник є представником реалістичної школи: «Автор численних 

збірок оповідань історичної й сучасної тематики, низки романів і повістей, 

Ю. Мушкетик репрезентує розвиток реалістичних традицій української 

літератури» [133, 3] (С. Ленська); «Творча манера Юрія Мушкетика відзначається 

тією особливістю, що, базуючись на багатому досвіді реалістичної школи, вона 

активно збагачується сучасною лексикою, не претендуючи ні на претензійну 

вишуканість, ні на імітацію архаїчності» [214, 133] (В. П’янов); «…метод його 

дослідження та образотворення, а також світорозуміння, концепція людини й 
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історії засвідчують вірність принципам реалізму» [113, 122] (П. Кононенко) тощо. 

Дійсно, творам митця притаманні змалювання життя у всіх його проявах, 

гостроконфліктність зображуваних подій, психологізм, документалізм, художня 

типізація, тонкий соціально-психологічний аналіз та «…глибоке художнє 

пізнання й відтворення реально існуючої дійсності, її внутрішніх та складних… 

взаємозв’язків…» [5, 188]. У творах Ю. Мушкетика «Семен Палій» та 

«Гайдамаки» спостерігаємо соціальний поділ персонажів на панів та людей, їм 

підвладних, яких гірше, «...ніж за скотину мають, катують з усякого приводу» 

[162, 199]; які ніби «...народилися… з зігнутими долу плечима, мовби сама недоля 

повтоплювала так глибоко їхні очі» [172, 299]. Відрізняються і їхні життєві 

прагнення: пани прагнуть утримати владу у своїх руках, а пригноблені всіма 

силами намагаються скинути з себе кайдани неволі. Непереборне бажання  мати 

волю, досягти справедливості надавало сили, що згуртувала безправних на 

повстання під проводом Семена Палія, яке стало поштовхом до грандіозного 

народного руху 1768 року – Коліївщини. Іншим творам митця також притаманне 

соціальне розмежування персонажів, проте воно не так яскраво виражене, і автор 

не так детально зосереджує  на цьому увагу, адже його цікавлять глибини 

людського існування, він прагне дошукатися до суті людської екзистенції, 

дослідивши ключові буттєві універсалії. 

Варто зауважити, що історичним романам та повістям Ю. Мушкетика 

властиво мати не лише реалістичні, але й романтичні ознаки. З цього приводу 

П. Кононенко зазначає, що «…Ю. Мушкетик – суворий реаліст, його життя і 

твори переконують, він – ніжний, крилатий романтик. І це природно. Ядро 

романтизму – національна ідея. 

Вона не вичерпала себе в Україні. То ж не вичерпаний і високий романтизм 

митця» [111, 46]. Звернення до героїчного історичного минулого України, 

надбань усної народної творчості, романтизація, інколи навіть, ідеалізація 

січового козацтва, незвичайність деяких обставин та випробувань, гіперболізація, 

міфосакральність модельованих ситуацій, зображення народу «…із чітко 

вираженою національною свідомістю, величезними будівничими можливостями і 
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послідовною мрією про своє майбутнє» [176, 100] – все це надає творам митця 

романтичного забарвлення. Орієнтуючись на монографію М. Наєнка «Ефект 

романтизму і українська література», вважаємо доцільнішим визначати 

романтичні риси творчості Ю. Мушкетика як романтичну тональність, а не 

романтичний стиль, адже «Шлегель і Байрон – так, це романтизм. І за стилем, і за 

напрямом; у багатьох авторів рубежу XΙX–XX століть та в не багатьох пізнішого 

часу – це романтичний стиль, а в усіх інших – тільки романтична тональність, яка 

існувала й існує поряд з багатьма іншими тональностями в усіх стилях і 

напрямах…»  [176, 37].  

Прикметно, що національною ідеєю (незалежність території рідного краю, 

його добробут) пройняті твори митця на історичну тему: всі «...народи, – подумав 

гірко (Сірко – Н. П.), – мають право на щастя, та, скільки віку, в мого народу 

хтось намагається одібрати його долю. Вже ніби нічого й не лишилося, вже ніби й 

боротись ні за що, а серце не примиряється. Воно знає: сонце має рівно світити 

всім народам на землі» [175, 74–75]. Змальовуючи образи козаків, гетьманів, 

митець не ідеалізує їх, у різноманітних ситуаціях він зображує їх згідно з 

документальними джерелами. Так, Юрась Хмельниченко – «…розтривожений, з 

потовченою, пошарпаною душею…» [165, 92], Іван Сулима, ніби  

«очеретинка…», у нього «…ніжна душа, чуле серце… Ще й стражденне…» [163, 

9], Павло Полуботок – жорстокий (сцена з козачком на початку твору [163, 9]), 

користолюбивий, прагне до примноження своїх багатств [163, 51] тощо. Автор 

здійснює значне художнє узагальнення, створюючи тип козака, якому властиві 

найкращі риси – патріотизм, вірність, жертовність. Однак романтичний струмінь 

вносить у твори митця незвичайність обставин та випробувань, які випадають на 

долю персонажів. У романі «Погоня» спостерігаємо метаморфози Білокобилки, 

Мальви, Ливона; у цьому відчувається «…відгомін міфологічного 

світосприйняття…» [142, 143], гіперболізацію сил Лавріна під час першого бою 

під Ладижином: «Лавріна мовби щось несло. Якби зараз з’явився 

дванадцятиголовий дракон, він би і його не злякався» [174, 244], порівняння 

кошового отамана Сірка з драконом [171, 78].  
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Крім того, в авторську розповідь реалістичного характеру нерідко 

вкраплюються елементи імпресіонізму, адже особистісні враження та 

спостереження персонажів, які стали на шлях пізнання навколишньої дійсності, у 

поєднанні з миттєвими відчуттями та переживаннями хвилюючого трепету 

першого кохання, болю втрати, відчаю, зневіри, хвилин щастя та радості, надають 

творам митця філософського насичення та ліричного звучання. Так, у творі 

«Прийдімо, вклонімося…» майстерно поєднані елементи потоку свідомості 

персонажів, їхні роздуми та, сповнені душевного болю, спогади. Автор, 

майстерно відтворюючи хвилини марення Дениса, його передсмертні міркування 

(«Ніколи не думав, що буде так важко помирати. Мав себе за дужу людину, і 

ось… Помирати отак… У чужому краю, в чужому лісі, чужий усім…» [170, 28]); 

моменти непереборної жаги до знань Олега («І враз несподівана думка стрілою 

пройняла мозок: чому Василь Гордійович не прислав знайдені сторінки, «клапті», 

а переписав їх? Навіщо?» [170, 50]); дикого страху Якима («І думка – думка 

гаряча немов розжарений прут: «А може, зараз, поки в маячні? Злодій, бандит… 

Ніхто не знатиме». В горлі шерхло. Затрусився, неначе пес» [170, 38]); приступів 

хвороби Іполита («Сьогодні мені було зовсім погано… Задихався… Кашляв усю 

ніч, залив кров’ю простирадло. До цього я не так боявся смерті. А тепер…?» [170, 

95]), використовує внутрішній монолог, насичений різними стилістичними 

фігурами (риторичні питання, інверсії, еліпси). У романі «На брата брат» 

надзвичайно тонко  передано письменником психологічний стан Матвія Журавки 

у момент поховання брата: «Колюча удавка стискала горло. Все дужче й дужче. 

Вже темніло в очах. <…> Під горлом закипіли сльози, він міцно до болю стиснув 

зуби – не показати печалі та хвилювання, аби ніхто не дізнав, що в цьому рову 

засипають його рідного брата» [164, 275]. Автор у зазначеному тексті уникає 

«…прямих авторських характеристик, ставить…» персонажів «…у ситуації, де 

їхні розум і серце промінилися всіма барвами» [213, 100]. Помітно, що 

Ю. Мушкетик врахував досвід психологічного аналізу у попередніх творах 

(«Семен Палій», «Гайдамаки», особливо «Яса» та «На брата брат»), так як 

психологізм текстів «Гетьманський скарб» та «Прийдімо, вклонімося…» 
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виходить на новий рівень: «Гетьманський скарб» побудований у формі 

монологу ретроспективного характеру, а у канву другого роману письменник 

вводить елементи потоку свідомості.  

Переживання, миттєві відчуття розкриваються через сприйняття образів 

природи. Аналізуючи поетику романів О. Гончара, М. Гуменний звертає увагу на 

те, що пейзаж у його творах – «…психологічно насичений. Переживання, 

тривоги, роздуми героїв, їхні душевні порухи розкриваються певною мірою саме 

через природу» [66, 60]. Продовження пейзажотворчих традицій Гончара-

психолога знаходимо і в історичних текстах Ю. Мушкетика. Так, перед походом 

тужливий настрій оповив не тільки козаків, але й навколишній світ: «Сумно 

погойдувалася корогва на отамановому човні, скорботно співала півча, журливо 

лизала берег зеленава хвиля. Смуток огорнув берег і плавні…» [174, 300].  

Серед усього розмаїття історичної прози Ю. Мушкетика вирізняється роман 

«На брата брат», у якому переважають психологічно насичені пейзажі. Природа у 

творі відтворена з метою підсилення драматизму зображуваного: Матвій після 

прокльонів брата Супруна, як «…сновида вийшов з хати. Сірий світ гойдався 

перед ним: сіро цвів мак у городі, сірий крокіс вився по драбині, сірий півень 

сидів на ворині й стріпував сірими крильми. Сіра блискавиця спалахувала по 

краю важкої сірої хмари. Сірі коні під’їжджали до двору» [164, 171], – сірий колір 

довкілля передає душевний стан героя, його розгубленість, підкреслює 

неочікуваність братової поведінки. В аналізованому романі вражає неабияке 

вміння автора у створенні лаконічних, драматично-напружених пейзажних 

картин, тоді як у попередніх творах (маємо на увазі «Ясу» та «Гетьманський 

скарб») помітна розлогість, поетичність образів природи, що свідчить про те, що 

майстерність Ю. Мушкетика зростала з написанням кожного наступного твору. 

Трактування стильової домінанти як критерію творчості письменника 

свідчить про наявність певного комплексу ознак літературного доробку митця, які 

доповнюють його художню своєрідність. Такими якісними ознаками А. Єсін 

вважає описовість, сюжетність, психологізм, фантастику, монологізм тощо 

[80, 354–355]. Ця класифікація, на нашу думку, не є універсальною, адже для 
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кожному письменникові притаманне своє коло стильових домінант, спричинене 

приналежністю до певного художнього напряму чи течії. З урахуванням 

продовження Ю. Мушкетиком традицій реалізму як творчого методу, «…який, як 

відомо ж, є синтезом усього найкращого, здобутого упродовж віків» [113, 126],  

можна стверджувати, що твори на історичну тему «…позначені психологічною 

глибиною, масштабністю соціально-історичних узагальнень, гуманістичним 

пафосом і високохудожньою майстерністю» [134, 3], їх також вирізняють 

«…проблемність, в основі якої завжди боротьба добра зі злом» [72, 60], та 

документалізм, хоча автор і «…володіє багатою уявою…», проте «…не дає їй 

змоги розгулятися, вийти з берегів. Бо керується святим розумом – все звіряти 

розумом, спиратися на факт» [214, 133]. 

 Так, для історичних творів письменника характерне додавання до сюжетної 

основи романів та повістей різноманітних спогадів персонажів, авторського 

повістування та снів ретроспективного характеру. За допомогою сну-спогаду в 

романі «На брата брат» автор розповідає про один із моментів дитинства братів 

Журавок: «Брати поснули, й снився їм один сон: широкий луг у жовтих 

кульбабах, і сірий у яблуках кінь…, вони обоє – одному п’ять літ, другому сім – 

сидять на коневі…, батько веде коня за повід, ступає поважно й трохи 

гордовито – гожих має синів, славних кохає козаків на заздрість сусідам і на страх 

ворогам» [164, 12]. Цей сон ніби спрямований у майбутнє: мужніми козаками 

стали Супрун та Матвій, але розвела їх доля по ворожих таборах. Сни-спогади 

також мають важливе значення у загальній побудові роману «Погоня». Через 

сонні візії, які показують еволюцію формування характеру, світогляду Семена 

Білокобилки, Ю. Мушкетик розповідає про дитинство головного героя, про 

знайомство з Пивом [169, 181–183]. Крім того, роздуми, як і спогади, стають 

невід’ємною частиною життя всіх персонажів історичних творів митця. У романі 

«Яса» роздуми набувають філософського відтінку у зв’язку з тим, що з образом 

головного героя – отамана Сірка, – «...сусідить задума» [179, 154],  перед читачем 

кошовий постає постійно зануреним у світ власних думок: «Річки текли вспак, 

несли свої темні води повільно і тихо. Й так само вспак текли отаманові думки. 
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Не спалося» [174, 291]. Роздуми персонажів переростають у розлогі внутрішні 

монологи. 

Виявлення романтичних рис у творах митця дає можливість виокремити ще 

одну важливу стильову домінанту його історичного доробку – фольклоризм, 

адже, на думку Ю. Гречанюка та А. Нямцу, «…саме фольклор у поєднанні з 

історико-документальними джерелами став основою художнього осмислення 

минулого» [60, 61]. Крім того, твори українських письменників на історичну тему 

(П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького) тісно пов’язані з 

народнопоетичними традиціями. Фольклор є своєрідним підґрунтям 

народнопоетичної образності, символічності, ліричності та афористичності їхніх 

текстів. Ю. Мушкетик також майстерно вводить у тексти повістей та романів 

цитати фольклорного походження. Насамперед це історичні, козацькі та чумацькі 

пісні, а також рядки із жартівливих пісень, пісень про кохання, про чумацьке 

життя, про події суспільно-політичного характеру, паремія – все це допомагає 

якнайвірогідніше передати атмосферу тогочасного історичного періоду: «Козаки 

як діти, розчулити їх співом нічого не варто, козак може заплакати із спочуття і до 

наймолодшого з трьох братів, які втікають з турецької неволі, і до старої неньки, 

що споряджає в далеку дорогу сина, і пройнятись мукою вдовиці, яка в самоті оре 

свою ниву» [174, 264]. Подвиги історичних осіб – Морозенка («Ой, Морозе, 

Морозенку, Преславний козаче, / За тобою, Морозенку, / Вся країна плаче» [167, 

46]), Палія («Годі, коню, в стайні спати, / Пора ляхів налякати! / В луччім чині з 

креммя збита, / Гасне, іскра з-під копита – / То Палій, то Палій» [167, 45]), Нечая 

(«…Ой над сином, над Нечаєм / Чорний ворон кряче… / Ой не дбали вражі ляхи / 

На козацькую вроду, – Рвали тіло по кавалку, Пускали на воду» [167, 45]) – є 

безсмертними, вони увіковічені в народній пам’яті, а їхня сила духу надихає 

наступні покоління на рішучі патріотичні дії. Крім того, рядки з історичної пісні 

«Ой з-за гори високої», головним героєм якої є хоробрий козак Нечай, об’єднують 

романи «Останній гетьман», «Гетьманський скарб» та повість «Ніч без світання». 

Цитування Ю. Мушкетиком рядків цієї пісні в низці творів підтверджує 
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важливість самовідданого подвигу козака у процесі становлення історичної та 

національної самосвідомості українців. 

Домінантною ознакою ідіостилю письменника є філософічність, яка 

позначилася на жанровій специфіці, художній концепції, системі образів 

творчості митця. Помітною є і морально-етична наповненість кожного його твору, 

в основу якої покладений художній прийом контрасту. Ю. Мушкетик зіставляє та 

протиставляє не лише образи людей, але й відтворювані ситуації, а також 

пріоритетні для них загальнолюдські цінності. Спостережено, що автор спонукає 

персонажів самостійно аналізувати раціональний та моральний бік своїх учинків. 

Так, наприклад, Семен Білокобилка, відволікаючись від свого основного 

завдання, розуміє, що «...ниньки кожна прогаяна днина це мовби надгорілий 

фітіль до бочки з порохом, на якій сидиш. Я дедалі дужче втрачав спокій, і 

вчувалися мені ревиська гармат, і скрегіт шабель, і крики та стогони. Що про мене 

думають побратими!» [169, 211]; «...я злочинець, чорний злочинець, який 

запродує товариство і його святі заповіді…» [169, 253]. Підсилення цих 

монологічних висловлювань протагоніста відбувається шляхом постійного 

введення автором у контекст роману переліку боєприпасів, що залишилися у 

козаків: «Куль до гаківниць лишилася одна бочка, залізних – півбочки, ядер – 

п’ятнадцять, куль олов’яних, куль до шмагівниць, шроту залізного не лишилося 

зовсім» [169, 253]. Цей своєрідний звіт із кожною сторінкою твору все більше 

напружує оповідь, адже із зменшенням запасів зменшуються і шанси обложених 

на порятунок.  

Специфічною стильовою домінантою історичної прози письменника є 

інтертекстуальність, особливості функціонування якої будуть розглянуті у 

наступному розділі дослідження. Слушною є думка П. Кононенка, що 

Ю. Мушкетик «…творчо розкриває кращі традиції української національної прози 

від М. Коцюбинського, В. Стефаника до А. Головка, О. Гончара, залишаючись 

при тому самобутнім майстром» [113, 134]. 

 На третьому рівні трактування поняття стильової домінанти як критерію 

окремого твору митця варто зазначити, що специфіка аналізованих романів та 
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повістей Ю. Мушкетика залежать, насамперед, від авторського задуму та досвіду. 

Еволюцію творчості митця можна простежити композиційно. Так, для перших 

історичних творів характерною є лінійність розгортання сюжету, а  у романі 

«Погоня» застосовано кільцеву композицію, роман «Прийдімо, вклонімося…» – 

поєднання різних часових пластів, яке буде детально проаналізовано під час 

дослідження специфіки хронотопу історичної прози митця. Роман «На брата 

брат» серед багатоманітного доробку романіста виокремлює така стильова 

домінанта, як міфосакральність, а твір «Гетьманський скарб» – монологізм та 

літописність.    

Отже, оригінальність індивідуальної творчої манери Ю. Мушкетика, система 

стильових домінант історичної прози автора, яка з більшою чи меншою 

інтенсивністю реалізується у творах, жанрові особливості аналізованих текстів є 

прямим віддзеркаленням літературного досвіду письменника, його задуму, 

приналежності до певного літературного напряму чи течії, а також загальних 

тенденцій розвитку історичної прози XX–XXI століть.  

 

1.4. Специфіка хронотопу в історичній прозі Ю. Мушкетика  

Специфіка часопросторової організації є вагомим принципом творення 

письменником гармонійного художнього світу кожного окремого твору та 

розкривається через органічний взаємозв’язок авторського індивідуального стилю 

та жанру, в якому працює наратор. Для означення єдності часових та просторових 

координат у літературознавстві використовується термін «хронотоп», уведений у 

науковий обіг М. Бахтіним: «Хронотоп визначає художню єдність літературного 

твору в його відношенні до реальної дійсності» [21, 275]. Дослідженню 

особливостей реалізації хронотопу в художній літературі присвячено низка 

наукових праць М. Бахтіна, В. Топорова, Н. Копистянської, Л. Целевича та ін.  

Як зазначалося попередньо [200, 224–231], М. Гуменний обґрунтовує думку 

про те, що художній час та простір «…використовуються для вираження 

особистих якостей і суспільної діяльності людини, для виявлення їх численних 

взаємозв’язків зі світом» [66, 42], тоді як дослідниця Г. Дзись додає, що 



 

 

60 

«…концепція хронотопу здатна пояснити глибинні змістові пласти художнього 

тексту та є засобом авторського самовираження»  [68, 125]. Так, 

поліфункціональність хронотопу дає всі підстави розглядати його як своєрідний 

комплекс просторових та часових координат, що ми спробуємо дослідити на 

матеріалі історичного прози Ю. Мушкетика.  

Важливе місце в часопросторовій організації твору на історичну тему займає 

саме локальна фіксація зображуваного. Характерною ознакою таких параметрів 

історичної прози є відкритість топосів, адже, як стверджує Л. Чмихов: 

«Історичний роман не може замикати сюжетний простір «кімнатними» рамками. 

Його місце дії – столиця і провінція, столична площа та периферія, поля битв і 

морські простори, держава і народне життя...» [258, 39].  

Особливістю просторової організації творів Ю. Мушкетика «Семен Палій», 

«Яса», «На брата брат», «Гайдамаки», «Останній гетьман» та «Гетьманський 

скарб» є те, що автор не фокусує розгортання подій на одній територіальній 

площині, а розосереджує їхній перебіг у різних точках. Це зумовлено певними 

історичними подіями, які митець кладе в основу творів. Так, у повісті «Семен 

Палій»  просторовий діапазон є досить неоднорідним. Прозаїк зосереджує 

сюжетну дію твору в Україні, Москві, Польщі, Кримському Ханстві, далекому 

Сибіру; у «Ясі» основні події відбуваються у трьох площинах – в Україні, 

Кримському ханстві та Москві (через записи Дорофія Ружі). Своєрідним центром 

зображуваних митцем подій у повісті «Ніч без світання» є територія України, 

проте тут вона опиняється не між двох ворожих сторін, як у романі «На брата 

брат» (Москва та Польща), а між трьох: «Три звірюки, три драпіжники душили 

його (край – Н. П.): лях, москаль, турок» [166, 86]. Крім того, письменник для 

побудови сюжету повісті виходить за межі території України, епізодично 

зображаючи Туреччину, Пруссію, де були ув’язнені  Хмельницький та 

Тукальський. 

Романи «Гайдамаки» та «Прийдімо, вклонімося...» об’єднані як темою 

зображення, так і часопросторовою структурою. Дія «Гайдамаків» та літопису з 

наступного відповідно до цієї тематики  роману в основному відбувається на 
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одній території – Правобережжі. Точкою перетину важливих історичних подій є 

село Медведівка: у творах чи не всі дороги ведуть сюди. Це те місце, куди 

подумки повертався кожен персонаж, бо залишив у ньому найдорожче – родину, 

кохану, стару матір. Саме в Медведівку з Києва приїхав молодий аспірант Олег 

Зайченко, протагоніст твору «Прийдімо, вклонімося…», щоб вивчити місцевість, 

побувати в місцях безпосереднього розгортання повстання, поспілкуватися з 

жителями села, яке стало «відправним пунктом» Коліївщини.  

Як зазначалося попередньо [199, 298–304], розширення просторових меж 

творів Ю. Мушкетика здійснюється за допомогою звернення письменника до 

бінарних просторових опозицій «своє» / «чуже», «тут» / «там», що є новаторським 

підходом у створенні хронотопу текстових структур. У романі «Яса» простір 

усвідомлюється персонажами через перераховані опозиції на рівні одоративних 

асоціацій, звукових образів та пейзажних картин. Так, «своїм», тобто рідним, 

близьким серцю, є простір, де вони народилися, виросли, де живуть рідні, 

товариші, де думці та серцю вільно. У романі такий простір співвідноситься з 

Україною, з її безмежними просторами. Особливо гостро переживав розлуку з 

Батьківщиною Лаврін, його серце розривалося на частини від спогадів про 

Україну: «У дощову погоду, коли дмухав сіверко, він чув запахи Великого Лугу. 

Спрагло вдихав пахощі вербових котиків, молодої лепехи, рясту» [175, 208]. 

Перебуваючи в неволі на території Кримського Ханства, юнак увесь час порівнює 

Україну з чужим краєм: «Тут усе заховане од світу, виокремлене, звернене 

поглядом всередину. Не те що на Україні, де до ранку витьохкують солов’ї та 

виспівують дівчата, де мріють проти зір сонними вікнами хати й тихо пливе по 

ставу біле качине пір’я» [175, 206]. Бідність звукового наповнення чужого краю 

контрастує зі звуковим багатством рідної землі. «Чужий» простір, навіюючи тугу, 

ще більше посилив любов Лавріна до України: «Тільки тут, серед цих гарячих 

скель, дурманних чужих запахів, зрозумів до кінця, що таке рідна земля й рідний 

народ» [175, 372]. Тому в останні хвилини свого життя козак думає про Україну, 

про вірність Батьківщині, побратимам, християнській вірі: «...востаннє різонули 
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зіниці гарячі червоні промені чужого сонця, останнім зусиллям одвернувся від 

нього й подивився в рідну сторону» [175, 379]. 

Опозиція «тут» / «там» покладена в основу всієї просторової структури 

роману «Останній гетьман», бо дія твору відбувається в Україні та Російській 

імперії. У творі автор зосереджує увагу на контрастному зображенні зазначених 

територіальних площин представниками української нації, які в силу різних 

обставин, у більшості випадків проти їхньої волі, опинилися при дворі 

імператриці Єлизавети. Так, бандурист Григорій Любисток, Олексій, Северин та 

інші українці сприймають простір Російської імперії як чужий, як золоту клітку 

без дверей. Любистку «...особливо була немила чужа сторона, він не приховував 

своєї нехоті тут жити, презирства до московських порядків» [167, 26]. Існування 

персонажів роздвоєне,  перебуває на межі, між «тут» і «там», між «своїм» та 

«чужим», що, у свою чергу, змушує їх жити спогадами, сподіваннями на 

повернення у рідний край.  

Варто зауважити, що в романах «Яса», «Останній гетьман», «Гетьманський 

скарб» антонімічна опозиція «своє» / «чуже» розгортається в різних просторових 

площинах (Україна / Туреччина, Україна / Російська імперія), а в творах 

«Гайдамаки» та «Погоня» спостерігаємо цей поділ на території України. «Не 

вперше мені долати Дніпрову течію, перепливати з одного мого – не мого – 

берега на другий. На лівому березі я кажу, що я з правого берега, на правому – що 

з лівого» [169, 237], – зазначає Білокобилка («Погоня»). Крім того, аналізована 

антиномія у тексті використовується письменником для створення просторової 

структури і на рівні особистого життя протагоніста, серце якого розривалося між 

двома селами, в одному з яких жила мати, а в іншому – кохана [169, 276].  

 У зв’язку з цим Т. Сушкевич, досліджуючи історичні романи З. Тулуб, 

О. Ільченка, Р. Іваничука, П. Загребельного, робить висновок, що персонажі, 

«...опиняючись у «чужому» просторі, усі діють за схожою схемою. Спочатку вони 

шукають виходу із гетеропростору і вдаються до втечі. Коли реальна втеча не 

вдається, оскільки їм перешкоджають персонажі «чужого» простору, перші 

заглиблюються у внутрішній, екзистенціальний простір» [234, 234]. Таку саму 
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схему застосовує Ю. Мушкетик, протагоністи творів якого опинилися в чужій 

стороні та втратили віру у краще майбутнє, і єдине, що їм залишилося – це або 

смерть (Лаврін Перехрест), або примирення зі своїм становищем 

(Олексій Розумовський), або подолання цієї межі (Семен Білокобилка та 

Іван Гонта). 

Особливістю індивідуально-авторського стилю Ю. Мушкетика, починаючи з 

першого твору, є контрастне зображення міст. Історично місто, на думку  

Н. Позняк, завжди уявлялося «…одним із центрів простору… І потойбічне, і 

земне місто є для архаїчного мислення віссю світу, що пов’язує верхню, середню 

та нижню сфери світобудови: Небо, Землю і Підземне царство» [208, 177]. У 

повісті «Семен Палій» митець вдається до бінарного зображення міст Батурина та 

Фастова, розташованих по різні береги Дніпра, Батурина і Білої Церкви. 

Просторові точки зазначених міст з’єднуються життєвими шляхами гетьмана 

І. Мазепи та полковника С. Палія, вороже налаштованих один проти одного. 

Фастів, який козаки перетворили на добре укріплене місто-фортецю, постає 

своєрідним центром важливих історичних подій. Звідси козаки під проводом 

Палія вирушають у походи на Туреччину, Крим, ведуть переговори з Польщею, 

Мазепою та Москвою: «Фастів став чималим містом. Козаки відбудували стару 

фортецю, підсипали вал, розчистили рів... <...> Для шляхти місто стало більмом у 

оці...» [172, 251]. Ю. Мушкетик вказує, що Фастів був маленькою Палієвою 

державою [172, 252].  Місто Батурин розкривається передусім через образ замку 

Мазепи (що є знову ж таки замкненим простором, але вже на Лівобережжі): 

«Замок навис над Сеймом – високі стіни, важкі круглі вежі, червоні черепичні 

дахи, – він був міцний, і скарати його було не легко навіть великому війську» 

[172, 242]. Своєрідністю просторової організації повісті є те, що точкою перетину 

життєвих доль персонажів та політичних інтересів Петра І, С. Палія, І. Мазепи та 

Карла XII наприкінці твору стає місто Полтава, де зібралися чималі військові сили 

та відбулася масштабна битва.  

Просторова структура «Гетьманського скарбу» та «Погоні» не є фіксованою, 

що зумовлено використанням хронотопу дороги для побудови сюжетної основи 
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оповіді; у цьому помічаємо продовження традицій П. Куліша («Чорна рада»), 

М. Старицького («Руїна»), В. Будзиновського («Пригоди запорозьких 

скитальців»), В. Малика («Таємний посол»), П. Загребельного («Смерть у Києві»), 

Л. Костенко («Маруся Чурай»), у яких образ дороги відіграє важливу сюжетно-

композиційну роль. Особливістю роману «Гетьманський скарб» є не паралельне 

зображення території Лівобережної України, Російської імперії (Москва, Пітер) та 

Криму, що характерно для роману «Останній гетьман», а рівномірна, 

хронологічна подача сюжетної дії в різних просторових пластах. Серед 

багатопланового художнього простору твору автор фокусує увагу читача на 

декількох важливих просторових точках міст Чернігова, Глухова, Ніжина, Москви 

та Пітера. Однак важливими в житті персонажів є два українських міста: Чернігів, 

де жив полковник Павло Полуботок, який після смерті Івана Скоропадського став 

наказним гетьманом, та Глухів, де знаходилася гетьманська резиденція 

Скоропадського, а згодом – і Полуботка. Розривалося серце оповідача Івана 

Сулими між цими двома містами, тому що служив він у Полуботка в Чернігові, а 

у Глухові жила гетьманівна Уляна, в яку був закоханий юнак.  

Бінарну просторову опозицію у творі «На брата брат» утворюють міста 

Чигирин та Полтава, які розділили навпіл не тільки територію рідного краю, але й 

стали ключовими у долі братів Журавок. Можна сказати, що події роману 

відбуваються на перетині цих двох міст. У Чигирині служить гетьманові 

Виговському Матвій Журавка, а у Полтаві був підготовлений антигетьманський 

заколот під проводом Мартина Пушкаря, до якого приєднався Супрун, 

виступивши одночасно проти гетьмана та рідного брата Матвія: «Україна 

розколювалася, кришилася, як лід у повінь. Іноді ті розколини проходили через 

один полк, одну сотню, а то й одну родину» [164, 73]. Територіальне становище 

українських земель погіршилося після підписання Росією та Річчю Посполитою 

Андрусівського перемир’я, що остаточно закріпило поділ українських земель між 

двох ворожих держав.  

Характерною ознакою часопростору романів «Яса», «На брата брат» та 

«Останній гетьман» є те, що образ України подається через взаємопереплетення 
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трьох часових пластів: минулого, теперішнього та майбутнього. Минуле України 

у «Ясі» постає в спогадах Сірка, коли гетьманом був Богдан Хмельницький, а 

зараз усі «…огулом гублять те, що здобував батько Хміль», «…розривають 

Україну чотири гетьмани. П’ятий, той же таки Хмельниченко, конає десь у 

турецькій темниці» [174, 48]. У творі «На брата брат» автор сам ретроспективно 

вводить події часів Хмельниччини у сюжет роману. В «Останньому гетьмані» то 

моменти давноминулих років воскресають через називання імен відомих 

історичних постатей: Марусі Богуславки, Наливайка, Богуна тощо. Боляче 

дивитися патріотам на розтерзання рідної землі іноземними загарбниками, а ще 

болючіше бачити ріки братської крові, непорозуміння гетьманів, які вп’ялися в 

Україну зубами, «…мов пси в паляницю, кожен прагне захопити чим більше, 

кожного змагає жадоба влади, жадоба багатств» [171, 48]. В отамана Сірка, як і 

гетьманів Виговського, Розумовського та гайдамаки Залізняка – у всіх «...думки 

снувалися про Україну, про її нинішнє і прийдешнє. <...> Що буде далі?» [167, 

96]. Вони не проектують майбутнє України, єдине про що  мріють – цілісність 

Батьківщини, об’єднаність території двох берегів Дніпра під однією булавою, 

незалежність України від іноземного іга.  

Важливим компонентом національного простору історичної романістики 

Ю. Мушкетика є степ з усім його різноманіттям запахів та звуків, мінливістю у 

різні пори року. Степ – безмежність простору, його неосяжність: «…попереду, 

скільки сягало око, тільки степ, степ, степ» [162, 111]; «А кругом степ, степ – не 

охопити оком. Він тільки-тільки прокидався» [165, 108]. Відкритості його 

просторового діапазону романіст протиставляє міста, територіально обмежені. 

Степ, насамперед, асоціюється з волею, але, крім цього, на думку  Л. Ромас, він 

«…як природна стихія вміщує в собі можливість первозданної недоторканності, в 

якій набирається снаги козацтво, і безмежний простір для хліборобської праці, 

тому що криваві засіви козацькими головами обов’язково повинні змінитися на 

буяння щедрих ланів…» [217, 275].  

Річка Дніпро, за порогами якої – Січ: «Запорозька вольниця – то морська 

стихія, яка може збуритися в одну мить» [174, 76], також є невід’ємним 
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елементом національного простору. В історичній романістиці митця, як і у 

народнопоетичних творах, річка символізує плин часу та самого життя, а також є 

своєрідним джерелом, яке наповнює серця запорожців могутньою силою та вірою 

в краще майбутнє рідного краю. У творі «На брата брат» автор зображує 

символічне подолання братами Журавками дніпрових порогів, цей момент 

неодноразово зринає у їхній пам’яті. Тут річкові пороги, як і броди в романі 

М. Стельмаха «Чотири броди», символізують певні кризові ситуації, які має 

пережити кожна людина, а також, у ширшому значенні, – труднощі, які повинен 

подолати український народ на шляху до свого визволення.  

Фіксованість просторових відношень аналізованої прози Ю. Мушкетика 

досягається шляхом зосередження уваги на хронотопі дому. У його творах, 

предметом зображення яких є життя козаків, образ дому набуває різноманітних 

варіацій: землянка, курінь, байрак тощо, тобто все те, що є  житлом, захистом, 

місцем  перебування. Визначальною особливістю романів «Яса» та «Погоня» є те, 

що просторова характеристика образу хати має не лише конкретну реалізацію, як, 

наприклад, у творі «На брата брат», але й набуває ознак вимріяного, ідеального 

простору. Часопросторові параметри бажаного дому подаються прозаїком в 

антиципаційному ключі.  

Сучасна дослідниця К. Естес стверджує: «Для деяких будинок – це ліс, 

пустеля, море. Насправді будинок – це голографічний малюнок. Він міститься у 

повному обсязі в самотньому дереві, в сиротливому кактусі на вітрині магазину, в 

спокійному плесі ставу. Якщо налаштувати очі душі, можна побачити будинок у 

різних місцях» [77]. Так, для одного з персонажів «Яси» – Мокія Сироватки – 

своєрідною  домівкою став степ. У творі степ поєднує в собі такі поняття, як 

«затишок», «цілісність», «гармонія», «почуття спокою», незважаючи на постійну 

небезпеку: «Сироватка вріс у ці лози, у цей степ, у ці ковили очерети, пропах 

ними наскрізь, був їхньою часткою, а вони його. Він любив степ» [174, 199]. 

Злиття людини зі степом, повна гармонія з природою заповнила порожнечу його 

душі. Розглянута концепція дому К. Естес повною мірою реалізується 

Ю. Мушкетиком у романах «Гайдамаки» та «Погоня», в яких образи лісу 
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набувають ознак надійного сховища, притулку. Тож, безмежні простори степу та 

лісу в історичній прозі митця виконують функцію не лише декорації 

зображуваних подій. 

У романі «Яса» простором для втілення ідеї єдності, товариськості, 

спільності є Січ, яка набуває ознак дому в широкому значенні цього слова. Не для 

одного козака саме Січ стала і певним захистом, і місцем, де кожен з них знайшов 

своє «я», своє призначення, відчув тепло великої козацької сім’ї. «Січ – мати...» – 

ось як  символічно звучить у народній пісні, так називає її Лаврін Перехрест. Вона 

стала для козака не лише притулком, а значно більшим: «Вона – його колиска і 

його хата. Січовий курінь – Лаврінова хата. Іншої домівки не знав. А десь же вона 

була. Звідкілясь почалося і його життя...» [174, 168]. Як бачимо, дім у Лавріна, як 

і у кожної людини, перш за все, асоціюється з родиною, родом, любов’ю та 

теплом, адже якби «…не дім, людина була б істотою нецілісною. Дім – це опора в 

непогодах і бурях життєвих» [22, 29].  

Як зазначалося попередньо [199, 298–304], об’єднання різноманітних 

просторових координат відбувається за допомогою одного з найважливіших 

компонентів хронотопу художнього твору – хронотопу дороги, на важливості 

якого звертав увагу М. Бахтін: «...мало який твір обходиться без якихось варіацій 

мотиву дороги…»  [20, 248]. Цілісність твору, масштабність зображених 

Ю. Мушкетиком історичних подій, функціонування великої кількості персонажів, 

створення єдиного часопросторового континууму історичної прози митця 

відбуваються завдяки цього мотиву. «Шлях», «дорога» у художніх текстах є 

складовим елементом поетики, в аналізованих романах та повістях письменника 

вони не є умовними,  а  реальні, поєднують конкретні географічні пункти. У 

творах Ю. Мушкетика дороги з’єднуються в межах самої України та за її 

територією, що сприяє виходу персонажів з освоєного ними життєвого простору 

та поглибленню їхнього уявлення про довкілля.  

Темі народного повстання 1768 року, крім «Гайдамаків», присвячено також і 

роман «Прийдімо, вклонімося...», на складну часопросторову організацію якого 

неодноразово звертали увагу дослідники історичної прози Ю. Мушкетика 
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(Ф. Кейда, А. Гуляк, Л. Ромащенко тощо). Дійсно, ключові історичні моменти 

Коліївщини, зображені у «Гайдамаках», стисло відтворюються у творі «Прийдімо, 

вклонімося...». Тут, як і в першому романі, дія переважно відбувається на 

території Правобережної України, розширення просторового діапазону повстання 

здійснюється шляхом використання хронопопу дороги, який реалізується більше 

на підсвідомому рівні: «Далі оповідалося про похід гайдамаків на Смілу, Черкаси, 

Канів, Умань»; «У літописі було детально описано як були уґрунтовані міста – 

Лисянка, Лебедин, Черкаси..., а далі – Умань – ключ до Польщі, куди збігалася 

шляхта трохи не зі всього Правобережжя...» [170, 79]. Звичайно, історичні події, 

які у літописі подаються у сконденсованому вигляді, є констатацією певних 

фактів історії, які в романі «Гайдамаки» оформлюються у художній твір. 

В історичній романістиці Ю. Мушкетика персонажі перебувають у 

постійному русі, тому для означення мотиву дороги автор користується досить 

широким синонімічним рядом: стежка ([175, 302]; [162, 247]), тропа ([169, 151]), 

путь ([174, 299]; [162, 116]; [167, 94]; [169, 166]; [163, 214]), шлях ([172, 269]; [162, 

379]; [167, 91]; [163, 86]) тощо. Такі лексичні інваріанти В. Бібік, аналізуючи 

особливості хронотопу дороги в романі В. Підмогильного «Місто», відносить до 

експліцитного способу творення образу дороги [29, 48]. У романі «На брата брат» 

письменник для передачі переміщення персонажів у просторі використовує 

лексему «дорога» (хоча цей образ зустрічається і в інших творах) [164, 51]; [164, 

67]; [164, 76]; [164, 201]. Крім того, в історичних романах та повістях митець 

вдається до різноманітних варіацій хронотопу дороги: це і мандрівка ([175, 273]; 

[169, 186]), і похід ([172, 227]; [174, 23]; [164, 20]; [163, 74]), і погоня ([172, 293]; 

[175, 73]; [164, 312]; [169, 178]; [163, 142]), і втеча ([174, 226]; [164, 20]; [162, 292]; 

[169, 217]; [163, 203]) тощо. На думку  В. Бібіка, такі варіації становлять другий 

спосіб творення аналізованого образу – метонімічно-імпліцитний, і «...мають 

відношення до дороги, руху» [29, 48]. Специфікою повісті «Ніч без світання», на 

відміну від інших творів, є звернення до лексеми «похід». Твір побудований на 

походах українських, російських, польських, турецьких військ, в основному, на 

територію України [165, 96]; [166, 56]; [166, 76]. Як бачимо, у перерахованих 
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варіаціях вказівка на рух уміщена в самих лексемах, тому розуміння процесу 

переміщення подається автором не прямо, а опосередковано.  

Тісно з мотивом дороги пов’язаний хронотоп зустрічі, адже на дорозі 

«…(«великій дорозі») перетинаються в одній часовій і просторовій точках долі 

різних людей…» [21, 276]. Хронотоп зустрічі в історичній прозі Ю. Мушкетика 

виконує традиційну функцію введення нових персонажів у сюжетну канву. Мотив 

випадкових зустрічей покладений в основу вставної оповіді Дорофія Ружі (роман 

«Яса»), романів «Погоня» та «Гетьманський скарб». Крім того, аналізований 

хронотоп також сприяє розширенню часопросторових параметрів творів 

письменника, адже у кожної людини, у кожного незнайомця своя доля та своя 

життєва історія. Варто зазначити, що з хронотопом дороги також поєднані й такі 

важливі у житті людей мотиви пошуку (Сироватка розшукує свого зниклого сина 

Лавріна, який, у свою чергу, вирушив у далеку дорогу, щоб знайти кохану; Пилип 

Миля шукає свою сестру Улиту) та втрати (втрата дружби, кохання, родини, 

брата), обов’язку перед побратимами, перед Батьківщиною (Білокобилка повинен 

виконати завдання, щоб врятувати козакам життя, а Іван Сулима – добратися з 

Петербурга до України, щоб виконати останню волю наказного гетьмана 

Полуботка). Отже,  мотив дороги та зустрічі – поліфункціональний, адже відіграє 

важливу роль у часопросторі романів та повістей Ю. Мушкетика, у побудові 

їхнього сюжетного руху. Також він сприяє динамічному розгортанню подієвості, 

з’єднує різноманітні просторові точки, створюючи єдиний художній простір 

кожного з досліджуваних полотен.  

У  хронотопі історичної романістики Ю. Мушкетика важливу роль відіграє 

природний час. Для творів властива динамічна зміна пір року (весна, літо, осінь, 

зима), що свідчить про швидкоплинність подій. Письменник дуже рідко прямо 

вказує на ту чи іншу пору року, в якій безпосередньо відбувається дія. Хоча, у 

повістях «Семен Палій» та «Ніч без світання», порівняно з іншими творами, автор 

використовує пряме називання пір року для часового окреслення відтворюваних 

подій: «Осінь цього року прийшла дуже рано...» [172, 251]; «...Непомітно, 

сльотами та метелицями в Фастів прийшла зима» [172, 335]; «Літо добігало кінця» 
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[165, 95]; «Стояла рання весна» [165, 116]. Здебільшого романіст означує пору 

року за допомогою пейзажних описів, кольорових образів, запахових та звукових 

асоціацій: «Вдарили січневі морози» [172, 426]; «В червні Єлизавета виїхала на 

Україну» [167, 28]; «Третій день лютувала хуртовина» [162, 228]; «В повітрі стояв 

дивний пах ароматної тополі, змішаний із пахощами яблуневого цвіту» [175, 206]; 

«Проткнули торішнє перепріле листя гострі ножі півників, кущиками полізли з 

землі Федорині півонії, пробудився, викинув сині бубочки барвінок...» [164, 132]. 

Інколи  на час вказують назви церковних свят, за якими можна відновити 

точну дату і відповідну пору року: «На другу Пречисту по всіх куренях варили 

гультяйський борщ і пекли рибу – судака, і стерлю, й коропа-чорнокрапа…» 

[175, 335], тобто йдеться про 22 вересня, коли українці відзначають Різдво 

Пресвятої Пречистої Богородиці [269, 371], яку козаки вважали своєю 

заступницею. У романі «Гетьманський скарб»: «Скінчилися жнива – врожайні 

цього року, – люди вітали паляницями та пампушками з нового урожаю Маковія 

та Спаса, а там уже підоспіли Голосівки, а за ними й Друга Пречиста та 

Здвиження» [163, 150–151]. Оскільки особливістю роману «Погоня» є відсутність 

будь-яких дат, то часова фіксація подій у ньому здійснюється лише за допомогою 

обрядово-релігійного часу. Послідовне перерахування народних свят допомагає 

письменникові створити певну часову організацію зображуваного: «За тиждень до 

Святої Трійці Семен Білокобилка добувся до людних місць» [169, 190]; «Через 

три дні Петрів піст» [169, 221]. 

Суттєвим для романістики Ю. Мушкетика є детальна фіксація часу 

кульмінаційних моментів, а також важливих історичних подій. Такий прийом 

літописного відтворення минулого задає романам та повістям автора особливу 

архаїчну атмосферу та підсилює достовірність реалій минулого. Так, у творі 

«Гайдамаки» письменник максимально деталізує наступ гайдамацького війська на 

Умань. Кожний день є важливим, він несе щось вагоме, тому митець звертається 

до хронікального відтворення подій: «На початку червня Уманський полк і загони 

міліції інших міст, які приєдналися до нього, перейшли від Звенигородки до села 

Соколівка...» [162, 426], а «…дев’ятого червня гусарська чата донесла про 
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наближення до міста великого війська» [162, 430], а потім –  розпач, який охопив 

жителів Умані, коли «...зранку дванадцятого червня... почався новий штурм» [162, 

444]. До цього принципу темпоральної характеристики Ю. Мушкетик звертається 

з метою зобразити вагомі історичні моменти, що призвели до ряду подій 

масштабного характеру: смерть імператриці Єлизавети («Останній гетьман») [167, 

126–127], смерть гетьмана Івана Скоропадського (роман «Гетьманський скарб») 

[163, 257–258] тощо. 

Прикметною ознакою часової організації історичних романів та повістей 

Ю. Мушкетика є використання прийому пришвидшення сюжетної дії твору. Так, 

у романі «Яса», змальовуючи трагічні сторінки історії України, митець 

підкреслює: «Понад п’ятнадцять літ од смерті Хмельницького кружляє на Україні 

кривава смертельна хуртовина» [174, 47]. Під час нападу на місто Ладижин 

султан Кримського ханства Мустафа «…сім днів згаяв... під цією нікчемною 

фортецею» [174, 248], що свідчить не тільки про напад на місто, але й про його 

довгу оборону. Тривалим був і наступ війська І. Виговського на Полтаву: 

«Півтора тижні приступали Полтаву...» [174, 158]. Така ж часова фіксація 

відтворених письменником подій зустрічається і в романах «Гайдамаки» та 

«Гетьманський скарб». Тож хронотоп дороги пов’язаний із певними часовими 

витратами, компенсація яких у творах стає можливою завдяки застосуванню 

зазначеного прийому.  

У повісті «Ніч без світання» автор також звертається до пришвидшення 

сюжетного часоплину, проте визначальним для досліджуваного твору є 

контрастне поєднання пришвидшення з одночасним уповільненням часу в період 

перебування Юрія у в’язниці на території Туреччини: «...Минали дні, тижні, 

роки» [166, 76] – час невпинно біжить, його біг набирає все швидшого ритму. І 

контрастом до описаного є розміреність життя Хмельницького: «Вранці сходило 

сонце. Перший промінь заглядав у ліве стрілчане віконце високо вгорі. Далі воно 

осявало всі кутки в павутинні. <...> Першим темніло праве віконце. За ним – двоє 

інших. Темницю оповивала пітьма, яка все густіла й густіла» [166, 76] – і так з дня 

у день.  
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Для створення часопростору романів Ю. Мушкетик також послуговується 

художнім прийомом антиципації. У творах «На брата брат», «Гайдамаки», 

«Останній гетьман», «Прийдімо, вклонімося...» та «Семен Палій» письменник 

дуже рідко використовує аналізований прийом. Моменти майбутнього у творі «На 

брата брат» передаються лише на інтуїтивному рівні. Так, наприклад, у Матвія, 

який прямував зимовою дорогою до Полтави, «…на серці було неспокійно…» 

[164, 77], і тривожили його недобрі передчуття. «На лихо, вони справдилися. В 

Полтаві було гамірно, люду туди напелешкалося доволі, й здебільшого все то люд 

гультяйський, неробочий…» [164, 77]: готувалося антигетьманське повстання, у 

якому брав участь його молодший брат – Супрун. Ще одним моментом у романі, 

пов’язаним з передбаченням майбутнього, є епізод пророчого кування зозулі, що є 

своєрідним віщуванням майбутньої загибелі Матвія: «У лісі кувала зозуля, 

загадав, скільки йому жити, а вона кукнула два рази і вмовкла…» [164, 187].  

Оригінальною є специфіка творення антиципаційних епізодів у творах 

«Гетьманський скарб», «Ніч без світання»: передбаченням подій майбутнього є, 

так зване, майбутнє з точки зору минулого. Автор спочатку, забігаючи наперед, 

розповідає про ключові історичні події в антиципаційному ключі, а потім починає 

детально їх описувати. Інколи такий принцип не лише пришвидшує сюжетну дію 

твору, але й виконує функцію своєрідного історичного коментаря певних 

історичних реалій, без подальшого повернення до них: Сомко декілька разів 

таємно зустрічався з Ю. Хмельницьким, «...і хоч Сомко запевняв того ж 

Волконського, що він перекабачував Хмельницького на свою сторону, йому не 

повірили, й потім це йому коштувало власної голови» [166, 58]; так, під Чудновим 

схопили російського полководця Шереметьєва, про долю якого, забігаючи 

наперед, автор розповідає: «Двадцять два роки просидів боярин у підземеллі 

татарської фортеці Чуфут-Кале біля Бахчисарая, те підземелля совіцькі 

екскурсоводи показували туристам...» [165, 104].  

До того ж інколи оповідач Іван Сулима фразами типу: «Одначе я забіг трохи 

наперед» [163, 253]; «Ще раз вихоплюсь наперед власної оповіді...» [163, 387]; 

«Ні, про те я розповім потім» [163, 328], – сам зізнається, що у своїй оповіді 
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порушує хронологічний порядок. Такі часові зміщення, спрямовані на 

відтворення майбутнього, як вважає К. Пастушенко, «...підпорядковані 

увиразненню події, характеру, факту...» [201, 97]. Крім того, літературознавець 

наголошує, що оповідь роману «Гетьманський скарб»...порушується лише у трьох 

випадках...» [201, 97], додаючи до зазначених прикладів ще один: «Тільки нині, 

по літах, дійшов я повного розуміння...» [163, 264]. Проте таких часових зміщень 

у творі набагато більше, навіть, якщо взяти лише до уваги проаналізовані нами 

моменти антиципаційного характеру. До того ж твір насичений епізодами 

ретроспективного плану. 

Однією з особливостей створення художнього часу «Яси» є введення митцем у 

канву твору віщувань, символічних знаків, елементів прогностичного характеру – 

«пралогічної антиципації», яка, на думку І. Батраченко, «…базується на 

опосередкуванні ворожильними знако-символічними засобами, спирається на 

містичні антиципаційні схеми і проявляється в спробах організувати антиципаційні 

процеси у формі ясновидіння, розпізнавання прикмет, здійснення мантичних 

процедур» [17]. 

Для роману «Яса» характерний зв’язок з давніми руськими пам’ятками – 

«Повістю минулих літ» та «Словом о полку Ігоревім» – на рівні звернення до 

різноманітних знамень та віщувань, функціональне навантаження яких – 

застереження, передчуття чогось лихого, небезпеки, що чекає в майбутньому. 

Більшість пророкувань, які вплітаються в канву «Яси», стосуються військового 

життя запорожців: походів, нападів, оборони тощо. Не у всіх випадках 

Ю. Мушкетик дає потрактування тому чи іншому віщому знакові. Цим він 

підштовхує читача до самостійних висновків, а таємниця знамення розкривається 

через контекст роману. Так, під час відступу людей до фортеці міста Ладижина під 

натиском татар якийсь «…козак несамохіть натягнув повіддя, кінь форкнув, 

спіткнувся, й Марко злякано зиркнув на товариша (Лавріна – Н. П.):  

– Перехрестися... Кажуть, не на добро» [174, 191]. Пророцтво справдилося: 

нічого доброго воно й насправді не віщувало, бо в низці наступних епізодів автор 

змальовує напад татар на Ладижин, оборону міста городянами та запорожцями. 
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Крім того, це віщування має певний символічний зміст: «спіткнувся» під час 

оборони і Марко, зрадивши товариству.  

Зловісне віщування-попередження отримали козаки й напередодні Різдва: 

«...біля Дніпрових порогів бачили предивнеє диво: крижаний припай нижче 

Дніпрових порогів укрили тисячі тисяч ворон, криги не видно за ними, злетілися, 

либонь, з усього світу й летять далі, зграями й по одній, й усі падають на кригу... 

Хто їм подає знак..?» [175, 28]. Спостережено, що в основі віщувальних знамень 

лежать різноманітні символічні знаки. У зазначеному передбаченні негативне 

значення несе вже сама наявність у ньому лексеми «ворона». Символ ворони 

асоціюється з лихом [100; 280, 166]. Пророча мова віщування справдилася, коли 

турки підступно вночі напали на Запорізьку Січ. У романі «Яса» наявними є 

пророкування не лише військові але й особистісні. Так, зокрема в житті Лавріна 

знамення стають своєрідними провісниками майбутнього. Запорожець, 

вирішивши залишити Січ і посватати Киліяну, вирушає у путь. І перед 

довгоочікуваною зустріччю його огортає незрозуміле відчуття, а сова, на яку він 

натрапив, ще більше посилила недобре передчуття [174, 167]: не судилося 

закоханим бути разом, тому що батько Киліяни відклав весілля. 

Звертається Ю. Мушкетик до прийому передбачування майбутніх подій у 

повісті «Ніч без світання»: «У небі стояли злі знамення: біла мітла, червоний меч, 

що показував на схід» [165, 124]. Меч – це один із видів зброї, який символізує 

«...силу (меч відомий як символ життєвої сили), владу, гідність, лідерство, вищу 

справедливість, світло» [57, 112], забарвлюється меч у червоний колір, тобто у 

братерську кров, до пролиття якої призвів поділ України на Правобережну та 

Лівобережну.  

Спільним для всіх історичних романів та повістей Ю. Мушкетика є 

відсутність прямої хронологічної послідовності подій. У сюжетну канву творів 

органічно вплітається ретроспективне осмислення подій, що сприяє розширенню  

часопросторових параметрів. Специфіка історичної ретроспекції, за 

спостереженням Н. Копистянської, полягає в тому, що в ній «...проглядається 

концепція людини, конкретного суспільства, людства, того, що автор вважає 

http://www.symbolsbook.ru/Article.aspx?id=173#1
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вічним і тимчасовим, цінним і псевдоцінним» [115, 179]. З урахуванням цього 

принципу прозаїк у повісті «Семен Палій», відтворюючи недалеке минуле, устами 

«паліївця» Мазана переказує побачене ним в одному із сіл Правобережної 

України: «...навіть місце, де стояла хата, заросло бур’яном. Така пустка – аж 

страшно... По дорозі ми чимало попелищ оминали. Де-не-де в нетрях, осторонь 

від шляху, живуть люди, та й ті, як завбачать вершників, – або ховаються не знати 

куди, або кричать на ґвалт і готуються обороняти» [172, 232]. Цими словами на 

початку твору письменник змальовує не тільки соціально-побутові умови життя 

народу, створює певну історичну атмосферу кінця XVII – початку XVIII століття, 

але й пояснює передумови народного повстання проти шляхти. У романі «Яса» 

Ю. Мушкетик у ретроспективному ключі розповідає про минуле Сироватки, про 

те, як служив у пана Казановського, як почав навідуватися до далекої родички 

Маври, як переступили гріх, як залишився після Сироватки у Маври син Лаврін: 

«...спогадував власне панщинне життя, спогадував пана Казана-Казановського, й 

захлипало його власне серце, й затремтіли десь близько-близько від очей сльози» 

[175, 276]. Загальний історичний фон роману «Погоня» ускладнюється 

ретроспективним введенням у канву твору спогадів матері Семена Білокобилки та 

самого персонажа про важке дитинство, про службу у пана-каштелянта 

Ходоровича, про трагедію сестри Василини. Конкретні історичні обставини  

подібно відтворено у романі «Останній гетьман»: подано ретроспекцію подій, 

пов’язаних з історичним минулим Російської імперії: захоплення трону 

Єлизаветою, епізоди з правління Петра І тощо. Як бачимо, такі коментарі про 

життя реальних історичних постатей та вигаданих персонажів допомагають 

розгорнути достовірну концепцію певного історичного періоду. 

Часопросторова організація історичної прози Ю. Мушкетика є оригінальною 

та самобутньою. У творах митця (крім першої повісті «Семен Палій» та роману 

«Гайдамаки») відсутня пряма хронологічна послідовність подій, у кожному 

наступному тексті ускладнюються просторово-часові параметри; композиція 

текстів «Гетьманський скарб» та «Погоня» розгортається через хронотоп дороги; 
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відрізняється оригінальністю часопросторової структури й роман «Прийдімо, 

вклонімося…».  

Часовий діапазон романів та повістей автора реалізується через образи ночі, 

знаки-попередження, антиципації та ретроспекції, природний, календарний та 

історичний час. Місцем розгортання описуваних подій є неоднорідний, відкритий 

та обмежений простір, для окреслення якого письменник використовує 

просторові координати України, Кримського ханства, Москви, Туреччини, хати, 

лісу, степу, різноманітних міст, сіл, хуторів тощо. Кожний із проаналізованих 

часових та просторових орієнтирів набуває, крім прямого, ще й символічного 

значення, та виконує певну художню функцію. Отже, розширення хронотопу 

історичної прози Ю. Мушкетика відбувається шляхом гармонійного зміщення 

часових та просторових векторів та їхнього майстерного поєднання чи 

несподіваного перетину. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У першому розділі дисертації на теоретичному підґрунті досліджено 

специфіку історичної прози Ю. Мушкетика. Комплексом класичних ознак, які 

визначають жанрову специфіку творів на історичну тему, є достовірна історична 

основа; наявність як справжніх історичних осіб, так і вигаданих; домисел та 

вимисел; часова дистанція між автором та зображуваними ним історичними 

подіями; історична перспектива та історичний конфлікт. У процесі розвитку 

історичного роману та повісті виникають нові ознаки, які сприяють їхнім 

жанровим модифікаціям: філософський підтекст в осягненні закономірностей 

людського буття (М. Ільницький М. Богданова, С. Андрусів), «химерність», 

підґрунтям якої є фольклор (С. Литвинович). Крім того, актуальним у 

літературознавстві є питання типології історичної прози. У роботі опрацьовано 

класифікації історичних творів Л. Александрової та І. Варфоломєєва (наявність 

головного достовірно-історичного героя), С. Андрусів (співвідношення між 

фактом і вигадкою та домислом), Н. Старикової (особливості проблематики та 

характер основного конфлікту), О. Проценко, Д. Пешодри.  



 

 

77 

Достеменність авторської манери письма підтверджується наявністю 

головних та другорядних персонажів, прототипами яких були реальні історичні 

особи, точних дат подій минулого, документально зафіксованих фактів та 

конкретно-історичних джерел – документів, указів, листів тощо. У зв’язку з тим, 

що Ю. Мушкетик підходить до відтворення сторінок минулого з позиції 

фактографізму, то ступінь домислу та вимислу у його творах досить виважений. 

Хоча, варто зазначити, що у романі «Погоня» історія виступає лише своєрідним 

фоном вигаданих автором подій; повість «Семен Палій» позначена впливом 

цензури на висвітлення певних історичних реалій, а в романі «Гайдамаки» 

відчувається міфологізація зображеного. 

У фокусі художнього відтворення Ю. Мушкетика – особисте та громадсько-

політичне життя, описуючи яке, автор вдається до гармонійного використання 

художнього вимислу, який посилює відчуття історичної правди прози 

письменника, адже основним завданням митця було на історично достовірній 

основі показати внутрішній світ героїв, закцентувати увагу читача на їхніх 

почуттях, думках та психологічно-екзистенційному стані. Саме тому, 

продовжуючи традиції І. Нечуя-Левицького у зображенні постаті Івана 

Виговського, Ю. Мушкетик ускладнює характеристику гетьмана, 

використовуючи прийом контрасту (протистояння між Виговським та Пушкарем). 

Окрім того, змальовуючи історичні події періоду Руїни, автор, на відміну від 

М. Старицького, відтворює їх на широкому соціальному підґрунті – на прикладі 

долі братів Журавок.   

Домінантними жанровими елементами історичної прози Ю. Мушкетика, які 

розширюють жанрові можливості історичного роману та повісті, сприяючи 

їхньому відходу від канону, є психологізм, філософічність, автобіографічність, 

дидактичність, притчовість тощо. Суперечливими є підходи науковців щодо 

стильової домінанти творів прозаїка. Творчість Ю. Мушкетика є реалістичною, 

але у ній можна простежити й романтичну тональність. Мають місце у романах та 

повістях, написаних після кільканадцятилітньої перерви, й елементи 

імпресіонізму.  
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Художню своєрідність літературного доробку автора визначають такі якісні 

ознаки, як психологізм, гуманістичність, філософічність, документалізм, 

символічність, фольклоризм, інтертекстуальність, тоді як для кожного твору 

характерна своя жанрово-композиційна, ідейно-тематична специфіка. Якісно 

нових ознак набуває психологізм у романах «Гетьманський скарб» та «Прийдімо, 

вклонімося…», перший з яких побудований у формі монологу, а в другому – 

переважають елементи потоку свідомості образів персонажів у поєднанні з їхніми 

роздумами та спогадами. Серед образів природи в творі «На брата брат», на 

відміну від інших текстів автора, переважають лаконічні, психологічно насичені 

пейзажі. 

Невід’ємним елементом поетики історичної прози Ю. Мушкетика, є 

специфіка часопросторової організації. В історичних творах митець більше 

зосереджує увагу на часових координатах (ніч, мить, вічність, різноманітні знаки-

попередженння, природний, календарний та історичний час, антиципації та 

ретроспекції), які реалізуються через художній простір України (з фіксуванням 

різних міст, сіл, хуторів), Кримського ханства, Москви, Туреччини, хати, степу та 

бінарні опозиції «своє» / «чуже», «тут» / «там», пейзажні образи, звукові та 

запахові асоціації. Хронологічний виклад подій передусім спостерігаємо у 

перших творах митця, тоді як іншим творам властиве ускладнення їхньої 

просторово-часової організації.  У побудові сюжетних ліній романів та повістей 

важливе значення відіграє хронотоп дороги, який передається через різноманітні 

лексичні інваріанти. Використовуючи образ дороги як важливий сюжетно-

композиційний компонент автор продовжує традиції П. Куліша, М. Старицького, 

В. Будзиновського, В. Малика, П. Загребельного, Л. Костенко. З хронотопом 

дороги у творах пов’язаний не лише хронотоп зустрічі, який виконує функцію 

введення персонажів у сюжетну канву, а також мотиви пошуку, втрати та 

обов’язку. 

Отже, у першому розділі йдеться про особливості історичного роману та 

повісті, які екстраполюються на провідні складові елементи поетикального 

аналізу (жанр, стиль, хронотоп) Юрія Мушкетика.        
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РОЗДІЛ II. ОНТОЛОГІЧНО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ 

ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ Ю. МУШКЕТИКА 

 

2.1. Особливості художньо-філософської концепції Ю. Мушкетика 

Історична проза пройшла довготривалий шлях свого становлення, впродовж 

якого сформувалися певні її жанрові ознаки. Під впливом різноманітних чинників 

проаналізована множинність прикмет доповнюється все новими й новими 

ознаками. Так, характерною особливістю розвитку творів на історичну тему XX – 

XXI століття є посилення в них філософського осмислення зображуваних подій. 

«Філософський підхід до осягнення історії, – зазначає М. Ільницький, – дає 

можливість і підставу по-новому осягнути наші здобутки, які не вкладаються у… 

регламентаційні рамки жанрових класифікацій за принципом реконструкції, 

достовірності фактів та героїв» [89, 7–8].  Н. Бернадська, досліджуючи жанрову 

природу історичного роману, стверджує, що велике значення у розв’язанні 

аналізованого питання мають також внутрішні особливості жанру, коли через 

ліризацію сюжету «...поглиблюється філософічність письма, зростає увага до 

людини, її самобутності й самодостатності» [26, 207]. Як одну із помітних 

тенденцій розвитку історичного роману  С. Андрусів також називає «…зближення 

його з концептуальним, філософським романом, більш вільне ставлення до 

документа…» [7, 126]. Як бачимо, письменники, створюючи у текстах історичну 

панораму, здійснюють художнє і філософське осмислення історичних тем, 

насичують твори складними філософськими проблемами, змальовуючи 

екзистенцію людини та її світосприйняття через образне відображення буття.  

Недарма Л. Ромащенко наголошує, що філософічність у художніх текстах 

реалізується шляхом «...включення у традиційний конкретно-реалістичний тип 

оповіді різних елементів умовності, міфу, притчі, символіки, фантастики, казки, 

гротеску, народносміхової культури тощо» [219, 235]. Щодо умовності у 

філософському романі, то дослідник А. Кравченко виділяє чотири її типи: 

концептуальну; характерологічну; ситуаційну; умовність манери розповіді [119, 

70–117]. Л. Ромащенко застосувала перераховані типи умовності для аналізу 
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філософічності в українській історичній прозі взагалі [219, 236–237]. Деяким 

романам Ю. Мушкетика («Яса», «На брата брат», «Ніч без світання», «Погоня») 

притаманна концептуальна умовність, в основі якої лежать біблійні мотиви, які 

створюють двоплановість оповіді, що базується на органічному поєднанні 

конкретної ситуації та глибокого ідейного підтексту. Крім того, концептуальна 

умовність в «Ясі» підсилюється введенням у контекст твору притчі про хату, що 

відтінює зображувані історичні події та надає роману символічно-притчового 

характеру.  

Оскільки переважну більшість творів белетриста визначають ознаки 

вальтерскоттівського роману, то це наснажує їх ситуаційною умовністю, яка 

ґрунтується на моментах, які мають випробувальний, фантастичний, умовний, 

навіть казковий характер. У романах «Яса» та «Погоня» спостерігаємо схожість 

ситуацій подолання закритого простору за допомогою фантастичних елементів 

[174, 390; 169, 326]. Метаморфози персонажів є помітними у «Погоні» 

(Білокобилка перевтілюється на рибу, вовка, полоза; квітка мальва стає 

дівчиною); у «Гетьманському скарбові» також є невелика пригода, пов’язана із 

перетворенням гетьманівни Уляни в стару жінку: «Це не було лицедійство, Уляся 

просто стала старою жінкою, просто-таки старою відьмою, а ось тепер знову 

перекинулась на дівчину» [163, 31]. Ситуаційна умовність відіграє помітну роль у 

конструюванні фантастичних обставин: переплетення різних часових проміжків 

під час зустрічі аспіранта Олега Зайченка з дівчиною Лукією («Прийдімо, 

вклонімося...») та гетьмана Івана Виговського з попереднім, уже померлим на час 

його гетьманування, гетьманом – Богданом Хмельницьким («На брата брат»). 

Роману «Гетьманський скарб» та частково творам «Яса» (розповідь Дорофія 

Ружі), «Погоня» притаманна умовність манери розповіді, адже в них розповідь 

ведеться від першої особи однини, що посилює ліризацію оповіді та суб’єктивне 

сприйняття навколишнього світу. Що стосується характерологічної умовності, то 

погоджуємося з  Л. Ромащенко, що вона найповніше розкривається через 

«...незвичайні, надприродні здатності...» героя роману «Погоня» Семена 

Білокобилки, який постає «...в ореолі жертовності» [219, 236]. Заради України 
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пожертвували власним життям  П. Полуботок («Гетьманський скарб»), І. Гонта, 

М. Залізняк («Гайдамаки»), І. Виговський («На брата брат»), І. Мазепа («Семен 

Палій», проте у творі подається дещо інша концепція образу Мазепи у зв’язку з 

цензурою того часу), Сироватка («Яса»). Отже, твори Ю. Мушкетика є 

своєрідним синтезом умовностей, який поглиблює їхню філософську основу та 

насичує багатогранним художньо-філософським осмисленням зображуваних 

подій. 

У формуванні світогляду Ю. Мушкетика велике значення мали родина, 

освіта, самоосвіта, природа, громадська діяльність: «…горизонти його інтересів 

не обмежувалися улюбленими українською мовою та літературою, а обіймали 

здобутки філософії, психології, етики, культури греків і римлян, мислителів, 

творчих геніїв мало не всіх країн Європи, Китаю, Індії й Японії, народів 

Америки» [110, 28]. «Рід дав Ю. Мушкетику знання реального життя і природи та 

витворені віками оцінні категорії як основу народності» [113, 131], а скарбниця 

досвіду попередників, до якої неодноразово звертається митець, свідчить про 

продовження письменником найкращих традицій минулого: «Що рухає 

людиною? Ось питання всіх епох. Але кожна з них мала і свою відповідь, і стиль 

її вираження. Тому використовувати досвід не можна формально; «нині не можна 

писати так, як, наприклад, писав Панас Мирний», хоча вчитися у нього треба. 

Мирний – майстер епічного відображення дійсності, М. Коцюбинський – 

інтелектуально-аналітичної, глибоко психологічної прози. У Толстого й 

Достоєвського «мене особливо захоплює й приваблює… те, що вони болісно 

дошукувалися суті явищ, суті людини», а водночас наче заповідали: необхідно 

«творити невідривно від суті своєї епохи, невідривно від тих звершень, які 

відбуваються в країні щоденно» [113, 125]. 

Як зазначалося попередньо [283, 29–35], художньо-філософська концепція 

автора почала формуватися ще у творах на інонаціональну тематику («Смерть 

Сократа», «Суд над Сенекою», «Селена»), де головними персонажами 

виступають відомі античні мудреці, погляди яких на різні важливі питання, 

певною мірою, вплинули на подальший розвиток світової та національної 
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філософій. Лада Федоровська ще в раній творчості помітила таку рису, як 

схильність до художніх узагальнень: уже повість «Смерть Сократа» «...відбила 

цей з роками міцніючий інтерес письменника до художніх узагальнень, що 

торкаються сенсу й мети людського існування, можливостей впливу людей на хід 

суспільно-історичних подій, прогресу й духовного вивільнення індивідуума» 

[248, 93]. Отже, центральними філософськими проблемами, які письменник 

розглядає в усіх творах, в історичній прозі зокрема, є питання сократівського 

характеру: «...моральні якості людини, проблеми добра і зла, життя і смерті, права 

і обов’язку, свободи і відповідальності» [56,  33]. Цю якість М. Жулинський 

характеризує так: «...перед читачем дилему вибору істини. В собі, а отже – згідно 

із своєю совістю, а також у свідомості інших, для яких моральний вибір відомих 

людей важить багато, – від їхнього вибору нерідко залежав розвиток історії, 

культури, зрештою, суспільства в цілому» [84, 22]. Схожу функцію виконують і 

знакові постаті творів митця, адже їхня діяльність, розуміння призначення та 

свого місця у світі впливає на хід історії, долю, духовні цінності та пріоритети 

народу.  

Варто наголосити на тому, що XX століття представлене розгалуженою 

системою філософських напрямів, шкіл, концепцій, центральною проблемою яких 

є проблема діалектики людини та світу. Особливо гостро окреслене питання 

постало після двох світових воєн, науково-технічних революцій. У зв’язку з цим  

у вченні про людину виокремилися два протилежні у своїй основі напрями – 

раціональний (прагматизм) та ірраціональний (екзистенціалізм, філософія життя, 

персоналізм, філософська антропологія).  

В історичній прозі Ю. Мушкетика спостерігаємо дуалістичний синтез двох 

напрямів, який із написанням кожного наступного твору проявляється все з 

потужнішою творчою силою.  Крім того, як зазначалося попередньо [188, 180–

181], для перших історичних творів автора характерним є акцентування уваги на 

самих історичних подіях, деталях та історичних постатях, а не на внутрішньому 

стані характерів, особливостях їхнього світосприйняття та світовідчуття; у них не 

вистачає письменницького досвіду, і тому, як наголошує В. Шевчук,  «...обидва 
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романи (твір «Семен Палій» визначаємо як повість – Н. П.) можемо назвати лише 

спробою молодого письменника створити історичне полотно, …художньо освоїти 

історичний матеріал...» [264, 143]. Так, домінантою художньо-філософської 

концепції повісті «Семен Палій» є боротьба за справедливість, правду та свободу 

жителів Правобережжя та всієї України, а в романі «Гайдамаки» об’єктом 

філософського осягнення спочатку є віра, яка ґрунтується на християнських 

релігійних догматах, а згодом – боротьба проти феодально-кріпосницьких 

порядків та визволення Правобережної України з-під влади Речі Посполитої.  

У процесі написання інших романів та повістей помічаємо вдосконалення 

індивідуально-авторського стилю, поглиблення філософського звучання 

осмислених письменником проблем, зосередження на суті людської екзистенції. 

Саме тому вагомого значення в ідейно-філософській основі історичної прози 

автора набуває гуманістична проблематика, тобто людина з усіма притаманними 

їй закономірностями буття та світосприйняття є центром його художньо-

філософської парадигми. Художня антропологія, як стверджує Т. Конончук, 

«…характеризує в цілому творчу манеру митця» [114, 120]. Схожої думки 

дотримується і академік П. Кононенко, вважаючи, що творчий імператив 

письменника – людина: «Вона є «ниткою Аріадни», що єднає рід, націю і все 

людство, віки й покоління, уявлення і дійсність, а відтак – справжність або 

ілюзорність життя (почуттів, мислення, діяння, ідеалу, волі)» [112, 135]. У прозі 

митця простежуються елементи екзистенціалізму, на першому плані постають 

унікальність, неповторність та цінність людського життя.  

Що стосується другого магістрального напряму філософії XX ст. – 

раціонального, – то у ньому помітною є філософська школа прагматизму, 

основоположниками якої є Ч. Пірс і В. Джеймс. В основі філософії прагматизму –

діяльність, користь та вигода, які впливали на усвідомлення істини як того, що  є 

більш доцільним [71, 154–155]. Саме з позицій прагматизму Ю. Мушкетик 

розкриває в історичних творах сутність жадоби до наживи, до влади, які 

призводять до руйнації, психологічно деструктують особистість. Якнайточніше 

пояснює прагматичність поглядів гетьманів з роману «Яса» один із епізодів 
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твору: «Гетьман Іван Самойлович зайшов до скарбівниці й зачинив за собою 

двері. <...> Для гетьмана все, що зібране отут, більше, ніж просто скарб. Воно 

мовби втаювало якусь силу, означало якусь тривкість, владу над світом, над 

людьми і навіть... над самим собою. <...> Тільки тут, в оцій скарбниці він і 

відчував по-справжньому свою силу і міць» [174, 27]. 

 Користолюбству гетьманів протиставляється саможертовність та патріотизм 

кошового отамана Івана Сірка: «Через те й повставав проти них Сірко... 

Гетьманам у клопіт тільки золоті дукати та власні високі уряди. А хто стане в 

оборону краю, те їм байдуже» [174, 50]. Прагматичністю, а не бажанням 

покращити життя народу керуються, здобуваючи владу, персонажі роману: 

«Жадобою влади, мерзенними хвилинами втіхи живуть гетьмани. Що буде по 

них, їм байдуже» [174, 75]. Осягнення аксіологічної бінарності світу людей 

спонукало і Юрася Хмельниченка до не дуже веселих думок, які стали своєрідним 

підсумком діяльності всіх керманичів: «Ясний світ, який він запашний, нюхайте 

всі, користуйтеся всі, так ні, кожен хоче загарбати все тільки собі» [166, 63]. На 

історичних прикладах діяльності героїв творів Ю. Мушкетик доводить трагізм 

ситуації, коли булава із символу влади та справедливості перетворилася на об’єкт 

спокуси, у боротьбі за неї переважали хитрощі та зради, лилася безневинна, а 

рідний край потерпав від скрути та нападів ворогів. 

Взаємозв’язок між філософським підґрунтям роману «Прийдімо, 

вклонімося...» та його центральною проблемою – непам’яті – розкривається на 

рівні зображення особливостей радянської дійсності (однієї із сюжетних ліній 

твору), в якій страх, зло, обмеженість світосприйняття, неможливість вільного 

розвитку ставали нормами. Будь-яка дія всупереч режиму та ідеології каралася як 

фізично, так і морально. Це стало причиною тотальної недовіри, що 

відпрацьовувалося на рівні рефлексів самозбереження. Батько Олега Зайченка 

неодноразово повчав сина: «…годи начальству, – а головне, нікому не довіряйся, 

навіть найближчому другові, родичеві, братові (закляття і прокляття нашого 

віку)…» [170, 43]. Страх перед владою стає причиною байдужості до пам’яток 

історії, унеможливлює оприлюднення важливої історичної інформації. Це, на 
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превеликий жаль, болісно усвідомлює і Олег, який володіє цінними, нікому 

невідомими фактами про Коліївщину. 

Ю. Бондаренко наголошує, що «...до визначених світовим екзистенціалізмом 

факторів фізичного та психологічного пресингу на людину (війни, тоталітарні 

режими тощо) додається один, суто національний, – українське історичне 

минуле» [38, 66]. Дійсно, відчувши на собі тиск влади та побачивши на власні очі, 

до чого може призвести лише саме бажання вільно жити, розказувати людям 

правду про українську історію, Олег дійшов до висновку, «...що світ, який 

довкола нього, не повітряний чи безповітряний простір, він прослуховується, й 

душі не блукають у ньому, де хочуть – їх пасуть» [170, 109].  Конфлікт ув’язненої 

душі, що прагне інших звільнити від неправди, бо то її найвище призначення, є 

основним, який узагальнює філософський задум твору «Прийдімо, вклонімося...». 

Раціональний (прагматизм) та ірраціональний (екзистенціалізм) філософські 

напрями посутньо впливають на поетикальні домінанти авторської художньо-

філософської концепції, вагомими та переконливими є розмірковування 

персонажів різних творів про сенс життя, жертовність, доцільність. У кожному 

тексті віднайдено чимало своєрідного, тобто, йдеться про особливу філософську 

парадигму окремого твору, яка, поєднуючись з іншою, системно організовує всю 

творчість письменника. В аналізованій прозі відчуваються та чітко 

простежуються погляди провідних філософів Києво-Могилянської академії, які не 

втратили актуальності досі. Так, Л. Баранович свого часу  «...висловлював віру в 

силу людського розуму, просвітництво, моральне самовдосконалення суспільства, 

що випливало з його віри в людину» [180, 221].  

Авторське розуміння ролі, призначення та сутності людини подається 

опосередковано, через психологічні портрети, зокрема внутрішнє та зовнішнє 

мовлення, персонажів. Так, формування філософських поглядів про людину, її 

сутність та закономірності  екзистенції в романі «Яса» безпосередньо пов’язано з 

ім’ям Дорофія Ружі, в якому Л. Ромащенко простежує риси мандрівного 

філософа, наголошуючи, що у сучасній історичній прозі, «...позначеній зрослою 

увагою до філософських, ідеологічних, психологічних аспектів відтворюваного 
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минулого…, однією з формальних новацій є осмислення минулого не лише 

автором, але й (з його допомогою) самими героями, точніше, інтелектуальним 

цвітом нації, найчутливішим до історичних драм і трагедій» [219, 290]. Як відомо, 

провідні філософи ХVІ–ХVІІ ст. – К. Острозький, І. Вишенський, Л. Зизаній, 

І. Копинський, І. Гізель, Л. Баранович – «...звеличували людину в дусі ренесансу, 

розглядали її як мікрокосм, що втілює в собі весь світ, і пов’язували розвиток і 

самовдосконалення з розвитком індивідуальної самосвідомості. Філософи XVI–

XVIII ст. Стефан Яворський, Теофан Прокопович, Григорій Кониський, Данило 

Велланський, Григорій Сковорода розглядали людину як особистість, керовану 

розумом, здатну до цілеспрямованої діяльності, а шлях до щастя вбачали у 

самопізнанні…» [227, 35]. 

 Цікавою та логічно мотивованою є зміна життєвих принципів героя роману 

«Яса». Дорофій дванадцять років навчався в київській школі, потім жив у Москві, 

переписуючи духовні та світські книги, вплив яких позначився на світогляді героя 

закономірно. Однак ані герметичність теософії, ані замкненість внутрішня не 

зробили з нього відлюдника, навпаки надали впевненості та рішучості, а також  

розумної відповідальності за свої дії: «Дехто каже: розум веде до сатани. Вір – і 

все. Я вірю інакше: розумом і серцем. Я хочу у вірі знайти правду світу сього, і 

тоді вона стане правдою моєї душі. Я хочу розмірковувати не для того, щоб 

розвіяти сумніви, – я вірю й так, і віра моя міцна, – а щоб розуміти» [174, 120]. 

Пізнаючи світ, шукаючи сенс та істину життєву, юнак відмовляється  від 

пасивного спостерігання: він йде добровольцем у запорізьке військо.  Гине в ім’я 

України – з вірою в її щасливе майбутнє.  

Для відтворення в романі «Гетьманський скарб» подій початку XVIII століття 

(від часів гетьманування І. Скоропадського) Ю. Мушкетик головним героєм 

обирає оповідача Івана Сулиму, спудея Києво-Могилянської академії. Перед 

письменником постало надважке завдання, з яким він майстерно впорався: точно 

відтворити психологію, філософію, особливості світосприйняття тогочасної 

людини. Твір насичений розлогими філософствуваннями, поданими мовою 

протагоніста. Спостережено, що філософічність поглядів Івана Сулими 
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ґрунтується на церковно-теологічній позиції викладачів Києво-Могилянської 

академії: «Світоглядною формою тут була релігія, основним змістом – людина, а 

в людині – мораль... Через ставлення до Бога людина центрує все в собі, бо для 

неї завжди найбільш цікаве й суттєве – це вона сама. Бог же – дзеркало, в якому 

вона себе пізнає» [79, 184]. У «Гетьманському скарбові» згадуються імена 

провідних філософів того часу – Стефана Яворського та Феофана Прокоповича, 

один із яких є епізодичним персонажем роману. упродовж усього життя Іван 

Сулима намагається дотримуватися закладених у нього викладачами академії 

філософсько-релігійних ідей, проте життя поза стінами навчального закладу 

виявилося складнішим – «...це не Плутарх з Тацітом» [163, 56], – повчав Івана  

чернігівський полковник Павло Полуботок; згодом  Сулима в цьому мав нагоду 

переконатися. 

Ідейно-філософська основа повісті «Ніч без світання», порівняно з іншими 

творами автора, сприймається багаторівнево, містить різночасові нашарування. 

Головний герой – людина освічена, схильна до інтелектуальної діяльності, цікава 

до знання: «…сидів біля відчиненого вікна в світлиці й читав Гомера, Цицерона, 

Юлія Цезаря, – знав бо й грецьку, і латинську, і старослов’янську мови…, а ще 

перечитував праці свого києво-могилянського вчителя: «Лебідь», «Алькоран», 

«Ключ розумєнія», в яких Галятовський обстоював необхідність захищати свої 

права мечем» [165, 86–87]. Погляди українських філософів XVII – XVIII ст.,  

згаданих у тексті,  дають змогу переконливо довести  актуальність ідеї гуманізму. 

Людина, як вважав К. Транквіліон-Ставровецький, повинна усвідомити 

«...важливість людяності і людської гідності, морального оновлення як необхідної 

передумови релігійного оновлення, активної діяльності, спрямованої на 

обстоювання інтересів своєї Батьківщини, її культури, духовних традицій» [180, 

165]. Занурення у світ книг, захоплення  філософією, літературою породило 

критичність мислення, а тому син Богдана Хмельницького вже «...не знаходив 

розради в мудрих книжках, в того ж Бекона, який прорік торжество розуму. Де те 

торжество? Дика жага, звірячі хіть і лютість володіють людиною, й не може вона 

помислити, зупинити себе» [165, 118]. Знову ж таки, як і в романі «Гетьманський 
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скарб», в аналізованому творі простежується протиставлення книжних ідеалів та 

реальності. Ставши гетьманом, потрапивши у вир запеклої боротьби за владу, 

Юрій гірко переконався, що владна людина керується не громадською 

доцільністю, не суспільною мораллю, а бажаннями прагматичним, суєтним. В 

образі Юрася Хмельницького чимало контраверсійного, на відміну від героя 

твору  В. Малика, який в окремих епізодах тетралогії «Таємний посол» показує 

Богданового сина жорстоким, безвольним, винуватцем усіх трагічних подій 

другої половини XVII ст. Ю. Мушкетик, розкриваючи внутрішній світ Юрія, 

намагається пояснити той  злам, до якого ще юнак жив світлою мрією 

об’єднання рідного краю під однією булавою, намагався продовжити справу 

свого батька, а потім — «…поламав цього зеленого клена життєвий вихор, 

розвіяв, як билину в полі, стоптав, як молоде жито» [166, 87]. 

У романах «На брата брат» та «Гетьманський скарб»  невипадково 

згадуються погляди нідерландського філософа епохи Відродження Еразма 

Роттердамського, якого вважають основоположником християнського гуманізму. 

Так, Іван Виговський погоджується з думками філософа, що немає на світі 

«...воістину речі згубнішої, злочиннішої, небезпечнішої...», ніж війна [164, 147]. 

Війна – «...явище протиприродне, потворне, суперечне етиці» [101, 4]. Гріх 

проливати людську кров, братерську кров, проте у складний момент політичної 

діяльності – у боротьбі з повстанцями під проводом Мартина Пушкаря – іншого 

виходу не було [164, 150]. 

 Ще одним прямим доказом відкритого філософствування в «Гетьманському 

скарбові»  є згадка про книгу Е. Роттердамського «Похвала Глупоті», яку Іванові 

дав почитати товариш-канцелярист Пилип Білоцерківський.  Саме у тому 

сатиричному творі сатиричного характеру відверто, неприховано викриваються 

недоліки суспільства, в якому всім керує Глупота, навіть життям людським, і 

єдине, що їй не підвладне – природа – джерело істинного щастя та мудрості [163, 

43]. 

Вагомим у тексті роману є вплив поглядів українського філософа 

Г. Сковороди  про спорідненість праці, яка дарує щастя та робить існування 
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значимим: «Вимогливий у найвищій мірі до себе самого, мислитель ставив високі 

вимоги до тих, що хотіли відігравати провідну роль в суспільстві, і суворо 

засуджував усіх, хто діяв усупереч своєму життєвому покликанню» [75]. Таким 

основним принципом філософії Сковороди керується у житті Сулима: «…кожна 

людина повинна знайти своє місце, свою роботу, з якої їсти хліб, я ж досі не знав, 

до якого берега приплисти. Яка ти людина – це вирішує Бог, а як тобі жити в 

світі – ти сам» [163, 72]. Наголошуючи на важливості покликання людини, 

Г. Сковорода зазначав, що найбільше щастя вона має тоді, коли виконує обов’язок 

перед Батьківщиною. Цю життєву істину усвідомив не лише Іван Сулима, але й 

персонажі інших історичних творів Ю. Мушкетика, які присвятили власне життя 

захисту рідного краю.  

 У філософському підтексті повісті «Семен Палій», де в центрі сюжету — 

політична діяльність гетьмана Івана Мазепи, певною мірою простежується вплив  

неоднозначних поглядів філософа епохи Відродження – Н. Макіавеллі. Мазепа 

«…читав «Монарха» Макіавеллі. То була його улюблена книга. В ній він шукав 

відповіді своїм думкам» [172, 440]. Варто зауважити, що найвідомішою тезою 

філософських переконань Макіавеллі є фраза: «мета виправдовує засоби», тобто 

для досягнення поставленої цілі беззастережно можна застосовувати будь-які 

засоби. «Макіавеллізмом» називають політику, «...засновану на шантажі, 

лицемірстві, обмані, підступності», а самого філософа після оприлюднення  

праці «Монарх» – «...називали «дияволом від політики», «моральним порадником 

тиранів», «апологетом отрути і кинджала», та разом із тим він став відомим знову 

ж таки завдяки цій праці» [78, 54]. Очевидно, що Ю. Мушкетик згадує ім’я та 

назву книги відомого філософа XVI ст. для  ускладнення мотиву зради, з яким 

неоднозначно пов’язують образ гетьмана Івана Мазепи. 

За принципом гармонійного співіснування людини й природи, однієї з 

основних настанов епохи Просвітництва, вибудована життєва філософія Мокія 

Сироватки. Персонаж повністю злився з природою, «вріс» у степ, став його 

мешканцем: «…життя безконечне в оцих ковилах і квітах, вони народжені Богом, 

і чомусь полишені на власну волю, й підкоряються якомусь одному великому 
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законові, в який входить і він (Сироватка. – Н. П.), бо залежить від оцих злив і 

трав, звірів і риб, а вони від нього» [174, 200]. В епізодах, пов’язаних з описом 

життя в степу, відчувається відгомін філософських поглядів Ж.-Ж. Руссо про 

виховання природної людини: «Тут (в степу – Н. П.) він (Сироватка – Н. П.) 

знайшов для себе щось значне, немарне. Тут він, маленький і сіренький, як 

горобчик, переборов страх і набрався відваги, тут зрозумів себе і світ» [174, 201]. 

Тобто, природа допомогла Мокієві знайти злагоду з собою, бути цілісним. 

У романі «На брата брат» посутніми є впливи епохи бароко. «Складна 

символіка християнського мислення українського бароко була свого роду 

відображенням реалій українського життя другої половини XVII ст., 

віддзеркаленням бурхливих і трагічних подій в українській історії, страшних часів 

розбрату і ворожнечі в період Руїни» [204, 441].  У другій половині XVII ст. 

боротьба за владу загострилася, руйнівні процеси поглибилися, розкололася  

українська політична еліта, братерська кров лилася. У цій жахливій круговерті  

ренесансна «...ідеалізація людини …поступово змінилася уявленням про те, що 

людська природа не така вже й досконала, в ній сфокусовані протилежні начала – 

добро і зло; у своїх вчинках і діяннях вона керується не лише розумом, а й 

пристрастями, емоціями тощо» [204, 441]. В аналізованому творі гострими є 

протистояння  добра та зла, на крайніх полюсах якого – Виговський та Пушкар, 

Матвій та Супрун, Матвій та Сидір.  Оптимістично впродовж роману звучить ідея 

єдності, провідна для культури українського бароко, що для будь-якого 

співіснування — міжособистісного чи національного— втілюється на засадах 

злагоди та примирення. 

Специфіка художньо-філософських поглядів Ю. Мушкетика у «Погоні» 

помітно відрізняється від розглянутих вище. Насамперед це зумовлено вибором 

об’єкта зображення. Як зазначалося попередньо [285, 29–35], у «Погоні» 

Ю. Мушкетик відтворює долі звичайних людей – козаків та селян, заклопотаних 

повсякденними сільськогосподарськими справами. Світоглядними принципами 

таких типів є традиційна обрядовість та циклічність, а звідси – фольклоризм та 

міфологізм:. забобони, віщування, відьмацтво, метаморфози. 
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 Білокобилка, Ливон стають перевертнями, Мальву судять, бо відьма, Семена 

називають характерником: він може впливати на погоду, знає, де треба копати 

криницю, а ще розмовляє з чортом, розмірковує про життя:  

«– Все наше життя – розтрачання сили, себе самого до висохлої шкіри, до 

жовтих кісток. Приходимо молоді, дужі... 

       – А ти – Сократ. 

– Не знаю такого. Життя – це ковила по плечі, кінь розрива її грудьми, й 

тиква з скаженою, і тютюн, – викуриш люльку, а той дух тютюновий стоїть у 

степу цілий рік...» [169, 198].  Семенові байдуже до поглядів відомого філософа, 

бо має власний досвід,  у нього — своє життя, своя мудрість, з книжок не 

позичена.  

Отже, на художнє осягнення історичного минулого України у романах та 

повістях Ю. Мушкетика, основи художньо-філософської концепції якого були 

закладені ще у творах на інонаціональну тематику, накладається світоглядна 

позиція автора-реставратора як людини другої половини XX – початку XXI 

століття, хоча також враховуються й особливості філософського осмислення 

дійсності персонажами на основі їхнього життєвого досвіду та узагальнень деяких 

аспектів філософії античності, періоду Києво-Могилянської академії, епохи 

Відродження та Просвітництва. Зображення прозаїком складних історичних 

періодів, а разом і світу та людини в ньому, відбувається на підставі добре 

виваженого філософського підґрунтя, системи загальнолюдських цінностей та 

моральних категорій в органічному взаємозв’язку з певними історичними 

обставинами.  

 

    2.2. Історичний роман і повість письменника: своєрідність онтологічної 

парадигми 

Предметом дослідження будь-якого художнього твору є людина з усіма її 

закономірностями світовідчуття, непересічними поглядами та життєвими 

позиціями, проблемами та радощами, адже від «...тих днів, од яких існує 

література, вона насамперед спрагло шукає, спрагло відкриває одне – людину... 
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Утвердження ідеалу людини – магістральна лінія розвитку справжнього 

мистецтва, яке завжди було і є способом відображення життя» [171, 2]. На 

матеріалі трагічних сторінок історії України творчо досліджує людину і 

Ю. Мушкетик, тому що завдання письменника «...полягає не лише у вивченні 

історичних документів, пам’ятників культури..., але й у дослідженні 

найзагальніших структур людського буття» [31,  57], осягненні ключових 

моментів онтології – теорії буття [286, 219]. У зв’язку з цим художнє відтворення 

історичного минулого рідного краю тісно пов’язане з пошуками відповідей на 

складні питання, які стосуються людини та її екзистенції.  

Як зазначалося попередньо [285, 29–35], в історичній прозі Ю. Мушкетика 

маємо досить широку картину багатоманітних аспектів життя того часу, тому що 

письменник зображує у творах існування різних верств суспільства: козаків, 

селян, гетьманів, царів, панів, кожному з яких властива своя система поглядів на 

життя. Життя козаків, мужніх, стійких, справжніх героїв у романістиці митця є  

тематичним центром. Замислюючись у романі «Погоня» над тим, що «...їм 

(козакам – Н. П.) судилися втечі та погоні, круте, солоне життя поміж цих скель, 

чарівних, любих серцю місць – проклятих – від нужі, гнилої болотяної води, 

голоду й холоду островів Великого Лугу, судилося бути в одвіті за увесь цей край 

і всю Україну» [169, 147], митець підкреслює випробувальну складність 

екзистенції запорожців, але, і між іншим, також переконує в непохитності їхньої 

життєвої позиції.  

Усвідомлення сенсу існування пов’язане із виокремленням двох форм буття: 

реального та ідеального. Реальне, тобто матеріальне, – це довкілля, об’єктивна 

дійсність, вона існує в часі та просторі. «Для розуміння ідеального…, – зауважує 

С. Щерба, – важливо взяти до уваги таку обставину: воно є не тільки 

відображенням наявного, даного, а й… передбаченням того, що має з’явитися 

внаслідок цілеспрямованої людської діяльності» [265, 200]. Тож, ідеальна форма – 

«...це форма речі, але поза цією річчю, а саме в людині, у вигляді форми її 

активної життєдіяльності…» [224, 81]. У творах Ю. Мушкетика реальне та 

ідеальне перебуває в тісному взаємозв’язку. Проте кожен персонаж у 
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найпотаємніших думках живе життям ідеальним, способом вираження якого у 

творах митця є мрія, яка може втілитися або залишитися нездійсненною через 

непереборні обставини. З психологічної точки зору, «...мрія – образ того, чого 

людина прагне, але не може досягти протягом певного часу» [232, 168]. Так, 

Лаврін, герой роману «Яса», замислюючись над подальшим життям після зустрічі 

з Киліяною, вирішив, що «...стане чумаком. Продасть шаблю, коня, купить пару 

волів, ще пару дасть йому Брус, і поїде він… в Крим по сіль. За двоє-троє літ 

зачумакує власний статок» [174, 183]. Бажає кращого життя синові Лаврінові й 

Мокій Сироватка [175, 29]. У романі «Прийдімо, вклонімося...» майбутнє також 

подається як мрія молодого аспіранта про активну наукову роботу, пов’язану з 

дослідженням літопису про Коліївщину: «Він (Олег – Н. П.) мріяв про те, як 

опише цей літопис... Його працю зарахують як дисертацію («докторську!»), його 

цитуватимуть, на нього посилатимуться, про нього напишуть статті» [170, 50]. Ці 

думки залишилися нереалізованими, хоча дисертацію написано. Саме так – 

написано (безособово), бо так треба, треба так, як вимагала радянська влада.  

Особливого значення набуває в історичній прозі Ю. Мушкетика образ хати, як 

реального помешкання, деталізованого, конкретного, так й ідеального, 

сакрального місця. Наприкінці життєвого шляху Сірко розуміє, що нічого 

святішого за хату в житті нема, що «життя – це хата, де господиня, де діти. У хаті, 

де малі діти, й пахне інакше, ніж у куренях», навіть  «...у вдовиній хаті з сиротами 

хоч і гіркий, але незнищенний дух життя...» [175, 315]. На думку О. Лівінської, дім 

«…у системі символічно-екзистенційних вимірів буття людини в світі концентрує 

в собі все розмаїття значень, пов’язаних з сімейним життям, подружнім коханням, 

любов’ю батьків до дітей та дітей до батьків, спільною працею та життям у всіх 

його буденних та святкових виявах…» [138,  232]. Саме таким спочатку був дім 

Сірка в Мерефі, який він неодноразово згадує: «Поселилися вони в рубленій хаті 

на горі, ставочок на той час уже почав обростати осокою, а по схилу трепетали на 

вітрі листячком молоденькі яблуньки» [175, 309].  

Особливістю роману «На брата брат» є контрастне зображення подій на 

прикладі різних доль братів Журавок. Так, для старшого брата Матвія хата стала 
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невід’ємною частиною його самого: «Він увесь – від чуприни на голові до п’ят – 

над Синичкою у своєму хуторі, вріс у нього душею, думками, хутір один вабив і 

манив його, тільки там відпочивав по-справжньому, тільки там знаходив спокій» 

[164, 25]. На противагу сімейному добробуту Матвія, хата молодшого брата 

Супруна «...світить злиднями з кожного кутка: жовтий мисник з щербатими 

мисками, оберемок чорних рогачів, й сама піч чорна, давно не мазана, з чорним 

глиняним хрестом...» [164, 23]. Супрунове життя минало у вічних походах, а 

зв’язок з рідною оселею все слабшав, та тоншав.  

 У романах «Гайдамаки», «Останній гетьман» та «Погоня», на відміну від 

проаналізованих вище, образ хати виринає тільки в мрії, далекій та нездійсненній. 

Так, отаман Максим Залізняк: «...не раз бачив себе у вимріях хазяїном. Поставить 

нову хату, запрудить сажалочку…, обсадить її вербами, і вийдуть під ті верби з 

дружиною та дітьми» [162, 238]. Герой роману «Останній гетьман», Олексій 

Розумовський, який ще юнаком покинув батьківський дім та переїхав жити до 

Петербурга, у двір імператриці Єлизавети, довірив їй найпотаємніші мрії про те, 

щоб над річкою прожити життя, «…на пасіці. Гарний курінь з очерету. Цвітуть 

яблуні. А бджоли гудуть, гудуть. А ось і ти йдеш, несеш у вузлику обід. А я тебе 

пригощаю медом з вощини» [167, 35].  

Онтологічного виміру набуває й сільськогосподарська діяльність, під час 

якої, на прикладі отамана Сірка, який у жнива взявся за косу, автор показує щастя 

й радість простої селянської праці, адже «...земля наша, нарід наш – із жита і 

вишень. Жито – бо життя. Та й не можна жити тільки однією ненавистю. <…> 

Жити треба любов’ю» [174, 142]. Про таке життя мріє більшість простих людей, 

не винятком є Мокій Сироватка («Яса»), який неодноразово, замислюючись над 

майбутнім, про зустріч з сином Лавріном, «...вертається думкою до вимріяного 

обійстя. Й бачить сина заможним, господарем, а себе щасливим, обсипаним 

онуками дідом. Виходять вони з Лавріном на лан, а той лан – їхній. Жито ще не 

дозріло, але вже вибуяло, стоїть прозелене, високе» [174, 207]. Як бачимо, думки-

мрії Мокія спрямовані в майбутнє, в основі якого – праця. Окрім того, 

проаналізований епізод дещо перегукується з поезією Т. Шевченка «Сон» («На 
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панщині пшеницю жала...»), в якій через сон подається мрія-прагнення матері 

кращої долі синові [262, 4–5].  

Матвій Журавка (роман «На брата брат») неодноразово говорить братові 

Супруну, що їм – «...свою нитку прясти, дітей ростити, хазяйства доглядати» 

[164, 39], що «...війни минають, а хліб росте, він треба всім» [164, 200]. Війна та 

буденне життя козаків у повісті «Семен Палій» також тісно переплетені, тому 

«…хліб круто пахнув порохом. Про це знали всі. Орав козак ниву, а боронував її 

шаблею, що волоклася за ним по ріллі» [172, 252]. І зрошувалися ці жита кров’ю 

патріотів, щоб в майбутньому рідна земля дала багатий врожай уже вільним 

нащадкам. Як бачимо, для історичної прози письменника типовим є символічне 

зближення образів зброї та знарядь праці, крові патріотів та поту селян, адже ми, 

наголошує Ю. Мушкетик у романі «Погоня», «...українці, тільки вдаємо, що нам 

найкраще коситься шаблею, насправді ж ми сердобольні, і дуже мирні, і наші 

руки самі липнуть до коси...» [169, 202].  

Однією зі специфічних ознак буття реального є його мінливість, 

швидкоплинність, розуміння чого пов’язано, насамперед, з поняттям часу, 

завдяки чому якнайкраще усвідомлюється становлення екзистенції як такої та її 

логічний перехід у небуття. Як зазначалося попередньо [200, 224–231],  у 

філософському осмисленні життя Ю. Мушкетик звертається до часової 

координати миті – дуже короткого проміжку часу; моменту [228, IV, 722]. У 

романі «Яса» спостерігаємо поліфункціональність миті. Насамперед в 

аналізованому творі миттєвість (як покадровість) стабілізує перебіг подій: «Проте 

візир не встиг нічого сказати. В цю мить пролунав наглий тупіт, вершник мчав з 

гори прямісінько до султана...» [174, 329]; «Лаврін натягнув титяву, хапав оком 

ціль і не міг ухопити. Врешті спіймав і в ту мить, коли опускав титяву, 

послизнувся на мокрій приболотній траві» [174, 324]. У кульмінаційних, 

важливих ситуаціях мить – то не час, а неначе простір, своєрідна межа, бар’єр, або 

прірва, бо потім – або смерть чи зрада, або перемога: «Здебільшого битву 

розпочинав перший. Найважливіше було влучити момент, коли напасти на ворога. 

Він, той момент, невловимий, незримий і неосяжний, його сповнює серце, 
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сповнене нездоланої переконаності у вчасності моменту» [175, 235].  У цій миті 

все: віра, мужність, звитяга, напруження. Вона вражає своєю глибиною, 

масштабністю,  у ній – життя, за нею може бути безчасся та вічність. Саме такою, 

невідворотною стала загибель меншого сина отамана Сірка [175, 311]. Схожий 

епізод спостерігаємо і в романі «Гайдамаки», коли джура Залізняка Ян у слушний 

момент попередив отамана про небезпеку, чим врятував йому життя [162, 310]. 

Автор фіксує миттєвість , щоб не пропустити щось надзвичайно важливе.  

Миттєвість дає змогу осягнути плинність життя, в якому за словами 

Геракліта, все тече, все змінюється,  а  двічі в одну річку не ввійти. Персонажі 

романів та повістей Ю. Мушкетика часто кажуть: «…все ж бо в світі минає» [166, 

64], «…все має початок і кінець» [168, 40], «…немає нічого вічного. Все 

міняється» [168, 69]. То, може, саме в цій миті, коли хронометр зупинився, 

виринає суть, істина, сенс, інакше – онтологічна значимість особистісного 

існування.  

Вражають тонкі та майстерні образні перетворення часового на просторове та 

навпаки. До прикладу, вічність у романі «Яса» – це неосяжність степових 

просторів, клекіт річки,  а також пам’ять. Сидячи на Монастирській скелі, отаман 

Сірко розмірковував над життям: «...тут думки не мали припону й мчали шалено, 

тут вічність і мить сплелися воєдино, і вічність втрачала владу над миттю» [175, 

402]. Вічним є клекіт ріки, у якому «...народжувалася сила, яка кликала до 

звитяги» [175, 402–404]. З Дніпра брав наснагу та силу Сірко, вона живила та 

напоювала мужністю серце не одного козака. У творі автор неначе компенсує 

миттєвість життя пам’яттю,  яка, на думку М. Бердяєва, є «...великим проявом 

духу вічності у нашій тимчасовості» [25, 75]. У романі незнищенність пам’яті, 

добра слава про діяння отамана Сірка порівнюється з річкою: «І як ніколи не 

зникне оця ріка, так ніколи не зникне й він – у внуках, правнуках. Які, може, й не 

пам’ятатимуть його, але пам’ятатимуть її, знатимуть, хто вони, чиї діти, на 

берегах якої ріки народилися» [175, 405]. Вічність не може бути усвідомлена як 

час, тому в творі асоціюється зі степом, його просторовим безмежжям, звуками, 
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тишею та ароматами [175, 406]. Мить та вічність взаємопов’язані між собою: мить 

змушує замислюватися над вічним, а вічне неможливе без суми миттєвостей.  

Як зазначалося попередньо [285, 29–35], для деяких творів Ю. Мушкетика 

(«Ніч без світання», «На брата брат», «Останній гетьман») характерним є 

зіставлення життя персонажів на межі «до» і «після» якогось ключового моменту. 

Життя «до» є розміреним, життя «після» стає розбурханим. Так, Юрась 

Хмельниченко до смерті батька жив спокійно, у прихистку книжної мудрості, де 

було безпечно, де жоден вчинок не потребував підзвітності та відповідальності: 

«Батько тяжів над усім його життям. Найперше – над урядуванням і просто над 

життям. Поки був живий батько, все було на місці, все було до ладу, ніщо Юрася 

не турбувало» [165, 110–111].  Після смерті Богдана Хмельницького світ 

розхитався, а новий: «...гетьман хилитався в сідлі, хилитався думкою то сюди, то 

туди» [165, 100].  

Екзистенційним зламом в образі Матвія Журавки є межа між  двома подіями: 

до того, як Іван Виговський дізнався про допомогу братові  та після, коли Матвій 

втратив посаду канцеляриста та був понижений до служіння в сотні: «...весь час 

світив йому попереду світлячок, вабив, кликав, і життя здавалося хоч і суворим, 

але принадним. І враз все те розбилося, світлячок погас» [164, 199]. До цього 

життя його було сповнене сімейними та «державними» турботами, він бачив його 

сенс у простій селянській праці, а після втрати гетьманської довіри, неначе 

опинився поза всім, проте не втратив гідності, залишаючись вірним власним 

життєвим принципам.  

Умовно на два періоди ділить автор і життя Олексія Розумовського: 

дитинство у рідному селі та світська суєтність при дворі імператриці Єлизавети. 

Хоча його дитячі роки були важкими, сповненими гіркого досвіду, проте, 

перебуваючи  в іншому просторі, наситившись придворним життям, Олексій з 

ніжним трепетом та  теплом згадує і батьківський двір, і рідні простори. 

Відтворюючи екзистенційні «хилитання» братів Олексія та Кирила Розумовських, 

Ю. Мушкетик неодноразово підкреслює подвійність, несправжність, штучність 

такого існування. Для цього застосовано поширений мотив переодягання, що 
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здавна відомий у бурлескно-травестійній традиції.  У тексті Ю.Мушкетика 

переодягання ідентифікується із неавтентичністю буття, метаморфозно зміненого 

до невпізнання: «З першими стрижами прилетів з Парижа й Кирило. Олексій 

довго вдивлявся в нього і не впізнавав: ферт, хват, денді в жабо і капелюсі з 

павиним пір’ям, олансовими манжетами...» [167, 42], а коли до матері «...підійшов 

Олексій у камзолі, шовкових панчохах, у перуці, …вона (мати – Н. П.) його не 

впізнала. 

 – Мамо, це я, Олексій, – і губи в нього дрібно засіпалися. – Мамо!» [167, 22].  

У чужому одязі – інший вигляд, з чужими звичаями – не та людина, чужі правила 

примушують змінювати слова, вчинки, ламають свідомість. На протистояння 

треба мати сильну волю та непереборне бажання, а це Олексієві, було не до снаги. 

Він ніби жив не власним життям,  а  своє справжнє проживав у думках, у 

спогадах.: «І бачив він придеснянські луки, й душа розкошувала на них, і враз 

нітилася серед позолочених зеркал. І розумів, що там – у своєму житті, серед 

своїх трав, калин, серед своїх людей, а тут усе йому чуже…» [167, 48]. 

Розмежування «свого» та «чужого» життя відтворено завдяки прийому контрасту: 

позолочені дзеркала, які відбивають травестійний образ безвольної людини, яка 

має щастя – несправжнє, радість – штучну, життя – безталанне: «...немає йому 

рятунку, немає опори під ногами...» [167, 48].  

У романі «Останній гетьман» на онтологічному рівні з’ясовуються фактори, 

що вплинули не лише на індивідуальну долю Олексія Розумовського, але й на 

долі інших людей (Любистока, Северина та інших українців), які змушені були 

жити на чужині, що нагадувало існування в клітці.  

Одним із специфічних, новаторських засобів психологічного проникнення у 

внутрішній світ образів людей історичної прози Ю. Мушкетика є дослідження тих 

онтологічних моментів, під час яких їхні характери втрачають цілісність, 

роздвоюються. Так, Мурашко (роман «Яса») перед втечею з міста Ладижина 

відчув, що його «…душа розчахнулася, він прокляв себе й ту годину, коли 

зважився на нерозсудливий вчинок» [174, 316]. Так само і Марко, «…мовби 

роздвоювався, розривався навпіл. Одна половина душі летіла в очеретяні хащі, 



 

 

99 

друга поривалася до Лавріна» [174, 260].  За словами К.-Ґ. Юнга, «…цільна 

особистість розпадається і свідомість втрачає свою єдність, окремі частини 

особистості стають незалежними» [270, 258]. Таке явище дослідник називає 

втратою душі; «…в психології Фройда це називається біфуркацією, або 

роздвоєнням, при цьому найважливіша установка душі поділяється на два 

полюси: чорне і біле, добре і погане» [77]. Роздвоєння образу Марка Ногайця 

після зради є незворотним процесом деградації: «…розчахнути душу на дві 

половинки – чорну і білу…» не можна, тому що «…од гнилої половинки 

негодящою стає вона вся» [175, 336]. «Людська душа, – розмірковує Сірко, – не 

яблуко, де одна половинка може бути червоною, друга – зеленою. Вона – єдина. В 

цьому переконався давно, після численних власних помилок, перейшовши через 

важкі, каламутні ріки підступів, науст, обмов» [175, 385]. Розчахнулася навпіл і 

душа Матвія Журавки: одна половинка душі була вірна гетьманові, а інша –

братові була зобов’язана допомогти; «…не міг стулити їх, жорстокість світу і 

власна безвихідь катували його» [164, 100]. У хвилину зради товариша Ілька Іван 

Сулима відчув, що його душа «…розпанахувалася навпіл, одна половинка прагла 

струснути ніч криком, друга хотіла втекти…» [163, 202]. Інші персонажі 

історичних творів митця (Семен Білокобилка, Олексій Розумовський, імператриця 

Єлизавета, Іван Гонта тощо) в критичні хвилини життя також відчувають втрату 

цілісності. Поділяючись навпіл, розтерзані докорами сумління, зникають духовно, 

і тільки, волею сильні, зробивши правильний вибір, знаходять спокій та 

рівновагу.  

Несправжність життя часто відтворюють, застосовуючи мотив гри. Так, 

гетьман Іван Мазепа «...трохи грав. Грав молодецького козака, запорожця, 

одсунувши усе – колегіум, латину, набуті при дворі короля звички – в далекий 

кут» [172, 246]. Звертається до гри як своєрідного порятунку й Іван Самойлович з 

роману «Яса»: «Тепер йому доводиться неухильно триматися того штибу, личити 

доброго буркотуна, не вилазити з неї, ховати свою освіченість, свою вченість, – 

вчена людина хитра, – свою проникливість…, грати, як грають спудеї на базарі» 



 

 

100 

[174, 103]. Гра допомагає персонажам приховати справжню сутність, подати 

вигідно публічний  стереотипний образ.  

 Зазначений прийом є оригінальним способом осягнення онтологічних 

аспектів. Маска, яку одягають на себе персонажі, не приховує вади, а спотворює 

риси, викривляє світовідчуття, світорозуміння стає хибним, а саме життя – 

помилковим.  

Важливо звернути увагу, що для творчості Ю.Мушкетика, у відтворенні 

образів, мотивів, тем та конфліктів істотного значення набуває контрастність та 

антонімічність, реалізована навіть у структурі речень, та деталях. Так, Супрун: 

«...не здавався, але в боротьбі з стихіями життя ярий жар його серця дедалі більше 

брався попелом, і вже Супрун не жартував, а тільки шкилював, і все озлоблювався 

та озвірчувався» [163, 23]. Матвій, навпаки, ніколи не «...дозволяв собі спалаху, 

скрику, навіть великих грубощів, такий був триб його душі...» [164, 227]. Кожен з 

них пройшов свій тернистий життєвий шлях.  А потім ці двоє, різні, але рідні – 

«…вдвох неначе забиті в одну колоду, волочать одного, волочиться й другий, 

найгірше ж, що це все не має кінця» [164, 245]. 

Осягнення глибинних онтологічних пластів менталітету  відбувається також 

через роздуми Матвія Журавки, непорушним життєвим принципом є обов’язок: 

перед родом, родиною, дітьми, Батьківщиною [164, 227]. Саме тому захищав 

Супруна, допомагав йому, «...бо захищав свій рід, себе самого... В ущерб... 

гетьману» [164, 193], на шкоду собі. Життя героя перетворилося на суцільне 

пекло,  він ніби живе у замкненому колі, розірвати яке не має ні сили, ні 

морального права, адже, якщо загине Супрун, то і йому не буде «... просвітку. 

Горе, лихо несосвітенне...» [164, 154]. На прикладі життєвих доль братів 

письменник спонукає замислитися над складністю та неоднозначністю 

екзистенційних рівнів – родового та суспільного, особистісного (приватного) та 

громадського. 

В історичній прозі Ю. Мушкетика яскраво та самобутньо застосовуються 

прийоми образного перенесення, комбінування тропів  є вишуканим та художньо 

переконливим. Так, Іван Сірко порівнює життя та світ із зав’яззю: «Світ – він од 
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цвіту, од зав’язі. А зав’язь – то правда. Тримайся її, сину» [174, 155]. 

Метафоризація світу як цвіту, як зав’язі викликає інтертекстуальний зв’язок з 

новелою Гр. Тютюнника, в якому зав’язь символізує оновлення довкілля й душі 

людської, чистим і високим почуттям кохання. Саме таке символічне наповнення 

наявним є в «Гетьманському скарбові». Іван та Уляся набрели на кущ, рясно 

засіяний білим та ніжним цвітом: «Цвіт – це життя, краса, він завжди на добро» 

[163, 65]. У романі «Яса» таким чином отаман Сірко намагається пояснити 

ідеалістичні абстракції («...немає нічого. А найперше – немає душі. Ти не віриш – 

і вже вона як висушена грушка-лісівка. Не проклюнеться, не розвіється, не 

зацвіте. А як же без цвіту в світі?» [174, 154]). Першоосновою світу, за 

непохитним переконанням Сірка, є віра та правда, за яку потрібно постійно 

боротися. Асоціативність життя та погоні найчастіше психологічно вмотивоване: 

«...все життя я рятуюся від погоні, здебільшого воно саме є погонею...» [169, 178] 

та повісті «Ніч без світання» [166, 74]. У «Ясі» життя порівнюється із судом: 

«Власне, все людське життя – суд. З іншими людьми, з долею, з самим собою» 

[175, 387].  

Експозицією роману «Прийдімо, вклонімося...» є мальовничий опис села 

Медведівки. Червнева краса природи, буяння трав та дерев гармонійно 

доповнюють психологічний портрет юнака, сповненого сил, надій та мрій [170, 

37]. Описом весняної пори розпочинається роман «Яса». На весну покладає 

великі надії отаман Сірко: «Весна – це розкіш для душі, це час найбільших 

клопотів і найбільших сподівань» [174, 84], тому на Січі запах весни завжди 

асоціюється з «...далекими походами» [174, 46]. Весна  стрімка у змінах, розкішна 

в запахам і барвах, натхненна, вільна, але така безборонна дає змогу відтворити 

різне: молодість, нерозсудливу, але чесну («Прийдімо, вклонімося...» ); надію 

(«Яса»), а також свободу, яка для більшості героїв історичної прози 

Ю.Мушкетика є найвищою цінністю, вартою боротьби та навіть життя.  

Майже для всіх героїв творів Ю. Мушкетика життя —це боротьба за правду, 

свободу рідного краю, справедливість, істину, за словами А. Камю, у повстанні, 
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тобто у боротьбі, ми існуємо [273, 22]. Онтологічна спрямованість боротьби 

залишається пріоритетною в прозі письменника.  

Боротьба (повстання, битва, війна)  не є окремим мотивом, вона 

реалізовується тематичною подієвістю, найчастіше окреслюється як 

екзистенційна ситуація, яка випробовує людину на цілісність. Психологічно 

складними у такому контексті є такі її типи, як боротьба за владу та боротьба з 

власними пристрастями, спокусами, бажаннями. Так, Семен Білокобилка, 

розмірковуючи над сутністю життя, говорить, що нас «...вабить усе, чого не 

маємо. Напитися води, коли її немає, зігрітися, коли холодно...» [169, 231]. 

Розмірковує також і Ливон: «Ніхто з нас ніколи не знає, де знайде, а де загубить, 

якби знали, жили б інакше. Й знаходимо ми майже завжди менше, ніж губимо, та 

й рідко коли знайдене йде на користь» [169, 201]. Такі прості істини, просякнуті 

життєвим досвідом, визначають загальні принципи життєвої філософії персонажів 

та змушують читачів замислитися над основами їхньої власної екзистенції. 

Естетичне осмислення навколишньої дійсності в тісному взаємозв’язку з 

найбільш актуальними та одночасно універсальними категоріями людського 

буття здійснюється автором завдяки використанню наскрізного в його творчості 

образу дороги. Невід’ємною частиною екзистенції Семена Білокобилки, Кирила 

Кайдана, Пилипа Милі, прізвище якого утворене «…від апелятива миля, що 

означає міру довжини (1,609км)» [46, 62], є дорога, сповнена різноманітних 

пригод та випробувань. Тож філософські пошуки персонажів реалізуються також 

через образ дороги. 

Як бачимо, дослідження глибинних онтологічних ознак українського 

менталітету взагалі, а також буттєвих універсалій різних верств суспільства 

допомогло романістові на історично достовірній основі зобразити широку, 

багатоаспектну картину філософії існування відтворюваних історичних епох. 

Головними категоріями філософії життя, характерними для всієї історичної 

творчості письменника, є боротьба, обов’язок, справедливість, правда, 

автентичність та неавтентичність людської екзистенції. 
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2.3. Гносеологічні виміри Мушкетикової прози 

Домінування в історичній прозі Ю. Мушкетика художнього 

антропоцентризму зумовило акцентування уваги автора не лише на онтологічних 

вимірах творів, але й на їхніх гносеологічних параметрах. Митець прагне 

художньо дослідити специфіку та закономірності пізнавальної діяльності людини, 

проаналізувати, в яких умовах здійснюється осягнення навколишнього світу. 

Беззаперечним твердженням філософської науки є те, що пізнання 

об’єктивної реальності «…відбувається на двох якісно різних, хоча й 

взаємопов’язаних рівнях – чуттєвому й раціональному…» [249, 159]. Гносеологія 

персонажів творів Ю. Мушкетика ґрунтується передусім на чуттєвому 

сприйнятті. Вони спочатку осягають дійсність за допомогою відчуттів, 

сприйняттів та уявлень, а вже потім раціонально осмислюють  матеріальний світ. 

Чуттєвість пізнання проявляється на рівні сприйняття душею, серцем, на що 

вказує  Т. Пінчук: «Героям творів Ю. Мушкетика, як історичним, так і вигаданим, 

притаманна чуттєвість, самозаглиблення, що є специфічними рисами 

українського менталітету, а саме кордоцентризму...» [207, 238]. Згідно із 

основними положеннями філософії кондоцентризму центром людини є серце, яке 

«...поєднує в собі всі її властивості (духовні, моральні, чуттєві, вольові, 

пізнавальні) та забезпечує гармонійні відносини з іншими» [32, 201]. «Серце! – 

ось міра розуму, добра і краси для Ю. Мушкетика» [110, 30], – наголошує 

П. Кононенко, і саме тому «очима» серця оцінює світ не один персонаж його 

творів. Так, серцем відчувають Олег Зайченко («Добрий від природи, ладен був 

обійняти увесь світ» [170, 15]) та Іван Сулима, хлопець з ніжною, але оповитою 

смутком, душею, і «...крізь той смуток вона (душа – Н. П.) дивиться на світ» [163, 

13]. Дуже тонко Іван сприймає усі несправедливості, адже жив «...у іншому світі: 

де скрипка, книги, де дрібні пригоди й велике нещастя, смерть моєї матері...» 

[163, 19]. Дорофій Ружа також прагне не просто пізнати світ, а осягнути його 

сутність більше на чуттєвому, ніж на раціональному рівні. Він хоче «...спробувати 

його (життя – Н. П.) на смак, на зуб, на дотик губів» [174, 119], тому непереборне 
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бажання чуттєвого пізнання кличе його у дорогу. На важливості та первинності 

чуттєвої перцепції наголошував ігумен Мотронівського монастиря Мелхіседек, 

даючи певні життєві настанови Залізняку: «Мусив ти пройти всі муки житейські, 

щоб дознати правду на своїй шкурі. Тоді тебе приведе до правди не розум, а 

серце» [162, 247]. 

Серцем відчувають світ й інші персонажі історичної романістики 

Ю. Мушкетика, проте, вийшовши за межі замкненого простору, розуміють, що 

єдиним чуттєвим спогляданням осягнути світ у повній мірі неможливо. Саме 

розум дає їм змогу пізнати сутність дійсності, зрозуміти закони її існування 

шляхом узагальнення та абстрагування. Підтвердженням цьому є звернення 

письменника до наскрізного в історичній прозі образу «ока розуму», «світла 

розуму». Досліджуючи аналогічний образ у творчості Л. Крщоновича,  

К. Борисенко зазначає, що «...образ «мислених» очей, тобто очей розуму, був 

одним із найулюбленіших за доби бароко» [40]. За допомогою аналізованого 

символічного образу в творах митця оцінюються абсолютно всі сфери людської 

екзистенції, моральність, етичність та доцільність кожного вчинку образів людей.  

Крім того, варто зауважити, що в основі гносеологічного процесу лежать два 

найпоширеніші методи наукового пізнання – спостереження та узагальнення за 

активної участі персонажів у тих чи інших життєвих ситуаціях. Пізнання на 

емпіричному рівні ґрунтується на безпосередній оцінці предметів та явищ, 

вчинків людей та подій. Так, Киліяна (роман «Яса»), потрапивши в ряд ситуацій 

випробувального характеру (викрадення її Марком, наймитування на хуторі у 

Драпака, турецький полон), зрозуміла, що у світі більше поганого, ніж гарного, 

адже він «...приголомшив її своєю жорстокістю і невловимістю. Виросла в лісі, й 

почувалася серед розкошів природи маленькою королівною, і бачила себе у 

вимріях веселою молодицею..., тепер всі ті неясні жадання розкішного життя і 

любощів розвіялися в прах» [174, 401]. Під час розмови з митрополитом 

Тукальським Юрась Хмельниченко зробив висновок: «Лють, жадоба панувати – 

вони володіють світом. Й мабуть, до кінця віку» [166, 64]. Протагоніст роману 

«Прийдімо, вклонімося…», Данило Засядько, пройшовши всі «кола пекла», 
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узагальнив, що «...ніякого добра в світі не було й немає, кожен утверджує своє 

«добро» мечем, ним же воно і потинається, і доводиться коритись тому мечу, що 

над тобою» [170, 53]. Схожі підсумки про жорстокість та несправедливість світу 

зробили і Лаврін Перехрест, який пережив неодноразову зраду товариша Марка, і 

Матвій Журавка, й Іван Сулима. Кошовий отаман І. Сірко після детального 

аналізу діяльності та вчинків гетьманів нинішніх (Самойловича та Дорошенка) та 

гетьманів попередніх (Виговського, Брюховецького, Хмельниченка), з кожним з 

яких пройшов «...частину їхнього путі, путі найтяжчої, а потім, гірко 

розчарувавшись, боровся проти них і таким чином проти самого себе 

колишнього» [174, 48], стверджує, що у світі «...урядувала сірість, а інакше й бути 

не могло. Сірість – повсюди. Сірко так і подумав: настав час сірих гетьманів» 

[174, 76], тобто байдужість, пасивність, бездіяльність у долі народу та рідного 

краю. Як бачимо, персонажі творів на підставі одиничних ситуацій узагальнюють 

світ явищ, роблячи певні висновки, які є їхніми новими знаннями про невідоме, 

тобто про світ. Такі підсумки формуються переважно через внутрішню 

рефлексію, роздуми, вираженням яких є монологічна форма спілкування.  

Найпоширенішим універсальним способом пізнання дійсності, зокрема й 

сутності людини, є діалог. Пізнання особи завжди ґрунтується на діалозі, адже, за 

логікою думки М. Бахтіна, «...суб’єкт (особистість) не може сприйматися і 

вивчатися як річ, тому що, як суб’єкт, він не може бути безмовним, отже, пізнання 

його може бути тільки діалогічним» [18, 106]. Підтвердженням цьому є герой 

роману «Яса» Дорофій Ружа, пізнавав світ через безпосереднє споглядання 

дійсності та через спілкування з людьми. Під час зустрічі зі Жданом Дорофій 

пояснює, чому покинув свого вчителя, бо хотів «…більшої правди. Земної. 

Промовляють усі красно, повчають мудро. Щоправда, не скажу поганого про 

свого вчителя: сам він також живе правдою. Але правда його книжна. Нею 

можуть жити одиниці. А люд наш увесь?.. 

– Отой ратай? 

– Так. Для чого живуть вони?.. 

– То Божа справа. 
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– І Божа, й наша. Народ б’ється-б’ється… 

– І лишається в нужді і в темноті. 

– А всі інші народи? Наш гірший чи кращий? Тоді чого йому судилася така 

доля? Чому не може зітхнути на повні груди?» [174, 341]. Юнак не може осягнути 

світ у всьому багатоманітті, йому не вистачає життєвого досвіду поза стінами 

своєї келії, саме тому в нього виникає багато питань, на які він обов’язково 

повинен знайти відповіді.  

Діалог допомагає не тільки глибше пізнати закони світобудови, розкрити 

ідейний зміст та конфлікт художнього твору, він також є важливим засобом 

характеристики персонажів. Наприклад, образ Івана Сулими доповнюється 

новими рисами, які можна простежити через діалог з Уляною Скоропадською: 

«– Давай зіграємо в карти, – запропонувала Уляна. 

Я здивовано поглянув на дівчину. 

– Я не вмію в карти… Та й… у карти грати гріх. Надто дівчатам. 

– Ти поглянь! А я й не знала, – насмішкувато мовила Уляна й подивилася на 

мене чорнющими очима. <…> 

– Вмію співати на криласі… й так… Вмію грати… 

– На чому ти вмієш грати? 

– На будь-чому, – сміливо випалив, бо й справді будь-який струмент ішов 

мені до рук. – На скрипці, на сопілці, на кобзі. <…> 

Я бачив, що Уляна розглядає мене, яко диковинну істоту, й зовсім упав  

духом, адже розумів, що такий парубок не сподобається їй зроду-віку. Але іншим 

не міг бути, брехати не вмів» [163, 26–27]. Манера мовлення юнака, який ніби 

живе у своєму маленькому світі, підкреслює його сором’язливість, богомільність 

та навіть непристосованість до життя. Іван Сулима свідомо уникає спілкування з 

іншими персонажами тексту, а тому самотність перетворюється на спосіб його 

життя. 

Жорстокість, бездушність Петра I відчувається в момент його розмови з 

Павлом Полуботком. Гетьман намагається протистояти цареві, показати твердість 

свого характеру, непохитність поглядів. Під час катування недавніх помічників 
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царя «…сановні люди їли і пили, мусили їсти та пити <…>. Цар… взяв келих, 

підняв, заохочуючи полковника випити. Полуботок келиха не взяв, сказав 

неголосно, але так, щоб почув цар: 

– Вони ще живі. У нас поминають тільки мертвих. І додав по хвилі: 

– Скараних за законом. 

…Петро крутнув очима – німецькими олив’яними ґудзиками – й мовив з 

притиском: 

– Закон – це я. 

– Закон – це Бог і праведне сповнення його повелінь на землі, – відказав 

полковник» [163, 108]. Фраза «закон – це я» підсилює антигуманність політичної 

діяльності царя. Образ Петра I, як і кожне його слово та кожний вчинок, у 

свідомості Івана Сулими асоціюється зі злом: «Мене вразило, що в світі існує таке 

нічим невиправдане зло, така несправедливість, яка робила сам світ мовби 

надщербленим» [163,  125]. Так само, зверхньо, жорстоко, ставиться персонаж 

роману «Погоня» Пиво до свого ворога Семена Білокобилки та його побратимів: 

«Білокобилка, знову ж таки, чемно й шанобливо, але твердо промовив:  

– Пане полковнику, ви склали присягу, що відпустите нас. 

Ось тут вже Пиво дав собі волю. Він і сатанів, і кпив, і реготівся, й втішався 

помстою…: 

– Га-га-га! Та ти що, волоцюго?! Маєш сумніви в моїй правдивості та 

чесності? Гей, панове, – оглянувся й повів рукою, – подивіться на цього лайдака, 

на цього пса! Шляхетське слово чистіше за золото. Пообіцяв – сповню. – Завтра й 

підете… Пострибаєте… Містре, – гукнув, – завтра вранці поробиш з них хрести – 

кожному відтяти праву ногу і ліве вухо. Й – на всі чотири сторони…. Га-га-га…» 

[169, 324–325]. Як бачимо, зустрічі з різними людьми, безпосереднє спілкування з 

ними допомагають персонажам творів автора зрозуміти сутність людини, а через 

неї – і світ.  

Характерною особливістю історичної прози письменника є здійснення 

гносеологічного процесу через пісню та введення в канву творів образу кобзаря, 

доля якого – «...ятрити рани, а не гоїти їх» [172, 282].  У цьому спостерігаємо 
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традиції А. Метлинського, Л. Боpовиковського,  Є. Гpебінки, Т. Шевченка, 

П. Куліша. Пісні, які виконують прості люди з народу, узагальнюють не тільки 

життєвий, але й історичний досвід народу, віддзеркалюють доленосні події історії 

рідного краю, прославляючи справжніх героїв та засуджуючи зрадництво, 

відступництво та віроломство. Кобзарі, мандруючи світом, є своєрідними носіями 

важливої інформації («Побачивши Залізняка, Петрик сказав про це дідові 

(кобзареві Сумному – Н. П.), й вони сіли край дороги. <…> Дід розповідав 

недовго: в місті війська небагато, воно стоїть у замку. Конфедерати майже всі 

виїхали з Черкас» [162, 306]), духовними наставниками народу (кобзар, 

розмовляючи з Ю. Хмельниченком, сказав, що світ «...широкий, а жити в ньому 

тяжко. Надто нашому люду. Піввіку ляхи з нас крови пили, а тепер і москалі 

питимуть» [165, 112]), виразниками його волелюбних прагнень, правди, що 

«ріже» гетьманам вуха та очі. Одним із таких моментів, що найточніше 

підкреслює зазначене вище, є епізод з повісті «Семен Палій», коли гетьман 

Мазепа, почувши кобзареву пісню: «По цім боці в гетьманщині / Гетьман волю 

косить, / Іде люд весь на панщину, / Іде та голосить», – наказав: «– Візьміть 

харцизяку…», і свиснув  «...у повітрі нагай, жалібно задзвеніла обірвана струна, 

покривши тихий кобзарів зойк» [172, 314]. Тож, кобзарі особистим життям, 

творчістю, в якій відбита історія народу, думками, сповненими мрій про щастя та 

правду на рідній землі, наставляли на шлях істинний і козаків, і гетьманів, і 

повсталих людей. 

Погляди на світ персонажів з певним життєвим досвідом відрізняються 

ступенем освоєння матеріального світу від поглядів характерів, сповнених 

ентузіазму та непереборного бажання оволодіти новими знаннями. Так, отаман 

Сірко, життя якого добряче обпекло, більш тверезо сприймає світ: «...взагалі 

нічого в цьому світі немає, крім голоду, холоду й смерті. Вони владарюють, і ми у 

їхньому законі» [174, 154]. Без ілюзій дивляться на світ й інші історичні особи 

творів Ю. Мушкетика: С. Палій, П. Полуботок, І. Виговський, брати Розумовські 

тощо. У повісті «Ніч без світання» письменник використовує художній засіб 

порівняння для зіставлення глибини життєвого досвіду Богдана Хмельницького та 
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неосяжність помислів батька Юрієм Хмельницьким: «Не міг осягнути всього, він, 

учень Київської братської колегії, дитя степів, син мудрого батька-гетьмана не міг 

осягнути спонук черні. <...> Він ще багато чого не міг осягнути, не міг осягнути 

Польщі, Європи, Московії, всіх приспаних сил, всіх низових і верхових течій. Ой, 

батьку, батьку, як мені досягнути твоєї мислі, твоєї волі! Але й ти не сягнув 

всього. 

І почував свою малість, свою непевність, свою розгубленість» [165, 122]. 

Процес пізнання, освоєння навколишнього світу протагоністом повісті, який 

почався з моменту вручення йому булави, відбувається ніби поза його волею та 

бажанням. Юрія «вирвали» з його світу і «штовхнули» у пекло періоду Руїни, де 

панувала неправда, братовбивство, нажива, жадоба будь-якою ціною заволодіти 

булавою, і всім правлять «…вогонь і криця» [166, 83]. Саме тому світ для нього 

«...жорстокий, суєтний і ненатлий. І прожити в ньому важко» [165, 112].   

Людиною з певним життєвим досвідом, на відміну від Івана Сулими, Дорофія 

Ружі та Юрася Хмельниченка, постає перед читачами Семен Білокобилка. 

Персонаж, який пізнав «...стільки зла, стільки кривди, що... серце не вміщає її. Й 

побачив стільки крові...» [169, 193], створений авторською фантазією. Пізнавши 

сутність життя через життєві лиха (загибель сестри, турецька неволя), Семен 

вистояв і не зійшов зі шляху пошуку істини: «...почав шукати правди, але не тієї 

буденної, про яку люди кажуть, що люблять її, а насправді її бояться, а правди 

іншої, великої – істини. Іноді мені здається, що її немає, іноді ж щось мовби мріє 

переді мною, іноді мені стає страшно...» [169, 185]. Слід зазначити, що істина – це 

«...центральна категорія гносеології...» [235], що кінцевою «...метою пізнання є 

досягнення істини» [215, 116], яка є чимось таким, «…що є життєво насущним 

для людини як мислячої істоти, без чого її доля не може здійснитися і вона сама 

не може стати собою» [181, 92]. У випадку з Білокобилкою пошук істини не 

перетворюється на самоціль, це відбувається ніби між іншим. Під час виконання 

нелегких завдань, які неодноразово лягають на його плечі, протагоніст декілька 

разів наближається до осягнення через відносні істини – істини абсолютної, як 

такої, що «...означає повне, вичерпне знання про щось» [215, 116]. «Абсолютна 
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істина, – стверджує Л. Радіонова, – це всеосяжна істина про реальність у цілому, 

або реальність окремих її фрагментів» [215, 117]. Семен, зустрівши Мальву, 

подумав, «...що ніякої такої великої істини в світі немає, або, принаймні, її не 

потрібно шукати, що вона ось тут, у звичайній хаті: свіжоспечений хліб, чиста 

сорочка, а найперше – любов» [169, 254]. Проте після втрати коханої Білокобилка 

відкриває для себе ще одну незаперечну істину життя – служіння Батьківщині.  

Крім того, не пошуку, а утвердженню істини справедливості та правди було 

присвячене народне повстання проти Польщі під проводом Семена Палія та 

Самуся 1700 року (повість «Семен Палій») та повстання 1768 року, яке автор 

відтворив на сторінках роману «Гайдамаки». І, як бачимо, герої прагнуть 

досягнути мети будь-якою ціною, навіть жертвуючи власним життям, тому перед 

стратою філософські роздуми Івана Гонти спрямовані у майбутнє рідного краю: 

«Не стане, скажімо, мене завтра. А сонце так само зійде, як і сходило. Люди 

ходитимуть, пташки співатимуть, погожому дню радітимуть...» [162, 476]. Тож, в 

історичній прозі Ю. Мушкетика результат гносеологічного пошуку персонажів 

зводиться до двох ключових істин людської екзистенції: родини та Батьківщини, 

що дає нам змогу вважати їх абсолютними істинами.  

Своєрідною істиною в романі «Прийдімо, вклонімося...» є літопис про 

Коліївщину, де були викарбовані слова правди про народне повстання. Цей 

літопис «...щось перевернув у ньому (Олегові – Н. П.), зносив його душу в інший 

світ, повертав думки в досі невідоме» [170, 81]. Юнаком заволоділо бажання 

розповісти українцям і всьому світові про сам літопис, про те, «...що повстання 

Залізняка було не так антифеодальне, проти панів, як проти польської шляхти, за 

Україну. Про таке ніде й заїкатись не можна, а не те, що означити в дисертації. 

Розгромлять, знищать» [170, 23]. За часів радянської влади будь-яка історична 

правда замовчувалася, гносеологічний процес був скерований у певні рамки та 

канони, що ми бачимо на прикладі образу вчительки історії Параски Семенівни, 

яка на питання аспіранта про гайдамаччину, відповіла текстом шкільного 

підручника. Про це зазначає і Василь Чорний, який був свідком спалення архіву: 

«Щоб діти виростали покірними, свого не пам’ятали... Слави і волі своєї. Спалили 
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нашу історію... Голі ми... Перевертнів плодимо. А які архіви!.. Бібліотека. 

Євангелії старовинні, книжки всілякі давні...» [170, 34]. Олег розумів, що 

інформація, якою він володів, була одночасно сенсаційною та небезпечною, тому 

і не міг «...захистити їх (гайдамаків – Н. П.) і по смерті їхній. <…> Ніхто йому 

того не дасть... Та він і сам боїться... То хто ж він такий? І всі разом? «Володарі 

своєї долі» як пишуть у газетах?... Страшно! Страшно!! Страшно!!! Брила... 

Роздушить...» [170, 81]. І з кожним знаком оклику страх стає все сильнішим, а 

людська душа все меншою. Олег Зайченко відчуває всю трагічність історії свого 

народу та безвихідь власного становища, через що, як наголошує 

Ю. Бондаренко, – в уяві багатьох людей, які опинилися у схожій ситуації, 

«...виникає асоціативний зв’язок між смертю і своєю національною 

приналежністю. Ця психологічна паралель значно посилюється страхом творення 

абсурду. Людина прагне уникнути загибелі шляхом обміну смерті фізичної на 

смерть духовно-національну» [40, 68].  

Необхідно відзначити, що на специфіку гносеологічного процесу персонажів 

роману «На брата брат» вплинули особливості відтворюваної автором історичної 

епохи. Період історії XVII – першої половини XVIII ст. в українській культурі має 

назву бароко – «...духовна доба, яка поєднала в єдине ціле різні, навіть часто 

протилежні, вияви українського життя й української свідомості, інтегрувала все 

багатоманіття культури, відобразила трагічність і суперечливість українського 

буття в час великих драматичних подій, громадянських конфліктів і братовбивчої 

війни» [204, 441]. Мотив війни, коли брат йде на брата, покладений в сюжетну 

основу роману та віддзеркалює, в певній мірі, особливості світосприйняття 

аналізованих образів людей. «У творах видатних мислителів українського 

бароко – Лазаря Барановича, Івана Максимовича, Іоаникія Галятовського, Антонія 

Радивиловського та ін. був відтворений образ світу – багатоманітного, 

динамічного, деструктивного, напруженого. Ренесансна ідеалізація людини 

змінювалась усвідомленням нестійкості, неоднозначності й трагічності людського 

буття» [204, 441]. Саме таким, сповненим трагічності, безвиході та жорстокості, 

постає світ перед очима Матвія Журавки: «Боже, Боже, на чому тримається світ, 
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на чому тримаються людські життя, – вони наче павутинка з павуком на гілці 

верби, котра нависла над головою, шугоне вітер і зірве її та пожбурить у пінявий 

вир» [164, 163]. Проте герой розуміє, що навіть у таких умовах потрібно 

залишатися людиною, батьком, братом, що він не має жодного морального права 

не допомогти братові Супруну: «Я злюся на нього, а повинен рятувати. 

Несправедливості світу зробили його злим... Хіба можу полишити?... Я – другий 

для нього після Бога» [164, 168].  

На думку  Л. Озадовської, людина у діалог зі світом «...ніколи не вступає 

наодинці,  ніколи не лишається з ним «віч-на-віч». Вона завжди є озброєною 

попередньо здобутими знаннями, створеними до неї логічними і теоретичними 

засобами пізнання» [181, 86]. Проте майже всі персонажі історичної прози 

Ю. Мушкетика, вступивши у світ, розуміють, що їхні знання зовсім розходяться з 

правдою життя, з тим, що відбувається навколо. У власних онтологічно-

філософських пошуках Дорофій та Іван наближаються до мандрівного стилю 

життя українського філософа Г. Сковороди. Сулима, який після того, як потрапив 

у чимало різноманітних ситуацій, починає сприймати життя зовсім по-іншому: 

«Людське життя, на мою думку, є річ найдешевша в світі, часом за нього немає 

нічого дешевшого, його можуть відібрати за кілька мідних монет... Але в окремих 

випадках його вартість необмінна. …я хочу, нехай і не здобувшись на щось 

значне, жити в злагоді з власною совістю і з Богом» [163, 131]. Так, під впливом 

обставин розвіюються погляди і Дорофія Ружі на людину та світ: «Я думав, що 

людина – Боже створіння й освячена Богом, що й справді жодна волосина не 

впаде з її голови, а тут кожної миті могли одтяти голову – і ніхто за тебе не 

заступиться, не помітить того. Я знав, я бачив, що світ несправедливий, він таким 

був, таким є, а чи стане коли-небудь справедливим – невідомо» [175, 10]. Тобто 

життєва філософія не підлягає книжним законам, і особливо важко сприймати 

жорстокість навколишнього світу людям з усталеними релігійними поглядами. 

Різні життєві ситуації по-різному впливають на перцепцію персонажами 

навколишнього світу. Так, під впливом найпрекраснішого почуття – кохання, – 

коли завмирає серце і тремтить душа, відчуття набувають зовсім інших барв. У 
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момент, коли Лаврін зрозумів, що закохався у Киліяну, і почуття це було взаємне, 

то тіло йому «...ломила дивовижна кволість, він потягнувся, аж хруснуло в 

суглобах, дивився на вишню, дивився на зорі й чудувався, що ніколи ще так не 

бачив їх. Цвіла вишня, цвів барвінок, цвіли зорі... була б у землі шабля – й вона б 

зацвіла» [174, 145]. Юнак, засліплений коханням, не помічає нічого навколо себе, 

він сприймає світ лише в яскравих кольорах. Так само й Олексій з Єлизаветою  

(«Останній гетьман») «...почувалися вдвох на цілий світ, і ніхто не був їм 

потрібний, і почуття ніжності та вселенської любові переповнювало їх» [167, 40]. 

Тож, кохання, певною мірою, обмежує можливості пізнання істинності світу. 

Зовсім іншого, контрастного, забарвлення набуває оцінка реальності у 

моменти розпачу, втрати, зради та зневіри. Так, важким було для Лавріна 

прощання з Киліяною, та ще важчою була звістка про те, що разом вони поки що 

не можуть бути: юнак «...не бачив, куди йде кінь, той сам вибирав дорогу. Йому 

потемнів світ, він їхав уперед, а серце рвалося назад» [174, 189]. Гірко було 

повірити запорожцеві й у зраду найкращого друга, побратима Марка: «Коли 

Лаврін ранком упевнився в Марковій втечі, йому здалося, що білий світ став 

чорним» [174, 310]. Болісно сприйняв звістку про примусові заручини коханої 

Улясі з іншим чоловіком й Іван Сулима: «Я ледве тямив, що роблю…, я не знав, 

куди подіти себе, мені зчорнів у очах світ, розпач розпинав груди, там палав 

вогонь, і я гасив його тугим степовим вітром, хапаючи його розтуленим ротом» 

[163, 115]. Унаслідок пізнання змінюється сприйняття Матвія Журавки («На брата 

брат»), рідний брат якого, у момент ненависті, заздрості до добробуту та сімейної 

гармонії Матвія, підпалив його сіно: «…стояв перед вигорілим лугом, і в його 

душі була така сама пустка. Він мовби втратив щось і щось одмінилося в ньому, 

мовби все було таким, як і колись, і не таким. Пригаснув світ, поменшало в ньому 

світлого й побільшало темного» [174, 69]. Так само і Семен Білокобилка у 

складну хвилину розставання з коханою Мальвою зрозумів, що втратив усе – 

«...любов, надії на майбутнє, власне світ. Він для мене померк, спорожнів, 

стемнів» [169, 349]. Як бачимо, сприйняття характерів, залежно від ситуацій, в які 

вони потрапляють, набуває контрастного забарвлення: від світлого, який 
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символізує добро, щастя, радість, до темного, який відповідно асоціюється зі злом 

у всіх його проявах.  

Зміна ставлення до світу спричинюється переломними моментами в житті 

персонажів. Можна сказати, що світ їх шокує, морально випробовує, навіть 

деякою мірою загартовує. З цього приводу М. Жулинський зазначає, що Юрій 

Мушкетик любить перевіряти «…своїх героїв, розставляючи своєрідні пастки, 

конфліктні «сильця», в які він непомітно «заганяє», а потім вглядається, як вони 

себе в цих майстерно розставлених «сильцях» поводять» [83, 6]. У зв’язку з цим 

пізнання – це не лише осягнення сутності світу, це, в першу чергу, – небезпека, 

яка чекає на кожному кроці. Тобто, гносеологічний процес безпосередньо 

відбувається через життєві випробування.  

Характерною особливістю аналізованої прози митця є те, що пізнання 

здійснюється в тісному взаємозв’язку з часово-просторовим континуумом. 

Більшість творів Ю. Мушкетика на історичну тему пов’язує органічне поєднання 

та взаємоперехід замкненого простору у відкритий, який розширює можливості 

оволодіння знаннями про світ, закони його розвитку та специфіку самої людини. 

Так, в умовах замкненого простору здійснюється самопізнання персонажів, 

розуміння їхніх особистих можливостей та бажань. 

У романі «Останній гетьман», який побудований на бінарній опозиції «тут» / 

«там», яка реалізується в просторових точках Петербурга та України, функцію 

замкненого простору виконує Україна в образі села Лемеші. Рідний край спершу є 

замкнутим простором, з якого герої хочуть вирватися, щоб побачити світ. Так, 

Олексій ще юнаком без жалю в серці покидає батьківську хату і їде до 

Петербурга: «Далека дорога, дивовижні краї, дивовижні міста (досі він не був далі 

Козельця)...» [167, 12]. Але згодом царський двір, який переважно є ареною 

розгортання основних подій, перетворюється на замкнений простір, 

характеризуючи який, бандурист Григорій Любисток сказав: «Всі ми тут... як ото 

в клітці» [167, 25], вирватися з якої майже неможливо. Декілька разів тікав 

додому Любисток, але «...його щоразу ловили – останній раз уже в Печерській 

лаврі, він хотів стати ченцем, аби лише жити на Україні» [167, 20]. Як бачимо, 
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відбувається просторове зміщення: відкритий простір (Петербург) набуває ознак 

обмеженого (клітка), а раніше замкнений простір (Україна) стає символом 

свободи. 

Роман «Гайдамаки» також характеризується введенням автором у канву 

твору контрасту між монастирем з його розміреним темпом життя та 

гайдамацькою січчю, яка розташувалася в лісових просторах. Так, Максим, який 

працював в Онуфріївському монастирі, відчував, що його манить ліс: «Мабуть, то 

була сила волі, розкутості: про волю там гомоніли день і ніч...», а коли вертався в 

монастир, то «...монастирська тиша аж всвердлювалась у вуха. Йому здавалося, 

що за цим валом, за цими стінами він стає зовсім іншим чоловіком, тут від нього 

вимагають тільки роботи й покори» [162, 234]. Схожість контрастного 

змалювання відкритого та закритого простору спостерігаємо також і в романі 

«Гетьманський скарб» та вставній розповіді твору «Яса». Іван Сулима та Дорофій 

Ружа («...я втомився щоденно вклонятися одним і тим же людям, ходити тією 

самою стежкою...» [174, 338]), здобуваючи освіту у навчальних закладах 

релігійного спрямування, розуміють, що за допомогою здобутих знань не зможуть 

осягнути всю глибину світу, що вони і не знають справжнього життя, життя поза 

стінами: «Я не знаю світу, а хочу спізнати. Самісіньку його суть, сокровенність, 

серцевину» [174, 119]. Так само не знає життя й Лаврін Перехрест, який, як і 

більшість молодих козаків, прагне залишити Запорізьку Січ з метою вивчення 

життя поза січовими законами: «Січ йому була всеньким світом, і тепер ніби 

виходив із цього світу в інший, і те бентежило, ба навіть лякало» [174, 141].  

 На обмеженість простору в романі «Погоня» вказує сам автор, вкладаючи в 

уста Семена Білокобилки слова, що прийде час і козаки «...вирвуться з вогняного 

кола...» [169, 148]. Характеристика простору за допомогою геометричної фігури 

кола відразу налаштовує на інтертекстуальний зв’язок з новелою Ю. Яновського 

«Подвійне коло» та повістю І. Багряного «Огненне коло», персонажі яких також 

опинилися в оточенні. Коло, як зазначається у словнику символів, – це «...символ 

нескінченності, вічності, довершеності, досконалості, внутрішньої єдності. 

Оточені колом предмети, з одного боку, символізують обмеженість, а з іншого – 
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захист від небезпеки, яка існує в навколишньому світі» [245]. В аналізованому 

романі коло характеризує замкнений простір, за межами якого вирує життя. Як 

бачимо, рівень замкнутості простору в історичній прозі Ю. Мушкетика 

варіюється в межах країни, навчального закладу, дому, в’язниці. Помітно, що 

обмежений простір завжди характеризується уповільненою темпоральністю, 

одноманітністю подій, усталеністю поглядів, неможливістю розширення знань 

про навколишнє життя, проте він сприяє самозаглибленню та самопізнанню 

персонажів. У зв’язку з цим одним із найважливіших засобів пізнання, 

притаманним усім історичним творам письменника, є дорога.  

Отже, насиченість історичної прози Ю. Мушкетика складною філософською 

проблематикою зумовила різноаспектне дослідження людини та ключових основ 

її екзистенції. Невід’ємним складником життя персонажів є гносеологічний 

процес, через який письменник ще повніше осягає специфіку відтворюваної 

історичної атмосфери, аналізує на прикладі екзистенції реальних історичних осіб 

та образів людей, створених його фантазією, явища далекого минулого в їх 

тісному взаємозв’язку з рухом життя.   

 

         2.4.  Система екзистенційних домінант в історичних творах митця 

В історичній прозі Ю. Мушкетика помітні окремі елементи філософії 

екзистенціалізму, яку з художньою літературою пов’язує «унікальність людини, 

філософія життя, гуманізм, питання свободи та відповідальності, смерті, часу…» 

[41, 55]. О. Лілік вважає, що поява екзистенційних мотивів в українській 

літературі XX століття зумовлена «...тією межовою ситуацією, в якій опинилися 

мільйони людей: революції, світові й громадянські війни, політика окупаційних 

режимів, відсутність власної державності, страх фізичного і морального 

знищення» [139, 7]. І хоча Ю. Мушкетик у творах на історичну тему пише не про 

сучасне, а про далеке минуле, проте він прагне не тільки відтворити певні 

історичні події, а насамперед, показати людину в історії, її глибокий внутрішній 

світ, дати відповіді на питання філософського характеру. Л. Ромащенко, 

аналізуючи особливості розвитку історичної романістики, помітила тенденцію, 
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що письменники відмовляються «...від старанного копіювання історичних фактів, 

від ілюстрування ортодоксальних офіційних версій, скеровують нашу увагу як на 

незгасне полум’я «отчого світильника», «шрами» від ран нашої історії, так і на 

людську душу» [219, 66]. У зв’язку з цим Ю. Мушкетик у творах на історично 

достовірній основі порушує актуальні філософські питання про зміст людського 

існування, радість життя і щастя людини тощо. 

Центральним поняттям філософії екзистенціалізму є «межова ситуація», яка 

спричинюється випробуваннями різноманітного характеру. Це ситуації «...на межі 

життя і смерті, коли зникають тенета, що утримують людину у рамках 

буденності» [135]. Пограничні ситуації дають людині змогу осягнути власну 

екзистенцію у всій глибині, проаналізувати  реальність та здійснити самоаналіз. 

Життя людини сповнене різних перепитій, адже існування є «…буття в 

ситуаціях» [282, 187].  

Тісно з філософським поняттям «межова ситуація» співвідноситься 

літературознавча дефініція «хронотоп порогу» – «…хронотоп кризи та життєвого 

зламу» [21, 280], який є своєрідною межею переходу від одного психологічного 

стану персонажа до іншого. «Час у цьому хронотопі, – наголошує М. Бахтін, – по 

суті, є миттю, яка наче не має тривалості і випадає з нормального протікання 

біографічного часу» [21, 281]. Хронотоп порогу в романах Ю. Мушкетика 

безпосередньо пов’язаний з моментом втрати рідних, що кардинально змінює 

погляди персонажів на світ. Саме у такі життєві хвилини, які є критичною точкою 

їхньої екзистенції, найточнішою характеристикою їхнього стану є 

сковородинський філософський принцип «пізнай самого себе». Тому кожна 

ситуація випробувального характеру, в більшості випадків смерть рідних людей, 

змушує їх замислитися над життям, переглянути життєві цінності та перейти на 

новий щабель існування.  

Так, після втрати матері душа Семена Білокобилки опустіла: «В мене немає 

нічого. Немає матері, і двір батьківський та хата вже не мої, поки жила там мати, 

й моя душа жила серед тих вишняків, моя пам’ять ступала на стоптаний поріг...» 

[169, 358]. Батьківська оселя перестала бути для нього духовною цінністю, 
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осередком тепла та розуміння. Письменник, крім того, посилює межові ситуації, у 

яких перебувають персонажі, ніби випробовуючи їх. Після смерті матері Семен 

втрачає і кохану жінку. Залишившись самотнім у цілому світі, він відчув розрив з 

буттям: «Доля відняла в мене все. Нащо мені жити, коли я не потрібен самому 

собі» [169, 351]. У його душі поселилися невимовний смуток та самотність, 

з’явилося хворобливе почуття беззмістовності життя, зник сенс розумного 

існування, і все частіше закрадалися чорні думки про смерть, проте, переборовши 

себе, він знаходить сили жити далі. 

 Схожий шлях пройшов й Іван Сулима: смерть матері, заручини з ініціативи 

царя Петра І коханої дівчини Уляни з Петром Толстим. Ця новина стала 

переломним моментом в його житті: «Неначе сновида волікся вулицею, не 

помічаючи, куди йду» [163, 116]. Вигнання мачухою юнака з батьківської оселі 

[163, 118] стало своєрідним поштовхом до мандрів, щоб пізнати світ, побачити 

горе та неправду людську. Упродовж твору спостерігаємо пошук Сулимою місця 

у цьому світі, дому, який він так і не знаходить. Важко переживав момент загибелі 

рідного брата й Матвій Журавка («На брата брат»). Коли побачив Супруна 

мертвим, йому під горлом «...закипіли сльози, він міцно, до болю стиснув зуби – 

не показати печалі та хвилювання, аби ніхто не дізнався, що в цьому рову 

засипають його рідного брата» [164, 275]. І сказати про біль, поділитися горем 

персонажі творів Ю. Мушкетика  ні з ким не могли. Вони замикалися в собі та 

переживали все глибоко в душі, чим ще більше відсторонювалися від 

навколишньої дійсності. Для героя «Яси» – отамана Івана Сірка – саме загибель 

синів стала тією кризовою миттю у його житті: «Відтоді в Мерефу не 

навідувався» [175, 314]. Схожі, навіть ще болючіші, почуття охопили і Мокія 

Сироватку, коли дізнався про загибель сина Лавріна: «Лишився у світі сам, не 

справдились його надії на тиху старість біля Лавріна, на внуків, на ласку. Лаврін 

так і не дізнався, що має батька, а Сироватка жодної години не втішався відкрито 

сином» [174, 395]. Момент смерті близьких серцю людей, особливо дітей та 

коханих, пов’язаний із крахом надій, сподівань на майбутнє. А. Баканова про таке 

пише, що «...частіше буває легше прийняти свою смерть (або думку про неї), ніж 
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смерть близької людини, особливо дитини... Вона викликає нерозуміння і 

неприйняття того, що сталося, гнів, протест, гостре відчуття несправедливості 

життя» [12].  

У житті аспіранта Олега Зайченка («Прийдімо, вклонімося...») межовим є 

епізод розмови із батьком, який змушений був стати донощиком, щоб залишитися  

живим. Саме ця сповідь перевернула і душу, і свідомість юнака, адже означала не 

фізичну втрату рідної людини, а знищення духовного зв’язку з нею: «– Ходімо, 

запізнимося на поїзд, – незнайомим голосом мовив; Олег зрушив з місця, неначе 

переступив якусь межу. Подумав, що й справді переступив межу, і вже житиме в 

іншому вимірі й часі. І на батька дивитиметься інакше» [170, 44], – найболючіша 

хвилина у його житті. 

 Як зазначалося попередньо [194, 69–73], у філософії екзистенціалізму 

категорія самотності стає ключовим поняттям та ядром глибокого філософського 

аналізу. Згідно з позицією екзистенціалізму, «...досвід самотності – це життєвий 

досвід як такий, це саме життя, це споконвічно задана умова людського буття, яку 

неможливо ні відмінити, ні спростувати…» [210, 55–56]. Крім того, таке 

визначення поняття «самотність» дає можливість для додаткової його конотації, 

яка реалізується в лексемі «свобода». Тож, екзистенціал самотності набуває 

онтологічних рис, у зв’язку з цим самотність стає особливим феноменом 

існування людини. 

 У романі «Яса» помітно, що Мокій Сироватка свідомо прагнув самотності, 

занурившись у стан виняткової ізоляції: «Спочатку ніс свою самотність як покуту 

й як погорду: погину – хто пожаліє, ви там укупі, а я сам; а далі оббувся, 

обзвичаївся й не мислив себе поза цією могилою та бурдюгом» [174, 199]. 

Чоловік не прагне подолати відчуття самотності, його екзистенція серед природи, 

її звуків та тиші є проявом істинного життя, сповненого гармонією з навколишнім 

світом та самим собою, а також можливістю самопізнання.  М. Гірняк зазначає, 

що тиша – це «...відсутність не тільки звуку, а й руху, це місце зустрічі людини зі 

своїми переживаннями, це об’єктивний стан, що уможливлює вихід до 

«трансцендентного мовчання», у вимір святості, коли відбувається метафізичне 
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спілкування з Богом» [54, 28]. Саме тиша допомагає персонажеві наблизитися до 

Всевишнього, що є головною ідеєю поглядів таких християнських філософів-

екзистенціалістів, як С. К’ркегор, К. Ясперс, Г. Марсель.  

Варто наголосити на тому, що у філософській науці розрізняють зовнішню та 

внутрішню самотність. Так, зовнішня самотність є «...результатом випадкової 

суперечності людини і соціального середовища», тоді як «...внутрішня самотність 

виступає результатом суперечності людини з собою, яка призводить до втрати та 

пошуку самототожності й уже на цій основі – до суперечності людини та 

суспільства» [253, 244–245]. Внутрішню самотність людина відчуває, 

перебуваючи серед людей, тобто безпосередньо у соціумі. Персонажі прози 

Ю. Мушкетика, в більшості випадків, перебувають у стані внутрішньої 

самотності, ставши на шлях самовідчуження, самоаналізу та занурення в глибини 

власної екзистенції.  

 Ю. Волощук, аналізуючи прозу В. Гжицького, зазначає: «Самотність 

усвідомлюється персонажами В. Гжицького на двох рівнях: 1) на інтимно-

особистому: як відсутність поруч близької, коханої людини...; 2) на особисто-

національному: як порожнеча, спричинена розлукою з батьківщиною, як туга за 

рідним домом...» [49, 83]. Для історичної романістики Ю. Мушкетика також 

характерне органічне поєднання вказаних вище рівнів реалізації екзистенціалу 

самотності. Самотність, на думку філософа Н. Хамітова, «...є надзвичайно 

напруженим станом і ситуацією…», тому що вона «…виражає буття людини, яке 

наповнене стражданням в результаті відчуження від себе та від роду, втрати й 

пошуку самототожності» [254, 4]. Так, стан відсторонення від роду, від рідної 

землі переживає протагоніст роману «Останній гетьман» Олексій Розумовський. 

Так само гостро відчув самотність і Лаврін Перехрест, перебуваючи у 

татарському полоні.  

Помітно, що мотив самотності у прозі митця переростає в екзистенціал туги. 

Спостережено, що туга охоплює образи аналізованих людей у моменти втрати та 

розлуки – найболючіші хвилини людського життя. Серце Лавріна Перехреста 

стислося у невимовній тузі, коли він прощався із матір’ю-Січчю: «І ось тепер туга 



 

 

121 

оповила душу, коли б міг, розрубав би її навпіл, одну половинку залишив тут, а 

другу взяв із собою» [174, 142]. У день від’їзду з Глухова наповнилося смутком і 

серце Івана Сулими, адже тут залишалася його кохана Уляся: «...мене дедалі 

більше оповивала туга. Світ порожнів. Світ малів, дрібнів, ставав сірим…» [163, 

33]. Туга усвідомлення ймовірної загибелі оповила Мокія Сироватку після 

зникнення сина: «Ще більша туга огортала козака від того, що не міг одшукати 

бодай найменшого Лаврінового сліду» [174, 375]. Мотив туги за рідною землею 

пронизує роман «Останній гетьман»: «Добра Олексієва душа тихенько квилила й 

страждала, вона відчувала, що він одірвався од чогось вічного, прадавнього, до 

самої долі, а що далі буде, боявся думати» [167, 36]. Персонажі досліджуваного 

твору відчувають розрив із Батьківщиною, їх охоплює стан ностальгії, тому туга 

за рідною землею болісно впилася в душі поневолених українців. 

Як зазначалося попередньо [188, 180–185], досить поширеним в історичних 

романах та повістях автора є екзистенціальна категорія страху, «… емоція страху 

виникає, коли людина не може реально змінити «страшний світ», не маючи 

можливості ліквідувати об’єкт, що настрахав її свідомість, вона через емоції 

переборює саму свідомість» [125, 158]. У цьому випадку страх перед смертю, у 

хвилини найбільшої небезпеки стає панічним, він паралізує людину. Саме такий 

момент зображено на перших сторінках роману «Яса», коли автор описує 

неочікуваний напад татар під час вартування серед степу Мокія Сироватки: 

«Страх холодним списом встромився козакові в живіт» [174, 7–8]. Почуття страху 

персоніфікується та порівнюється зі зброєю (з «холодним списом» [174, 7], 

«гострою шаблею» [174, 9]), яка сама по собі означає смерть та загибель.  

Різноманітність проявів почуття страху певною мірою залежить від 

конкретної ситуації, індивідуальних особливостей людини, як і від усвідомленості 

реальної чи уявної загрози та небезпеки. Страх – це також непевність, невідомість 

того, що очікує попереду. Так, Юрася Хмельниченка перед першим боєм охопив 

невимовний страх, його лякала власна недосвідченість у воєнних справах та 

відповідальність, що так неочікувано лягла на його плечі: «...як же мені бути, 

страх мене палить, страх мене тріпає…» [165, 91]. Почуття панічного страху 
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перед тоталітарною системою не покидає Олега Зайченка [170, 24] та Якима 

Коробченка [170, 65] («Прийдімо, вклонімося...»). Такий напружений емоційний 

стан виснажує, сповнює їхнє майбутнє абсолютною невідомістю.  

У стані страху персонажі не можуть контролювати власні дії, страх, за 

словами З. Фройда, є своєрідним «афективним станом» [251, 394], під впливом 

якого Марко неодноразово йшов на зраду («Яса»). У всіх своїх вчинках він 

перебував у полоні страху: «Десь у глибині душі Ногаєць почував, що страх має 

над ним більшу, ніж над деякими іншими козаками, силу» [175, 258]. Проте 

інстинкт самозбереження не виправдовує зраду побратимству та Батьківщині. 

«Страх, – на думку філософа О. Больнова, – схожий на вогонь, що поглинає 

собою все несуттєве…», «…на запаморочення, котре робить людину в усьому 

невпевненою…» [37, 94]. Страх «...може мати як стенічний, так і астенічний 

характер» [232, 183]: стенічний страх спонукає до мобілізації всіх сил, до рішучих 

дій, а астенічний, навпаки, пов’язаний із безсиллям людини, її нерішучістю. В 

історичній прозі Ю. Мушкетика спостерігаємо дуалістичний прояв зазначених 

видів страху  залежно від індивідуальних особливостей та ситуацій, в які 

потрапляють персонажі. І дійсно, у моменти найбільшого страху відкрилася 

істинна сутність не одного персонажа творів письменника: хтось із них переборов 

цей емоційний стан і пішов на самопожертву, а хтось став зрадником. 

В екзистенціальній філософії проблемі смерті відводиться помітне місце, 

тому що вона «...займає в розумінні людини центральне місце в якості виняткової 

обставини, яка обумовлює напруженість особистого буття в його остаточній 

нестерпності» [41, 60]; вона «…переслідує нас як ніщо інше, постійно нагадує про 

себе якимсь «підземним гуркотом»... Це – темна, тривожна присутність, що 

причаїлася на краю свідомості» [268, 253], тому у романах і повістях 

Ю. Мушкетика екзистенціал смерті пронизує критичні, межові ситуації життя 

характерів. Екзистенційний страх та відчай підсилені зображенням реалій війни. 

Образ війни у творах будь-якого письменника набуває ознак абсурдності, тому що 

війна нехтує найбільшою цінністю на землі – життям людини: «Війна – це 

квінтесенція людського буття в усій його трагічності» [144]; це «...ситуація 
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постійного балансування між життям і смертю, що виявляє внутрішню сутність 

кожної особи» [133, 444]; «…велике зло у багатогранних своїх іпостасях» [64, 

133]. У прозі Ю. Мушкетика, у зв’язку із зображеними історичними періодами, 

війна є не лише засобом оборони, відстоюванням прав на незалежність 

українського краю, але й безглуздою боротьбою за владу, особливо у період 

Руїни.  

Загроза смерті в описаних автором ситуаціях (оборона рідного краю, наступ 

та відступ) є неминучою, проте персонажі творів митця не бояться її: «Страшно 

отак зблизька дивитися на лютого ворога, який жадає твоєї погибелі, твоєї 

муки…» [174, 230]. Картини воєнного жаху у романах «Яса» («Ординці вже 

приступали до шанців. <…> Налога була потужною, січа стояла люта. Упав 

молодий пшеничновусий козак Дубограй, покотилася, зрубана при самім корені, 

неначе капустина, голова значного козака Семирозума, похитнувся і зарився 

обличчям у землю Назар Вовкогоненко» [175, 239]) та «На брата брат» («Крайні 

лави московської кінноти були зметені вмах, далі почалася шабельна робота. 

Хрипіння, харчання, хекання, божевільне іржання коней, дзвін сталі, близькі, в 

обличчя, випали, безмежно широке поле бою...» [164, 273]) характеризуються 

реалістичністю, навіть, натуралістичністю зображення. Відповідним є і звукове 

оформлення проаналізованих епізодів: автор використовує акустичні засоби 

крику, лементу, брязкоту зброї, кінського іржання, грому пострілів для створення 

переконливої бойової атмосфери та розкриття антигуманності будь-якої війни.  

Специфічною рисою індивідуального стилю Ю. Мушкетика є те, що 

передавання стану страху здійснюється на внутрішньому рівні, зовнішньо це 

проявляється дуже рідко. Характерно, що прозаїк не одягає на образи людей 

«емоційну маску страху», яку створюють «...прямі підняті брови, горизонтальні 

зморшки на лобі, розкриті очі й напружені губи» [232, 183]. Вони постійно 

контролюють емоції, переживаючи всі почуття всередині себе, що допомагає 

авторові більше закцентувати увагу на їхньому психологічному стані. 

Трагічно-песимістичною тональністю сповнена екзистенціальна категорія 

тривоги, яка дуже тісно межує з модусом страху. Тривога породжує страх, тобто 
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почуття тривоги є первинним, а стан страху – вторинним. Страх, на думку  

І. Тищенко, «...не можна ототожнювати з тривогою. Страх – це цілком визначена, 

специфічна емоція, це переживання, що виникає з очікування загрози або 

небезпеки. Тривога – це почуття наскрізне, неперебутнє, воно завжди присутнє у 

світі, де щезає надія» [240, 375]. До того ж тривога пов’язана із збентеженням, 

передчуттям небезпеки. За психологом З. Фройдом, тривога «...має безсумнівне 

відношення до очікування... Їй притаманна властивість невизначеності і 

безоб’єктності; якщо вона знаходить об’єкт, правильне слововживання саме 

змінює її назву, в такому випадку замінюючи її страхом» [252, 302]. В історичній 

прозі Ю. Мушкетика емоційний стан тривоги певною мірою охоплює всіх 

персонажів його творів; спричинюється він, у більшості випадків, невпевненістю 

в майбутньому на особистісному і національному рівнях. Так, отаман І. Сірко, 

кинувши на тарілку гроші та почувши брязкіт металу, подумав: «Метал – завше 

тривога» [174, 59]. Проте сутність зазначеної фрази знаходиться не на поверхні, а 

значно глибше. Метал, тобто зброя, породжує тривожність, адже війна – це 

завжди невідомість того, що чекає попереду. Філософ П. Тілліх стверджує, що 

«...тривога – це стан, в якому буття усвідомлює можливість свого небуття. Те саме 

твердження у коротшій формі звучало б так: тривога – це екзистенційне 

усвідомлення буття» [241]. Підсилення стану тривоги Федори у момент 

викрадення Палія (повість «Семен Палій») відбувається за допомогою чорного 

кольору: «Вона навмисне не скопала грядки, нехай лежать чорні, нехай будуть 

для кожного, хто заходить у двір, чорним знаком тривоги й смутку» [172, 280]. В 

описаному епізоді тривога спричинює страх глибоко на підсвідомому рівні, а 

зовнішньо це проявляється через небажання будь-якої діяльності.  

Психоаналітик З. Фройд виділяє два види тривоги: реальну та невротичну. 

«Реальна небезпека – це небезпека, яка нам відома, реальна тривога – це тривога, 

яка виникає у зв’язку з відомою небезпекою. Невротична тривога – це страх 

небезпеки, яку ми не знаємо» [252, 302]. Реальна тривога більшою мірою визначає 

загрозу на національному рівні, це хвилювання свідомих героїв за долю рідного 
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краю та народу, а невротична – притаманна персонажам, які перебувають у стані 

закоханості, тобто вона визначає особистісний рівень.  

Варто зауважити, що питання вибору є основою існування кожної людини. У 

філософії екзистенціалізму життя людини зводиться до вибору, адже «...свобода 

вибору, – на думку Л. Тарнашинської, – єдино можлива форма самореалізації 

особистості в абсурдному світі» [238, 48]. Як зазначалося попередньо [187, 270–

277], персонажі  постійно потрапляють у ситуації життєвого вибору, що набуває 

ознак їхнього своєрідного випробування на міцність духу, гуманність, 

справедливість або ницість, бездушність та егоїзм. Інколи проблема вибору 

заганяє їх у глухий кут, паралізує логічне мислення. Перед складним життєвим 

вибором постав й Іван Гонта.  Після неочікуваного повороту долі він опинився на 

боці панів, тому важко «...було на серці в уманського сотника, важко 

переверталися в голові думки. Був шляхтичем – і ненавидів усе шляхетське, 

катувався тим, що стоїть на сторожі неправди, визиску рідного народу, що став 

запроданцем» [162, 324]. Сповна осягнути трагізм власного становища персонаж 

зміг лише під час повстання гайдамаків, що допомогло йому прийняти важливе та 

правильне рішення: перейти на бік повсталих та прийняти смерть заради  

України.  

Як бачимо, екзистенційний вибір – це не лише повна свобода дії, хоча 

філософ С. К’ркегор свого часу звернув увагу, що, борючись за свободу, «...я 

борюсь за майбутнє, за вибір: «або-або»... ...цей скарб прихований у тобі, це – 

свобода волі, вибір: «або-або» [94, 251], але це ще й життєва позиція людини, що 

розкриває її глибинну суть. Своєрідним проявом екзистенційного вибору у творах 

письменника є  регулярне використання лексеми «хитавиця» та похідних від неї 

слів. Хитавиця – це не лише віддзеркалення історичної нестабільності, але й 

внутрішня боротьба персонажів. Крім того, хитавиця підкреслює момент 

відповідальності, вибору, обов’язку перед родиною (роман «На брата брат» [164, 

112–113]), Батьківщиною (повість «Ніч без світання» [165, 104]) та 

неможливістю прийняття правильного рішення (роман «Прийдімо, 

вклонімося…» [170, 38]). 
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Свобода вибору зумовлює визначення  сенсу їхнього людського  життя. Ця 

проблема є наскрізною у філософії екзистенціалізму, на чому неодноразово 

наголошував філософ А. Камю: «Я продовжую думати, що цей світ не має вищого 

сенсу. Але я знаю, що у ньому є дещо, що має сенс, і це є людина. Бо людина – 

єдина істота, яка претендує зрозуміти сенс життя» [91, 116]. Дійсно, особисте 

рішення та вибір окреслюють місце людини у світі, тому не дивно, що питання 

смислу людського життя надзвичайно гостро поставлене і в історичній прозі 

митця, адже, як стверджує Г. Любацька: «...сенс людського життя – незмінний 

ідейний і композиційний стрижень будь-якого твору Мушкетика…» [148, 165]. 

Крім того, реалізм історичної прози дає змогу читачеві взаємодіяти з історичними 

особами та співпереживати їм, а звідти – отримувати смисл їхньої власної 

історичної специфічності [281, 29]. 

Неодноразово замислюється над питанням призначення на землі Семен 

Білокобилка: «Для чого валасаюся? Для чого я на цій землі, під цим небом? <…> 

Ну, щоб мати свої діти, а вони також матимуть діти... Щоб славити Бога? Для 

цього є попи й дяки, і святі схимники, їхні молитви доходять швидше. Щоб 

боронити вітчизну? Так. А ще я знаю, що без мене стане порожнім оцей степ і 

увесь світ» [169, 231]. І він бачить сенс існування в служінні Батьківщині, рідному 

народові, саме це дає йому сили піднятися на боротьбу: «...маю жити і йти 

дорогою, яку вказав він. Яку вказали предки наші, накладаючи життям. Більшого 

за Вітчизну в світі немає, і в мені, і в інших людей...» [169, 365]. Роздуми 

протагоніста набирають загальнонаціонального значення, у зв’язку з цим 

«...філософська настанова на осмислення сутності людського життя загалом і 

значимості національного самоусвідомлення постають наскрізним лейтмотивом 

пошуків-втеч-погонь головного героя Семена Білокобилки...» [217, 275]. У кінці 

роману, відчуваючи за плечима московську погоню, Білокобилка йде на вірну 

загибель (автор підводить читачів до таких думок), щоб врятувати побратимів, 

щоб дати шанс на порятунок своєму народові. Думки братів Розумовських про 

сенс життя, їхнє призначення у цьому світі також виходять на рівень 

особистісного та національного. «Який його смисл у цьому житті? – 
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розмірковував Олексій Розумовський. – Їсти-пити? Певно, що ні. Допомагати? 

Кому? Своїм людям. Допомагати скільки можна. Скільки його душі. І 

серця» [167, 73]. Через усе життя чоловік проніс любов до Батьківщини, 

патріотизм та відданість рідному краю. Усе, що він робив, – було з думкою про 

Україну. На цей шлях настановив він і брата Кирила, поступово заповнюючи його 

серце любов’ю до Батьківщини.  

Досить часто питання про сенс життя стає предметом роздумів кошового 

отамана Івана Сірка [174, 49], високим помислам якого письменник протиставляє 

мізерні роздуми гетьмана Івана Самойловича, для якого єдиною справою його 

життя було примноження власних багатств та досягнення вершин у політичному 

житті: «Завжди і всюди треба приходити вчасно, – вважає гетьман І. Самойлович. 

– В тому сенс життя. Вчасно. Він усе осягнув давно. І прийшов» [174, 345].  

Реалізація сенсу життя Залізняка можлива через усвідомлені спільні дії 

кожної людини, яка вважає себе невід’ємною частиною українського народу: 

«Нам треба тільки вигнати шляхту, – розмірковує Максим, – очистити землю від 

цієї погані. Тоді напишемо в Москву і проситимемо з’єднати з Лівим берегом» 

[162, 352]. Схожої життєвої позиції дотримується й Семен Палій, який приклав усі 

зусилля для оборони рідного краю від татар, адже «...він любить безтямно, 

безмірно цю землю, це сонце, цю пісню і боронитиме їх до загину» [172, 401].  З 

відстані віків стає зрозумілим, що сенсом життя гетьмана Мазепи також була 

вільна Україна, хоча у період написання твору була поширеною зовсім 

протилежна думка.  

Протагоніст роману «Прийдімо, вклонімося…», Олег Зайченко, до рук якого 

потрапили уривки з цінного історичного документа – літописного зводу про 

Коліївщину, – виконує місію своєрідного посередника між минулим та 

сьогоденням. Саме така позиція і визначила сенс його буття, адже «…почувався 

покликаним до чогось великого, для якоїсь мети – вона збудеться там, у 

майбутньому, для цього він і живе, – але мети неясної, незрозумілої навіть йому 

самому…» [170, 55]. Проте реалізація задуманого в умовах радянської влади була 

абсолютно неможливою. 



 

 

128 

Як бачимо, основну увагу зосереджено передусім на ключових проблемах 

людського буття. Провідними концептами, які окреслюють екзистенційну 

парадигму історичної прози митця, є страх, самотність, відчай, смерть, туга, 

тривога. Межові ситуації (хронотоп порогу) пов’язані з моментом втрати рідних 

людей та породжують стан екзистенційного вакууму, проявом  якого є самотність, 

яка реалізується на інтимно-особистому та особисто-національному рівнях, туга, 

страх, зумовлений ситуаціями, які несуть у собі загрозу життю персонажам та 

породжують невпевненість, незахищеність героїв. Крім того, вільний вибір, для 

означення якого письменник використовує лексему «хитавиця», для розкриття 

внутрішньої боротьби, дає персонажам можливість надати сенсу екзистенції (для 

більшості з них – добробут рідного краю) та розставити життєві пріоритети.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

У другому розділі дисертаційної роботи здійснено типологічний аналіз 

історичної прози Ю. Мушкетика відповідно до чотирьох типів умовності 

(концептуаційна, ситуаційна, манера розповіді, характерологічна), яка наявна у 

філософському романі (А. Кравченко), який багатьма гранями споріднений з 

історіософським романом, заґрунтованим на історії України, щоб з’ясувати 

ступінь філософічності творів письменника. Історичні твори митця є синтезом 

умовностей з глибоким філософським підтекстом. У художньо-філософській 

концепції Ю. Мушкетика переважають питання сократівського характеру (добро 

та зло, життя та смерть, свобода і відповідальність тощо). Взаємозв’язок 

філософської моделі XX ст. (раціоналізм (прагматизм) та ірраціоналізм 

(екзистенціалізм, філософська антропологія)) та світоглядної позиції автора з 

особливостями світобудови відтворюваних історичних періодів та зі 

світосприйняттям персонажів, яке ґрунтується на філософії античності, періоду 

Києво-Могилянської академії, та філософських переконаннях науковців епохи 

Відродження та Просвітництва, відчутний в історичних творах письменника. 

Художньо-філософська основа романів та повістей або їх окремих сюжетних ліній 

визначається шляхом прямого називання письменником імен відомих філософів 
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(зазначений спосіб переважає) або опосередковано (їхні погляди вгадуються в 

деяких епізодах творів). Тож, центром зацікавлень письменника є людина, що дає 

можливість говорити про гуманістичну спрямованість та домінування художнього 

антропоцентризму в історичній прозі романіста. 

Осмислення основних засад онтології персонажів історичної прози 

Ю. Мушкетика також здійснюється у співвідношенні з ключовими позиціями 

окреслених вище філософських напрямів XX–XXI ст. Проявом реального буття, 

найхарактернішими ознаками якого є миттєвість та вічність, є боротьба, 

обов’язок, справедливість, віра, правда, сільськогосподарська праця, 

автентичність та неавтентичність існування, життя в часових площинах «до» і 

«після» якогось ключового моменту. Ідеальна екзистенція персонажів 

реалізується через їхні мрії та спогади. Соціальний поділ персонажів визначає 

перші твори автора – повість «Семен Палій» та роман «Гайдамаки». Крім того, у 

проаналізованих образах-символах (хата, дорога, зав’язь, погоня, суд, весна, 

боротьба) проявляється сама сутність життя, у них закладено глибокий зміст, що 

посилює філософське звучання буттєвої філософії кожної людини. Відтворюючи 

екзистенцію персонажів, автор досліджує причини, наслідки та специфіку 

процесу біфуркації, тобто роздвоєння душі, у чому також проявляється 

новаторство митця.   

На особливості гносеологічного процесу впливають риси українського 

менталітету, відсутність життєвого досвіду, обмеженість або відкритість 

просторового діапазону тощо. Так, контрастне поєднання замкненого простору з 

його розміреністю та одноманітністю, який розкривається через образи села, 

в’язниці, монастиря, колегії, Запорозької Січі, та відкритого простору, широкого 

світу з його бурхливістю, є специфічною рисою творів письменника на історичну 

тему. Логічним є перехід від чуттєвого (кордоцентризм) до раціонального 

(узагальнення та абстрагування) рівнів пізнання, що зумовлено ступенем 

осягнення навколишнього світу. Найпоширенішим способом пізнання 

навколишнього світу у творах митця є діалог, пісня та образ кобзаря, звертаючись 

до якого, автор продовжує традиції письменників-романтиків, тоді як 



 

 

130 

самопізнання образів людей здійснюється через монолог.  У результаті 

гносеологічного процесу виокремлюється декілька абсолютних істин, до яких 

приходять герої: Батьківщина та родина. У романі «Прийдімо, вклонімося…» 

спостерігаємо поглиблення семантики абсолютної істини Батьківщини: якщо у 

творах «Семен Палій», «Гайдамаки» та  «Яса» відтворено реальний захист рідного 

краю від іноземних загарбників, то у зазначеному тексті спостерігаємо захист 

історії України шляхом  збереження літопису про події Коліївщини.   

Домінантними екзистенціальними категоріями є модуси з негативною 

конотацією: страх, самотність, відчай, смерть, туга, тривога. Ключовим поняттям 

життя персонажів є «межова ситуація», що, в більшості випадків, зумовлюється 

моментами втрати рідних людей та породжує стан екзистенційного вакууму, 

головним проявом якого є самотність. Для протагоністів романів та повістей 

характерний синтез зовнішньої та внутрішньої самотності на особисто-

національному та інтимно-особистому рівнях. Емоційний стан страху є 

полісемантичним почуттям стенічного та астенічного характеру, який в 

історичній прозі Ю. Мушкетика проявляється лише на внутрішньому рівні. Крім 

того, наскрізним у романістиці автора є філософські питання про сенс людського 

життя (для більшості патріотично налаштованих героїв – служіння рідному 

краєві), радість та щастя людини, її свободу, відповідальність та вибір, для 

передачі якого митець використовує лексему «хитавиця».  

Варто також зауважити, що ступінь філософської насиченості історичних 

романів та повістей письменника не є однаковим. Перші історичні твори автора – 

повість «Семен Палій» та роман «Гайдамаки» – визначає зосередження уваги 

митця на самих історичних подіях, тоді як з написанням кожного наступного 

твору філософський підтекст стає все відчутнішим. Так, філософську основу 

роману «На брата брат» визначають не назви окремих книг та імена їхніх 

авторів, а домінанти і критерії епохи бароко. У контекст роману «Гетьманський 

скарб» автор вводить другорядним персонажем Феофана Прокоповича, погляди 

якого мали певний вплив на формування світоглядної позиції Івана Сулими. 

Повість «Ніч без світання» відрізняється від попередніх творів прозаїка глибшою 
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філософічністю у зв’язку із зазначенням великої кількості імен видатних 

філософів та письменників, назв книг, на підставі яких формується філософське 

підґрунтя твору.  

Як бачимо, онтологічно-гносеологічна спрямованість зазначених категорій та 

понять сприяє детальному філософському аналізу об’єктивної дійсності, 

відтвореної на сторінках історичних романів та повістей Ю. Мушкетика. До того 

ж через зображення духовної сутності персонажів, проникнення в їхній 

внутрішній світ, з’ясування життєвих пріоритетів та екзистенційних вимірів 

життя, дослідження специфіки пізнавального процесу відбувається не лише 

поглиблення філософської основи історичної прози митця, але й моделювання 

картини справжнього історичного буття, розкриття історичних реалій того часу. 
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РОЗДІЛ III. АКСІОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ Ю. МУШКЕТИКА 

 

3.1. Аксіологічний аспект творів  

Осмислюючи важливі проблеми, заглиблюючись у природу гострих 

конфліктів, письменники намагаються надати своїм творам аксіологічної 

місткості. Під поняттям «аксіологія» у філософії розуміють теорію цінностей 

[271, 949], у літературознавчій науці під цим терміном розглядають значимість 

художнього тексту. На матеріалі історичної прози Ю. Мушкетика спробуємо 

дослідити філософсько-літературознавчий зміст зазначеного поняття. 

 В освітленні подій давноминулих років загальнолюдські цінності (добро, 

чесність, справедливість, людяність, вірність тощо) стають своєрідними 

моральними орієнтирами, адже «...кожна епоха містить у собі конкретно-

історичну своєрідність, яка лише відтінює «вічні істини», «вічний смисл життя», 

відображаючи певний, відкритий для майбутнього момент становлення 

морального і естетичного досвіду людства» [31, 69]. Крім того, без освоєння 

«...матеріальних і духовних цінностей, створених в минулому, неможливий рух 

уперед; люди приймають естафету з рук попередніх поколінь і нанизують нові 

ланки на ланцюг культурного розвитку людства» [64, 13]. 

Наскрізною у творчості Ю. Мушкетика, зокрема й історичній прозі, є 

проблема усвідомлення цінностей. «Вживані в публіцистиці, а також романах, 

повістях і новелах, такі абстрактні поняття, як Розум, Доля, Правда, Ідеал, Добро, 

Зло, Міра, Обов’язок, знайшли реалістичне втілення в художніх творах…» 

автора [213, 114] шляхом переходу від певної модельованої ситуації до 

узагальнень філософського рівня. Предметом зображення в історичній прозі 

письменника є життя козаків,  які упродовж тривалого періоду сформували свою 

систему цінностей. І. Павленко вважає, що «...аксіологічними домінантами 

степового лицарства… були слава, січове братерство, рівність, щедрість, січові 

традиції, бойова відвага та безпощадність до ворога-іновірця» [184, 218].  

На прийомі контрасту як провідному художньому засобі індивідуально-

авторського стилю романіста (на чому наголошує і В. Шевчук, і Л. Ромащенко, і 
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Л. Ромас, і О. Проценко, й А. Шевченко та інші дослідники історичного доробку 

Ю. Мушкетика) побудована не лише образна система його романів та повістей, 

але й ієрархія загальнолюдських цінностей: добро / зло, вірність / зрада, воля / 

неволя, людяність / жорстокість, шляхетність / ницість тощо. Основним засобом 

вираження цінностей у більшості творів письменника, крім деталі, метафори, 

порівняння, є важлива філософсько-культурологічна категорія – символ – 

предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного 

явища і має філософську смислову наповненість [142, 622]; категорія, «…яка 

розкривається через зіставлення із суміжними категоріями – образу художнього, з 

одного боку, знака і алегорії – з іншого» [1, 378]. Через символ досягається 

багатозначність тексту, подається цілісність світу, який пізнає індивід, 

узагальнена картина навколишньої дійсності. Символи широко використовували і 

Т. Шевченко, і П. Куліш, і М. Старицький, і І. Нечуй-Левицький, і 

О. Кобилянська, і П. Чехов, і М. Некрасов, і О. Гончар, і М. Стельмах тощо. 

Основою будь-якого вибору є така життєва необхідність, як свобода, одне із 

центральних понять філософських поглядів Ж.-П. Сартра, який вважав, що 

людина приречена бути вільною [287, 41]. Персонажі історичної прози 

Ю. Мушкетика ведуть постійну боротьбу за свободу, особисту та національну, 

докладаючи всіх зусиль та неабиякої сили волі, щоб розірвати коло та вийти з 

обмеженого простору, щоб отримати бажану свободу, не боячись при цьому всієї 

відповідальності, що чекає на них попереду. Як зазначалося попередньо [187, 84–

87], воля – це непереборне прагнення свободи та незалежності, вона є 

домінантною життєвою цінністю слов’ян, які «...готові жити найубогіше, аби 

тільки мати дорогу їм волю...» [81, 113]. Саме тому у творчості не одного 

письменника, починаючи від Т. Шевченка, поняття волі стає ключовим 

феноменом відображення прагнень та мрій українського народу. У романістиці 

Ю. Мушкетика спостерігаємо подібну тенденцію. Головними символами, 

своєрідними осередками волі у його творах є Дике Поле, Великий Луг, степ, 

дорога та Запорізька Січ, хоча «...воля й тут іноді бігає без штанів, одначе це таки 

воля...» [175, 390]. Тому саме сюди, на Січ, українську вольницю, тікали 
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обездолені люди, шукаючи волі для себе, а разом з усіма запорожцями 

обстоювали її для усього народу. У зв’язку з цим як і «...в історичному житті 

українського народу, так і в історичних художніх творах символами волі стали 

козаки й гайдамаки» [34, 75]. Прізвища відомих козаків (Байди, Наливайка, 

Богуна, Морозенка, Сагайдачного, Хмельницького тощо) сприймаються як взірці 

відчайдушної боротьби за свободу рідного краю.  

Зображення різних форм неволі (ув’язнення, полон, оточення, панщина тощо) 

у творчості письменника ускладнюється  символами-образами птаха, коня, річки, 

які, своєю чергою, асоціюються зі свободою. Так, «...птахи, як і ангели, є 

символами думки, уяви і швидкості духовних процесів та відносин» [76]; «...вони 

сприймаються вісниками весни, приплоду, врожаю, добра, здоров’я і щастя...» 

[81, 489]. Перебуваючи в оточеному Ладижині, Марко («Яса») спостерігав за 

лелеками: «Спочатку лелеки були сполошилися, кружеляли над містом, як біле 

горе, як страх, але швидко обзвичаїлися й вже торували стару путь од вежі до 

болота. Марко провів птаха тужливим, заздрісним поглядом, зітхнув:  

– Він полетить, коли схоче. Йому що» [174, 232].  

Понад усе у світі цінує свободу Семен Білокобилка, адже лише свобода та 

вільний вибір надають сенсу його існуванню, ось чому герой порівнює себе з 

птахами, які «...горді і вільні... Гарно бути вільним... І я вільний, як птах, – ось те, 

чим найдужче дорожу, – воля» [169, 358]. Символічно-метафоричний образ 

журавлиного ключа в романі «Яса» (трагічний епізод визволення бранців із 

турецької неволі військом Сірка [175, 268]) підкреслює безмірне розчарування 

кошового отамана після зради, адже для українця журавель – це символ 

«безмежної любові до рідної землі, і пекучої туги за батьківською домівкою для 

тих, хто перебуває на чужині» [261]. 

Персонаж роману «На брата брат», Матвій Журавка, опинившись у ситуації 

складного життєвого вибору, спричиненого певними історичними обставинами: 

брат (обов’язок) чи гетьман (честь), постійно порівнюється автором із журавлем: 

«…дибцяв по кімнаті, наче поранений журавель довкола лугового озерця... Немає 

сили злетіли, й страшно чекати зими» [164, 94]. Через образ птаха відбувається 
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проникнення у внутрішній світ Матвія, заглиблення у його духовну єство. В 

аналізованому творі особистісна свобода Матвія також передається через образ 

птаха: «Качки зненацька знялися й полетіли й небавом розтанули в сірому небі, й 

Матвієві самому раптом захотілося знятися й полетіти за ними й ніколи не 

вернутися на цей суворий берег, берег людської муки» [164, 101]. Як «суворий 

берег», «берег людської муки» сприймався рідний край у період Руїни. У романі 

«Погоня» Україна порівнюється з білим невільним лебедем: «...два хижаки 

тримають білого лебедя кожен за крило і тузують, не пускають на волю» [169, 

237]. Такі майстерно підібрані художні засоби якнайточніше віддзеркалюють 

діалектичне переплетення індивідуальної долі кожного персонажа та історичних 

перипетій, адже драма історії – це, насамперед, драма кожної людини.  

Символічна інтерпретація антонімічних понять «воля / неволя» у творчості 

митця реалізується також у людських  образах, які набувають символічності. За 

словами Г. Гегеля, «…перш за все маємо перед собою фігуру, обличчя, образ, які 

вже самі по собі викликають у нас уявлення про щось, що існує безпосередньо» 

[53, 16]. Так, уособленням тиранії в «Гетьманському скарбові» є російський цар 

Петро I, який «...не міг спокійно чути таких слів як «вольность» та «свобода»...» 

[163, 49]. У творі «…постать Петра піднімається до рівня образу-символу 

деспотизму, тиранії» [219, 158] образу царя протиставляється чернігівський 

полковник Павло Полуботок, який загинув у смертельних муках, відстоюючи 

права Батьківщини. Як бачимо, на прикладі конкретних епізодів автор майстерно 

розкриває та моделює різні рівні вічних проблем добра і зла певних історичних 

періодів 

Художньо вагомими, та багатозначними в цьому контексті є мотив втечі, 

образи дороги та меча. Меч, як зброя, є символом боротьби за незалежність 

рідного краю, за щастя народу. Проте меч, вістрям спрямований не на лютих 

ворогів, а на співвітчизників, перетворюється на засіб необдуманого 

самознищення та безглуздої боротьби за владу, що зображено в повісті 

Ю. Мушкетика «Ніч без світання». А тоді, внаслідок міжусобних чвар, втрачалося 

найцінніше – воля.  
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Значимою аксіологічною цінністю у доробку письменника є обов’язок. Так, 

категорії совісті та обов’язку, на думку Г. Клочека, – «...взаємоперехідні. 

Фактично вони є складовими частинами єдиного категоріального комплексу і 

виділяються з нього тільки зусиллями абстрагованого мислення» [97, 304]. 

Обов’язок, в основі якого закладене почуття відповідальності, стає ключовою 

аксіологічною домінантою історичної прози Ю. Мушкетика. Спостережено, що це 

моральний обов’язок перед Батьківщиною, сім’єю, родом, побратимами. «Віддати 

життя – то вже за щось істотне! Прислужитися товариству та вітчизні не дрібкою, 

а чимось великим» [174, 40], – це основний усвідомлений закон, яким керуються 

патріотично налаштовані персонажі романів та повістей на козацьку тематику. 

Побратимство як духовний міцний зв’язок дуже високо цінувалося на Січі: 

неабиякою шаною серед козаків користувалися ті, хто поклав свою голову за 

спасіння інших, тому «...не боялися оддати за товариство життя» [174, 72]. Це 

простежується в усіх творах митця, що зумовлено своєрідністю тематики . 

 Серед аналізованих текстів варто звернути окрему увагу на роман «Погоня», 

який відрізняється глибинністю психологічного проникнення у внутрішній світ 

героїв. Від Семена Білокобилки залежить життя та подальша доля  побратимів: 

«...надходить час, і ти мусиш узяти на себе всю відповідальність не тільки за 

власне життя, а й за життя інших, близьких, а часом і не близьких людей…» [169, 

315–316].  Думки про оточених ворогом, а потім про ув’язнених друзів не дають 

спокою: «Я не зганьбив себе й не зганьблю надалі, не зрадив товариства, не 

зраджу й нині...» [169, 203]. Постійні докори сумління ятрять душу, не зникають 

навіть тоді, коли Семен залишається у коханої, або відвідує матір, чи допомагає  

незнайомцям.  

Ірраціональними, інстинктивними є родинні зв’язки, врятувати брата – це 

вже не обов’язок, а необхідність, відповідальність перед Богом за рідну людину. 

Якнайповніше окреслена тема розгортається в романі «На брата брат». Брати 

Матвій та Супрун Журавки розуміли, що не відчувають один до одного ні 

братерської любові, ні поваги, ні дружби, проте у складних життєвих 

випробуваннях кожен з них знав, що є «...якийсь вищий обов’язок, щось таке – 
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понад усім цим» [164, 10]. Аналізований фрагмент підсилюється наскрізною 

символічною метафоризацією кровного зв’язку до нитки: «Незрима линва в’язала 

його (Матвія – Н. П.) з Супруном; величезний широкий світ, і – єдина жива міцна 

нитка, яка протяглася з дитинства, з роду-прароду, послана долею і Богом, він не 

міг обірвати її, бо вчинив би гріх проти самого світу» [164, 116]. Така 

необхідність зробила життя Матвія нестерпним, важким, неодноразово змушувала 

діяти проти норм моралі та обов’язку, бо, рятуючи брата, Матвій плямував власну 

честь. З цього приводу слушною є думка  Л. Ромас: «Художнє вирішення теми 

братства-побратимства в романній структурі творів… визначається насамперед як 

максимально увиразнене відтворення високого і дрібного, коли природна 

(братство по крові) і духовна (братство за переконанням) людські єдності 

розпадаються, спричиняючи національну катастрофу, що й досі не подолана» 

[218, 112].  

Однією з основним причин національної трагедії є втрата історичної 

пам’яті. «Пам’ять, – на думку академіка Д. Лихачова, – одна із найважливіших 

особливостей буття, будь-якого буття: матеріального, духовного, просто 

людського...» [143, 43]. Категорія пам’яті властива і для окремої людини, і для 

цілого народу, для якого вона, передусім, є «...енергетичним джерелом, яке 

підживлює національну свідомість, не дає їй загаснути» [219, 275] та спонукає до 

усвідомлення самоідентичності. Тема пам’яті є ключовою у творчій спадщині 

М. Вороного, Л. Костенко, Б. Олійника, І. Драча, В. Шевчука, помітна вона і в 

романах «Диво» П. Загребельного та «Собор» О. Гончара. Провідною 

залишається у структурі роману «Прийдімо, вклонімося...» Ю. Мушкетика. Для 

молодого аспіранта Олега Зайченка мати досі не відомі факти про всенародне 

повстання (Коліївщину) – неначе володіти небезпечним скарбом, нести 

загрозливу відповідальність, покладену як випробовування на готовність: 

«...відкрити людям істину, велику, невідому донині, просто відкрити» [170, 50], 

стати неофітом, а отже – здатним на жертовність. Проте непереборними 

виявилися для несміливого Зайченка умови радянської влади: «...за плечима – 

тіні» [170, 93], і тому «…в тенетах байдужості, у незнанні, незацікавленості, у 
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надмірній зануреності в особисті проблеми губиться, розчиняється історія, а, 

отже, й історична пам’ять» [63, 84].  

Як зазначалося попередньо [187, 270–277], помітне місце в історичній прозі 

Ю. Мушкетика займає наскрізний всезагальний духовний ідеал жертовності та її 

антонімічне протиставлення – зрада. У творах автора спостерігаємо самопосвяту 

життя героїв в ім’я великої ідеї, служіння добру, справедливості. Полісемантична 

лексема «зрада» (перехід на бік ворога; порушення вірності у коханні, дружбі; 

відмовлення від своїх переконань, поглядів [228, III, 696]) розкривається на 

загальнонаціональному рівні: у значенні зради Батьківщині. У зв’язку з цим 

персонажі діляться на дві протилежні групи: патріотів та зрадників.  

Найвищим моментом самопожертви заради Батьківщини є фінальний епізод 

роману «Яса», коли під час чергового нападу татар Мокій Сироватка, 

розпалюючи вогнище, загорівся сам: «І враз високе вогняне пасмо вихопилося з-

під Сироватчиних ніг, обійняло козака по груди. Спалахнули просмолена від нужі 

сорочка, і пояс, і кунтуш. Одначе Сироватка не скочив на землю. Він стояв і горів, 

як свічка» [175, 411]. Порівняння персонажа зі свічкою є символічним, адже 

свічка – це світло, це саме життя, тому Сироватка, охоплений полум’ям, ніби 

перетворюється на свічку, щоб врятувати життя інших людей. Описаний момент 

близький своїм символічним змістом до заключної сцени драми-феєрії Лесі 

Українки «Лісова пісня». «Огонь, – стверджує літературознавець Г. Клочек, – це 

горіння духу, це «терзання прекраснеє» в ім’я високого. Огонь – це і є 

самоочищення, самовдосконалення в ім’я здатності творити добро і світитися ним 

до інших людей» [97, 310]. Це вогонь катарсису, джерело духовної енергії [276, 

105], в основі якого – самоочищення та самопожертва. Жертовність героїв 

більшою мірою проявляється в розв’язці сюжету кожного твору письменника. 

Розвиток дії романів та повістей автора є зображенням їхніх випробувань, 

онтологічно-гносеологічного пошуку. Така специфіка сюжетно-композиційної 

будови підсилює важливість кроку самопожертви та сприяє тому, що прозаїк, 

вирішуючи проблему особистості, неодноразово змушує і читачів замислитися 

над сенсом власного життя. 

http://sum.in.ua/p/3/696/2
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Моральним падінням персонажів прози Ю. Мушкетика – є зрада та 

віроломство, яке в романі «Погоня» відтворюється митцем на рівні запроданства 

християнської віри. Зображення моменту зради підсилюється часовим виміром 

ночі та наскрізною деталлю холодного місячного сяйва. Ніч, яка асоціюється з 

порятунком [43, 93], з коханням, покаянням, спокутуванням гріхів, з 

диявольщиною та злочинами [121, 18–19], – це «...мати сну та смерті...» [81, 399]. 

Вона у творах митця стає символом зла та знецінення моральних та етичних норм. 

Ніч принесла велике лихо – таємний напад татар на Запорізьку Січ [175, 59]. Про 

цей історичний момент розповідає автор і в повісті «Ніч без світання» [166, 85]. 

Передчуття зради, підступу, означення відповідного емоційно-психологічного 

стану передано за допомогою нічних пейзажних замальовок, у яких домінують 

чорні кольори. Чорне набуває символічного значення, такими стають думки, 

вчинки, душі.  

Однією із наскрізних цінностей, як зазначалося попередньо [196, 76–79], у 

романах та повістях письменника є родина, а тому образ дому, крім свого 

основного функціонального навантаження, має традиційний символічний 

підтекст. Це прочитується у трансформації поширеного в слов’янській культурі 

образу дому, який узагальнюється до концепту держави. землі, країни. Зв’язок із 

рідним ґрунтом для українця має особливий сенс, бо він «…асоціюється із 

синдромом вічного страдництва за відсутності рідної хати – своєї держави» [60, 

20]. Уперше в українській літературі осмислення України як рідної хати постало у 

творчості Т. Шевченка. Можна допустити, що Ю. Мушкетик продовжує справу 

Кобзаря, пов’язуючи образ хати з Україною, тим самим відтворюючи своєрідну 

модель дому-України. «Дім-держава – це Житло, що захищає народ, націю від 

хаосу небуття, а нація, народ теж повинні захищати його своєю присутністю…, 

оживляти його, не дати йому стати мертвим» [8, 98], і у цьому спільному домі 

кожна людина має думати не лише про себе, про свої інтереси та потреби, а про 

загальний добробут та злагоду.  

Послідовний аналіз більшості творів Ю.Мушкетика доводить, що 

символізація дому-України є як підкріпленою фольклорними традиціями, так і не 
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позбавлена авторської індивідуалізації. Таким чином автор спонукає читача до 

глибоких філософських роздумів, у основі яких єдність, збереження нашого 

спільного дому – України, адже втратити дім «...для українця – це втратити себе, 

свою Самість...» [8, 98]. 

Традиційною цінністю в романах та повістях Ю. Мушкетика є також  

кохання. Сюжетні любовні лінії в творах письменника відтворюються зі зламами 

та перетинами. Одних персонажів кохання окрилює та надихає, а для інших стає 

приводом до заздрості, що спостерігаємо на прикладі образів Лавріна та Марка, 

персонажів роману «Яса». Морально-етична цінність кохання у творах автора 

передається через певні символи. Гілка калини, яку на прощання подарувала 

Лаврінові кохана, – то «...символ духовного життя жінки: її дівочість, краса та 

кохання, заміжжя, радість і горе, родинні почуття...»[81, 269–270]. Під 

Ладижином думка «...про Киліяну не полишала Лавріна. Шкодував, що не мав 

про неї ніякої згадки, окрім недозрілого калинового кетяга» [174, 231]. У романі 

«Гетьманський скарб» індивідуально-авторським символом кохання Івана 

Сулими та Уляни Скоропадської стає «барометрум», якого Іван привіз у 

подарунок з Росії. Цю річ Уляна зберігала впродовж усього життя в пам’ять про 

щасливу молодість. І під час їхньої останньої зустрічі згорьована, виснажена 

Уляна вигукнула: «– Накуплю строїв французьких та німецьких… Намист 

дорогих… Не те що… Барометрум!... Дзиґар нещасний, брехливий… – І вихопила 

з-під подушки барометрум й зі всієї сили пожбурила до порога» [163, 378]. Це був 

розпач жінки, яку змусили жити не так, як вона хотіла, і не з тим, кого насправді 

кохала. Не менш драматичними є історії кохання персонажів романів 

«Гайдамаки» (Романові та Галі, Явдосі та Семенові Неживому, Максимові та його 

коханій Оксані весь час  «...доводиться любов красти» [162, 241]) та «Прийдімо, 

вклонімося...» (трагічне кохання молодого, але хворого на сухоти студента 

Іполита, закоханого в Лукію). Короткочасні зустрічі та вимушені розтавання 

закоханих повсякчас напружують сюжети аналізованих творів.  

Як зазначалося попередньо [191, 175–178], помітне місце в аксіологічній 

парадигмі історичної прози Ю. Мушкетика займають ті категорії, знецінювання 
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яких відбувалося в різні періоди української історії. Аналізуючи художню 

спадщину письменника, В. П’янов зауважив: «Провідним мотивом у творчості 

Юрія Мушкетика, надто ж у романах і повістях, де пульсує правда про драматичні 

події в Україні…, є мотив громадянського ідеалу, єдності, одностайності. Вся 

атмосфера у  них, здається, насичена священним закликом нашого великого 

Пророка: «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю» [214, 133]. Дійсно, у 

кожному творі на історичну тему відчувається постійний заклик автора до 

рівності, справедливості, раціональності, єдності та логічності у діях і вчинках 

гетьманів, виконання покладених на них обов’язків. Змальовуючи далеке минуле, 

митець ніби дивиться у дзеркало сьогодення: і «…чим глибше Ю. Мушкетик 

занурюється в історичну проблематику, тим гострішою постає під його пером 

сучасність» [117, 8]. 

Шевченківський мотив «Схаменіться! будьте люди, / 

Бо лихо вам буде» [262, 203] по-своєму проявляється у всіх творах 

Ю. Мушкетика, але найдраматичніше виражений у романі «На брата брат», де 

ворожнеча рідних братів, спричинена різними політичними поглядами, переросла 

у національну трагедію. Підсилення цієї ситуації здійснюється за допомогою 

введення автором наскрізного символічного образу хитавиці: «Кругом непевність, 

хитавиця, неясність» [164, 178], а також кола: «Високо в небі над лісом крутили 

колесо журавлі – коло за колом, коло за колом – розпростерті нерухомі крила, 

витягнуті шиї та дзьоби, – повільно й таємничо; журавлі закручували своє  колесо 

в небі, люди – своє на землі, тільки журавлі крутили колесо злагоджено, в одне, 

люди ж закручували своє, хто куди хотів і міг» [164, 44]. Порівнювання людей з 

птахами спостерігаємо і в повісті «Ніч без світання», в якій події періоду Руїни 

подаються не через життєві долі вигаданих образів людей, як у творі «На брата 

брат», а відповідно до історичних обставин та за участі реальних осіб: «Крутили в 

небі колесо лелеки, високо-високо, видивлялися далекі краї, проглядали дорогу, 

висіли, неначе чорно-білі хрести, розіп’яті над грішною землею. А на землі люди 

крутили смертельне колесо, з гарматних і мушкетних пострілів, з перехрещених 

списів та шабель» [166, 71]. Якщо у першому описі колесо людського свавілля у 
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трагічний період Руїни лише набирало обертів (гетьманування І. Виговського), то 

у другому, за часів правління Ю. Хмельниченка та інших гетьманів, – воно вже 

невпинно затягувало, як у вир,  

 Кола історії України другої половини XVII ст. в аналізованих текстах 

письменника асоціюються з Дантовими: і ця безрозсудна доба «...триває й донині, 

шалене запроданство без честі й совісті» [165, 86]. Тому наскрізний авторський 

аксіологічно-дидактичний заклик до злагоди та єднання, який бере свій початок 

від пам’ятки давньоруської літератури «Слова о полку Ігоревім», є ключовим 

аспектом творів прозаїка. 

Як бачимо, проблема загальнолюдських надбань, реалізованих у поняттях 

«обов’язок», «пам’ять», «жертовність», «воля», «добро», «дім», «кохання», 

«єдність», в історичній прозі Ю. Мушкетика є наскрізною. Продовжуючи традиції 

Т. Шевченка в поетизації волі, письменник інтерпретує свободу, до якої прагнуть 

герої І. Виговський, П. Полуботок, І. Сірко, С. Палій, через символічні образи 

Дикого Поля, Великого Лугу, степу, дороги, Запорізької Січі, козаків, гайдамаків, 

птаха, коня та річки. Антонімічне поєднання воля-неволя в романі «Гетьманський 

скарб» реалізується через образи Петра I (неволя, зло) та Павла Полуботка (воля, 

добро). Обов’язок у романах та повістях автора трактується як моральний 

імператив, а найвищим аксіологічним рівнем людської екзистенції стає 

жертовність.  

 

3.2. Номеносфера історичної прози Ю. Мушкетика: поетика заголовків та 

епіграфів 

Важливим для сприйняття будь-якого художнього тексту є осмислення його 

заголовка. Як зазначалося попередньо [198, 178–183], назва твору виступає 

невід’ємним компонентом змістової та поетикальної організації художнього твору 

та інтуїтивного осягнення творчого задуму письменника. Підтвердженням цьому 

є думка Є. Джанджакової: заголовок – «це категорія поетики» [67, 208]: «У назвах 

робіт типу «Поетика заголовка», – зазначає Г. Клочек,– мають на увазі, що в них 
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розглядається проблема заголовка як одного із багатьох факторів художнього 

явища» [98, 8].  

У літературознавстві існують різноманітні підходи щодо дефінування 

аналізованого поняття. Так, заголовок – структурний елемент тексту, графічно 

виділена архітектонічна частина [131, 211]; назва «...твору або його частини, що 

пишеться на титульній сторінці рукопису, машинопису, видання або над текстом. 

Заголовок має бути чітким, афористичним, містити в собі ідею (тему) художнього 

твору» [142, 272]; «…скомпресований, нерозкритий зміст тексту...» [51, 133]. 

Поліфункціональність назви тексту проявляється саме в специфічному 

композиційному статусі – місце на початку твору. Так, Н. Кожина порівнює 

заголовок із порогом, який «…стоїть між зовнішнім світом і простором 

художнього твору і першим бере на себе основне навантаження у подоланні цієї 

межі» [106, 167]. Як бачимо, «ім’я» твору одночасно з’єднує та розділяє між 

собою світ навколишньої дійсності та її художній прояв. 

Варто зауважити, що у тісній взаємодії з титулом перебуває й епіграф – 

«напис, що розташовується автором перед текстом твору або його частиною; як 

правило, епіграф – це цитата з відомого тексту, вислів з афористичним змістом, 

приказка тощо» [142, 234]. Так,  З. Тураєва дефінує епіграф як «…той компонент 

художнього тексту, який відсилає читача до вихідного тексту і програмує мережу 

асоціацій…» [244, 54], тобто він є засобом діалогу, знаком «…інтертекстуальної 

взаємодії двох контекстів – першоджерела цитати й авторського творіння» [128, 

21]. Тож, підбираючи епіграф, митець створює своєрідну модель «тексту в 

тексті», яка, з одного боку, ніби розкодовує, дає своєрідний коментар назві, а з 

іншого – розкривається, пояснюється безпосередньо текстом твору та твором, 

який є джерелом епіграфа.  

На особливу увагу заслуговують титули історичних творів. Вони, на перший 

погляд, повинні концентрувати в собі все те, що має прямий зв'язок з історією,  з 

конкретними подіями (наприклад, «Роксолана», «Я, Богдан» П. Загребельного, 

«Берестечко» Л. Костенко, «Орда» Р. Іваничука, «Отрута для княгині» 

Р. Іванченко тощо). Так, Л. Чмихов, аналізуючи своєрідність історичного твору, 
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наголошує, що назвою твору може бути яке-небудь ім’я історичного відомого 

явища: історичний герой, подія чи конфлікт, епоха, місце; хронологічний 

орієнтир; видуманий герой, який має тенденцію до історично-узагальненого 

значення; ім’я відомого історичного предмету, речі, споруди [258, 32–33]. 

Літературна практика розвитку історичної прози свідчить про те, що не завжди 

титули історичних творів можуть містити в собі певну вказівку на історичні події, 

імена, місця, час тощо («Не полишу тебе самотньою» Д. Міщенка, «Три листки за 

вікном» В. Шевчука, «Вода з каменю» Р. Іваничука тощо). Саме для розуміння 

таких заголовків неабияке значення має текст, за допомогою якого розкривається 

основне значення, закладене автором у назві твору на історичну тему.  

Номеносфера історичної романістики Ю. Мушкетика є вельми оригінальною 

і потребує особливої уваги з боку її дослідження. Талант белетриста проявляється 

не лише у створенні майстерних художніх полотен, але й у називанні текстів. З 

цього приводу письменник зазначив: «Подеколи назва народжується в процесі 

писання, а часом – коли закінчив писати. Приміром, з назвою першої повісті 

«Семен Палій» не треба було нічого вишукувати. Семен Палій – та й усе. І 

«Гайдамаки» так само. А от назва історичного роману «На брата брат» (це, 

мабуть, найкращий мій роман) прийшла в процесі писання» [107]. 

 Характерним для історичних романів та повістей автора є використання 

однослівних («Гайдамаки», «Яса», «Погоня»), двослівних («Семен Палій», 

«Гетьманський скарб», «Прийдімо, вклонімося...», «Останній гетьман») та 

трислівних («На брата брат», «Ніч без світання») назв. Кожен із цих титулів є 

символічним, тому їх не можна ідентифікувати однозначно. Сутність заголовків 

творів митця, їхнє істинне значення знаходиться не на поверхні, а в глибинах 

самих текстів.  

У літературознавстві існують різноманітні підходи до проблеми типології 

заголовків. Так, А. Ламзіна в основу класифікації назв художніх творів поклала 

«...співвідношення заголовка з традиційно диференційованими компонентами 

твору: тематичним складом і проблематикою, сюжетом, системою персонажів, 

деталлю, часом і місцем дії» [130, 107]. За цим принципом вона формує чотири 
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групи заголовків: титули, що віддзеркалюють основну тему чи проблему твору; 

заголовки, що створюють сюжетну перспективу твору; персонажні заголовки (в 

основному, антропоніми); титули на позначення часу і простору [129, 97–100]. У 

свою чергу, І. Гальперін в якості критерію виокремлення різних видів заголовків 

використав форму, за допомогою якої в них подається інформація. Згідно з цим 

підходом дослідник виділяє шість основних груп номінацій: назва-символ, назва-

теза, назва-цитата, назва-повідомлення, назва-натяк, назва-оповідь [51, 134]. На 

нашу думку, проаналізована класифікація є все ж таки неповною, тому що 

незрозуміло, до якої з перерахованих груп належать твори, які містять часові та 

просторові елементи. Групи титулів, які подає Ю. Ковалів [141, I, 377–378], є 

об’ємними, широкими, вони вміщують у себе назви різного характеру (зокрема 

перша група назв творів з вказівкою на ім’я персонажа, час та місце дії, назву 

рослини тощо), що викликає певні труднощі під час типологічного аналізу творів. 

Ще одну класифікацію титулів розробив науковець А. Волков, виокремивши 

такі типи номінацій: заголовок-головний персонаж, заголовок-персонаж, 

заголовок-проблема, заголовок-ідея, заголовок-троп, заголовок-предмет тощо 

[131, 213]. Типологія науковця вельми чітка, і увагу в кожній назві зосереджено 

на тому, що є провідним, центральним у титулі художнього твору. 

Найбільш доцільнішою вважаємо класифікацію заголовків А. Волкова, але, 

щоб здійснити типологічний аналіз історичної прози Ю. Мушкетика, спробуємо 

розширити її, виділивши, крім зазначених титулів, «заголовок-заклик» та 

«заголовок-вказівка на час». Так, тип номінації «заголовок-головний персонаж», в 

якому автор акцентує увагу на центральному персонажеві та відтворює події 

через призму його світосприйняття, характерний для першого твору письменника 

на історичну тему «Семен Палій». Ця назва є антропонімічною, крім того, у 

центрі зображення не просто людина, а відома історична постать. Винесення імені 

полковника Семена Палія в титул твору свідчить про вагомість цієї особи в історії 

України. Аналізований титул є своєрідним маркером певного історичного 

періоду. Тобто, назва зазначеної повісті опосередковано вказує на місце і час 

історичних подій – кінець XVII – початок XVIII століття. 



 

 

146 

«Заголовок-ідея» визначає такі твори Ю. Мушкетика, як «Яса» та «Погоня». 

Титули цих творів відбивають об’єктивну дійсність, а також містять у собі 

головну думку, що окреслює їхній зміст. Хоча, встановивши тісний зв’язок із 

текстом, читач може змінити їхнє першочергове потрактування.  

Назва роману «Погоня», на перший погляд, є легкою та зрозумілою для 

сприйняття. Перед читачем відразу постає яскрава картина втечі одних та погоні 

інших, спричиненої певними історичними подіями. Ім’я твору до того ж викликає 

у реципієнта певний асоціативний ряд екзистенційного характеру: небезпека, 

загроза смерті, дорога. У сучасному тлумачному словнику української мови 

зазначається, що погоня – «1. Переслідування втікача з метою його спіймання; 2. 

Людина або група людей, які переслідують кого-небудь; 3. Велике прагнення 

досягти, добитися чого-небудь» [228, VI, 719]. Оригінальним є використання 

письменником синтезу прямого та переносного змісту конкретної лексеми 

«погоня» для найменування роману. Однак розуміння номінації дещо 

ускладнюється з прочитанням самого тексту твору, тому семантика заголовку 

роману «Погоня» з перших сторінок вимагає деяких інтерпретативних зусиль 

читача. Ю. Мушкетик, обравши такий титул, створює своєрідну ілюзію: у творі 

мова йде не лише про констатацію факту погоні в історичному ключі, але й 

подається розуміння самого життя як своєрідної погоні. Тобто, на історичному 

фоні митець зображує певні життєві явища, розкриває сутність та закономірності 

буття у загальному вияві.  

Для означення назви роману «Яса» Ю. Мушкетик використав застаріле та 

багатозначне слово. Поліфункціональність імені тексту підтверджується багатою 

семантикою аналізованої лексеми: яса – це 1) сигнал, знак; 2) чутка, поголос; 3) 

гучні звуки, гуркіт, грім; 4) вітання гарматними залпами; салют; 5) данина; 6) 

світло, сяйво [225, XI, 652]. У творі можна знайти підтвердження кожному 

значенню цього слова: «...тільки перемоги, що закарбувалися в піснях, роблять 

невільників сміливцями, тільки побідні погуки – яса – роблять їх вільними» [175, 

324–325], – тобто переможний звук. Своє враження склалося у Дорофія Ружі про 

козака Мокія Сироватку: «Я не бачив у житті людини, яка б так вірно й 
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безкорисливо служила Богові та вітчизні, я бачив відважних войовників, але їх 

підпирає слава, їх кличуть переможні погуки – яса, вона висить на кінчиках їхніх 

шабель, але, мабуть, справжня яса, яко світло подібне й незгасне во славу 

вітчизни, отуто, сяє в степу над оцим чоловічком» [175, 185] – в описаному 

епізоді яса передає значення світла, сяйва. Крім того, Ю. Мушкетик вносить у її 

розуміння й своє індивідуально-авторське трактування. Так, яса у поєднанні зі 

значеннями, які подаються у словнику, також розуміється як мужність, рішучість, 

відважність, тобто всі найкращі козацькі риси: «А молоде (серце – Н. П.), ще не 

встрілене смутком, скрушною думкою, летіло понад степом, з нього рвалися 

звитяга, яса, воно прагло волі та слави, кохання, яким його нагородять за славу...» 

[174,19]. 

Як бачимо, ім’я аналізованого твору концентрує у собі всю різноманітність 

семантики та у повній мірі розкривається безпосередньо через контекст.  

В. Дончик вважає, що винесене у титул «…старовинне українське слово «яса» 

мало передати, донести в собі неабияку складність, багатоликість і надзвичайну 

суперечливість одного з найдраматичніших періодів історії України…» [73, 326]. 

Тож полісемантичність аналізованої назви, віддзеркалюючи масштабність самого 

роману, допомагає також показати трагічність та суперечливість історичних 

подій.   

Ще однією особливістю «Яси» є використання письменником епіграфа, який 

тісно пов’язаний з пафосом твору. Слова «Ой ти, батьку Сірку, / Зелений 

барвінку...» [174, 3] взяті Ю. Мушкетиком з народної пісні. Звернення автора до 

усної народної творчості налаштовує читача на інтертекстуальний зв’язок між 

романом та цитованим джерелом, адже, на думку О. Куцевола, специфіка 

«…особливого літературного явища – епіграфованого твору зумовлює напрям 

його сприйняття та інтерпретації в запрограмованому письменником руслі – через 

призму вже існуючого першоджерела надтекстової цитати» [128, 25]. У фольклорі 

барвінок – це «символ радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, 

провісника весни та емблема викривальних сил; невмирущої пам’яті про 

покійних; незайманості, цнотливості» [245]. Орієнтуючись на символічність 
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образу рослини, як у народній пісні, так і в романі, письменник отамана Сірка 

порівнює з барвінком: «Він був тоді молодим козаком, молодим і зеленим, як 

барвінок, відчайдушним і безжурним, як степовий вітер» [175, 257]. 

Крім того, епіграф на асоціативному рівні все ж таки пов’язаний із 

багатозначною назвою роману, що дає  можливість провести своєрідну паралель 

між семантикою лексеми «яса» та постаттю отамана: 1) яса – знак, а Сірко – є 

знаковою фігурою української історії, сміливим ватажком, який став своєрідним 

символом козацького завзяття та звитяги; 2) яса – чутка, а отаман залишив по собі 

багато чуток, поголосів та доброї слави, він є героєм українських пісень, казок та 

переказів; 3) яса – грім, блискавка: походи та власне все життя отамана були 

подібні до грому або до гарматного залпу; 4) яса – світло: як барвінок, що 

символізує радісну життєву силу, так і Сірко зберігав оптимізм, світлу незламну 

віру в те, що прийде час і знайдеться плавець, який «...дістане булаву з 

безпросвітної глибини, й піднесе високо – над скелями, над степом, – і вона осяє 

обидва дніпрові береги, й заструменить з неї золота яса слави, волі і щастя» [175, 

405]; 5) зелений колір квітки також означає вічність буття, оновлення всього 

живого. 

Титули романів «На брата брат» та «Гетьманський скарб» класифікуємо як 

заголовки-проблеми, адже сюжетна основа у них будується навколо розв’язання 

певної проблеми, яка, в першу чергу, концентрується вже в самій назві, – 

проблема братовбивства у вузькому та широкому планах – у першому творі, 

розкриття таємниці та пошук скарбу гетьмана Павла Полуботка – у другому.  

Літературознавець М. Кодак, аналізуючи роман «На брата брат», наголосив, 

що, «…поставивши ці слова в назві свого твору, Юрій Мушкетик жорстоко 

означив найболючіший... для українства з усією ментальністю вузол трагізму» 

[103, 119]. Дійсно, український народ вирізняється своїм винятковим почуттям 

братерства, товариськості. Лексема «брат» означає: «1) Кожний із синів по 

відношенню до інших дітей того ж батька або матері; 2) Близька, своя людина; 

однодумець, друг» [228, I, 227]. Як бачимо, братом можна бути і по крові, і по 

духу. Словосполучення «на брата брат» поєднує в собі своєрідність  історичної 
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концепції Ю. Мушкетика. Саме для характеристики історичних подій періоду 

Руїни письменник використовує цю фразу також в історичних творах «Яса» та 

«Ніч без світання», тому не викликає подиву, що автор часто використовує 

сутність, закладену в основу аналізованого поєднання слів, і в інших творах.  

Підсилювальний ефект виконує прийменник «на», винесений на початок 

заголовку, який у поєднанні з іменником у знахідному відмінку утворює 

просторове відношення і «…вживається при позначенні предмета, на який 

спрямовується дія з іншого об’єкта» [228, V, 7]. У титулі він використовується 

для називання об’єкта, на який спрямовується дія суб’єкта. До того ж 

Ю. Мушкетик звертається до інверсії у номінації твору – не «брат на брата», а 

саме «на брата брат». Логічний наголос у назві робиться на словах «на брата», 

тобто спочатку відбувається вказівка на об’єкт, а вже потім – на суб’єкт. Такий 

підхід у створенні досліджуваного імені твору, на нашу думку, допомагає 

письменникові підкреслити абсурдність та трагізм братовбивчої війни, яка 

зображується через долю братів по крові Матвія і Супруна Журавок та братів, не 

пов’язаних кровними зв’язками, – синів неньки-України, які належали до різних 

політичних таборів. З цього приводу  А. Шевченко зауважує: «В афористичній 

назві роману – «На брата брат» – уся трагічна історія України, нашого народу, 

кожного із нас» [259, 52]. 

У титулі роману «Гетьманський скарб», який, як підкреслює  О. Мишанич у 

передмові до твору, «…присвячений трагічній долі України і її гетьмана Павла 

Полуботка під кормигою Петра I»  [159, 5], акцент робиться на лексемі «скарб», 

семантика якої надзвичайно широка. Так, у «Словнику української мови» 

читаємо, що скарб – це «1) коштовності, гроші, цінні речі; коштовності, гроші і т. 

ін., сховані в потаємному місці, закопані в землю; 2) природні багатства надр, 

лісів, морів і т. ін.; 3) духовні та культурні цінності, які створила людина; 4) хто-, 

що-небудь надзвичайної цінності, з винятковими достоїнствами, якостями і т. ін.; 

5) господарські речі; пожитки, майно» [228, IX, 252]. У романі зазначена лексема 

має подвійне трактування, в основі якого покладене пряме та переносне значення. 

Крім того, К. Пастушенко вважає, що на особу «…головного героя промовисто 
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вказує заголовок твору: якщо йдеться про «гетьманський скарб», то мова має бути 

передовсім про власника скарбу, тобто про гетьмана» [201, 94]. Дійсно, розвиток 

сюжету зумовлений пошуком скарбу гетьмана П. Полуботка, який був 

«...покладений під проценти в один із лондонських банків» [156, 119]. Тобто, у 

заголовку, на перший погляд, простежується пряме трактування лексеми «скарб», 

але не потрібно однозначно розуміти предмет зображення роману Ю. Мушкетика. 

Саме тому номінацію досліджуваного твору можливо правильно витлумачити 

тільки після прочитання самого тексту, який «…виступає в ролі дешифруючої 

одиниці…» [118, 10]. Наприкінці роману гетьман, перебуваючи в казематі, на 

вимогу царя Петра I все-таки відкрити таємницю схованого скарбу відповідає, що 

носить його у серці: «Тут він, зі мною, найбільший мій скарб – Україна. За неї 

приймаю муки, за неї прийму і смерть» [163, 426]. Кінцівка тексту, на думку 

Н. Кожиної, «...змушує читача знову, тепер вже імпліцитно, звернутися до 

заголовку, щоб розшифрувати основу номінації художнього твору» [106, 175]. 

Так, у романі, насамперед, ідеться не про гроші, не про коштовності, тобто не про 

матеріальні цінності, а про духовне багатство гетьмана. Крім того,  І. Михайлин, 

ніби підсумовуючи зазначене вище, наголошує, що своєрідним скарбом є урок 

життя самого Павла Полуботка, який усім серцем любив Україну, жив заради неї, 

заради українського народу [156, 119]. 

Для здійснення типологічного аналізу історичної романістики Ю. Мушкетика 

логічним буде виокремлення таких двох типів номінації, як «заголовок-заклик» та 

«заголовок-вказівка на час». Титул роману «Прийдімо, вклонімося...» відносимо 

до заголовку-заклику. Для найменування твору автор використав лексеми в 

наказовому способі, який «...означає імперативну дію, яка виражає волевиявлення 

мовця, спонукання у формі наказу, заклику, побажання, поради, прохання, 

вимоги, пропонування» [58, 194]. Дійсно, у назві відчувається спонукання, 

своєрідне прохання до певної дії, «...яка може відбутися лише після відповідного 

висловлювання», адже форми наказового способу не мають категорії часу [58, 

195]. Письменник закликає до збереження, вшанування історичної пам’яті 

давноминулих подій періоду Коліївщини. Слушною з цього приводу є думка  
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Ф. Кейди: «Уже назва роману віддзеркалює концептуальний авторський задум – 

піднести категорію історичної пам’яті, правди до рівня одного з визначальних 

чинників виміру особистості» [93, 53]. Тобто, розглянута у творі морально-

філософська категорія пам’яті виноситься митцем у титул роману.  

Назви творів «Гайдамаки», «Останній гетьман», «Ніч без світання» також 

класифікуємо як «заголовок-вказівка на час», хоча часова фіксація у них є не 

прямою, а опосередкованою. Титули романів «Гайдамаки» та «Останній гетьман» 

зосереджують у собі певні історичні події (Коліївщина – у першому творі та 

діяльність останнього гетьмана Кирила Розумовського – у другому), які мають 

часову прив’язку до певного історичного періоду.  

Назва роману Ю. Мушкетика «Гайдамаки» віддзеркалює тему самого твору 

та відповідає його історично вагомому змісту, адже тут зображені події народного 

повстання. Як бачимо, заголовок має безпосередній зв’язок з історичними 

реаліями, адже лексема «гайдамака» означає учасника «…народно-визвольної 

боротьби XVIII ст. на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського 

гніту» [228, II, 16], а  винесення в ім’я тексту збірного образу підсилює 

важливість та масштабність окресленої події. Крім того, відчувається й 

інтертекстуальний зв’язок заголовка роману з однойменною історичною поемою 

Т. Шевченка, що свідчить про непересічне значення зображених авторами подій в 

історії рідного краю.  

Особливістю роману є використання в епіграфі прислів’я: «Славен козак – 

Максим Залізняк, славне наше Запорожжя» [162, 110]. Характерно, що в епіграфі 

аналізованого твору та роману «Яса» часто-густо наголошується риси головних 

персонажів – Максима Залізняка та Івана Сірка, спосіб мислення та 

життєдіяльності яких поглиблює народність цих образів. 

Покладена в основу роману «Останній гетьман» відома та драматична 

історична тема починає розгортатися вже у самій назві твору. Словосполучення 

«останній гетьман» безпосередньо асоціюється з іменем українського гетьмана 

К. Розумовського, за діяльності якого відбулася ліквідація імператрицею 

Катериною II гетьманської влади в Україні, а через деякий час – і знищення самої 
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Запорізької Січі. В. Мержвинський підкреслює, що символічність «…титулів 

досягається завдяки їх можливості функціонувати без тексту, бути його 

замісником...» [154, 35]. Тобто, аналізоване словосполучення хоч і невід’ємне від 

імені останнього гетьмана – Кирила Розумовського, але також є самостійним 

поєднанням, своєрідним замінником власної назви, яка у нашому випадку 

концентрує в собі певні історичні реалії.  

 Досліджуючи специфіку поетики заголовку драматичного твору Лесі 

Українки «Кассандра», В. Мержвинський наголошує, що «...пройшовши крізь 

текст, ім’я наповнилося звучанням, що викликане конфігурацією контекстів – 

Кассандра – Троя – трагедія – Правда...» [154, 35]. Зазначену схему можна 

застосувати і для пояснення заголовка роману Ю. Мушкетика: останній гетьман – 

Кирило Розумовський – скасування Гетьманщини. Як бачимо, такий асоціативний 

ланцюг спричинюється важливістю окреслених історичних подій. До того ж в 

імені роману акцент робиться на лексемі «останній». Серед усього різноманіття 

значень, які подаються в «Словнику української мови», найточнішим для 

досліджуваного заголовка буде таке трактування лексеми: останній – «який 

завершує собою який-небудь цикл, певну працю і т. ін.» [228, V, 783]. Взявши до 

уваги це тлумачення, можна зробити висновок, що в образі Кирила Розумовського 

уособлюється певний завершальний етап в історії України, про що говориться вже 

у самому титулі.  

Варто зауважити, що в романі Ю. Мушкетика «Останній гетьман», на відміну 

від твору М. Лазорського «Гетьман Кирило Розумовський», спостерігаємо один із 

нових принципів історичної прози – перехід «…від локального історизму до 

макроісторичних масштабів, коли постать вітчизняної історії сприймається як 

вічний символ» [35, 120]. Доля братів – Олексія та Кирила Розумовських – 

розкривається через долю України. Для багатьох українців образ 

К. Розумовського є символом останнього гетьмана, але Ю. Мушкетик показав, що 

цей символ не буде повним без поєднання долі Кирила з долею старшого брата 

Олексія, з ініціативи якого був відновлений Гетьманат на чолі з Кирилом, тоді як 

М. Лазорський, відтворюючи цей самий історичний період, більше акцентує увагу 
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на діяльності К. Розумовського, чому сприяє і ракурс зображення подій: все те, 

що відбувалося в Петербурзі читач дізнається через події на території 

Гетьманщини, тоді як для твору «Останній гетьман» характерне рівномірне 

розгортання подій у просторових площинах Батурина та Петербурга. Тож, 

Ю. Мушкетик розширив семантичне поле символу останнього гетьмана, 

синтезувавши в ньому долі двох братів Розумовських. І лише прочитавши роман, 

реципієнт зможе зрозуміти сутність аналізованого титулу.  

Щодо назви повісті «Ніч без світання», то вона містить часовий елемент, 

який подається через лексему «ніч», прямо вказуючи на час. Ніч – це «частина 

доби від заходу до сходу сонця, з вечора до ранку» [228, V, 429]. Тож, це логічний 

природний процес: за кожним заходом сонця слідує його схід – світанок. У титулі 

лексема «ніч» вживається разом з прийменником «без», який використовується 

«...при вказівці на відсутність кого-, чого-небудь» [228, V, 118]. Ніч без світанку – 

це суцільна темінь, без єдиного проблиску світла. Саме таку формулу письменник 

використовує для характеристики подій років Руїни, які позначилися 

внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу й іноземною експансією в 

Україну. Крім того, залучення часового елементу у назву повісті є вельми 

оригінальним. Ніч, яка має певні часові межі, прирівнюється Ю. Мушкетиком до 

часового проміжку майже в півстоліття. Тож, період історії України з другої 

половини XVII століття і майже до кінця XVII століття минув як одна ніч, як 12 

годин, і, на жаль, без будь-яких змін, без прояснення, без світанку, у цілковитій 

темряві.  

Отже, здійснений типологічний аналіз номеносфери історичної прози 

Ю. Мушкетика свідчить про вміння письменника вже у самій назві втілювати 

широке епічне узагальнення кожного художнього полотна. Використання 

антропоніма в назві першої повісті «Семен Палій» полегшує першочергове її 

сприйняття, тоді як титули наступних творів відзначаються глибшою 

багатозначністю, афористичністю та символічністю. Заголовок повісті «Ніч без 

світання», написаної з часовою різницею більше ніж півстоліття, є не відразу 
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зрозумілим з точки зору його логічності, і змушує читача до активних роздумів, 

що свідчить про зростання майстерності митця у процесі називання текстів. 

 

3.3. Поетика інтертекстуальності історичних романів та повістей автора  

Відкритість художнього тексту зумовлює його взаємозв’язок з іншими 

текстами через різноманітні цитати, алюзії, епіграфи, ремінісценції тощо, що 

складають основу інтертекстуальності. Поняття інтертекстуальності, зміст та 

сутність терміна, особливості типології інтертекстуальних зв’язків та відношень є 

предметом зацікавлення вітчизняних та зарубіжних дослідників (Л. Біловус, 

Ж. Женетта, О. Жолковського, Н. Корабльової, Ю. Крістевої, З. Мітосек, 

І. Смірнова, Н. Фатєєвої тощо). Загальновідомо, що ця дефініція була введена 

дослідницею Ю. Крістевою [274, 121] у результаті обґрунтування та синтезування 

структурної семіотики Ф. де Соссюра та концепції діалогізму М. Бахтіна [124, 99]. 

Твердження Н. Корабльової з приводу того, що будь-який текст – «…частина 

загального культурного тексту…», який «…є результатом засвоєння та 

трансформації іншого тесту» [116, 239], науковця Л. Сокол, як присутності «…у 

письмовому тексті великої кількості раніше створених текстів, які можуть 

існувати й поза волею автора» [230, 79] тощо ґрунтуються на концепції 

інтертекстуальності французького вченого Р. Барта: «Кожний текст виступає як 

інтертекст; інші тексти існують у ньому на різних рівнях у більш чи менш 

пізнаваних формах… <…> …бо завжди до тексту й навколо нього існує мова» 

[16, 415]. Як бачимо, інтертекстуальність – явище багатогранне, в основу якого 

покладена взаємодія великої кількості текстів на імпліцитному та експліцитному 

рівнях. 

Жанрові модифікації історичного роману та повісті XX – початку XXI ст. 

вплинули на розширення не лише зовнішніх, але й внутрішніх можливостей 

художнього тексту. У зв’язку з цим у прозі Ю. Мушкетика спостерігаємо 

аналізований вище феномен міжтекстової взаємодії. Варто зауважити, що перші 

історичні твори митця – повість «Семен Палій» та роман «Гайдамаки» – 

відрізняються від інших романів та повістей специфікою викладу історичного 
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матеріалу, співмірністю домислу та вимислу, особливостями ідейно-філософської 

основи, а також і на поетикальному рівні. Оскільки ці твори були учнівськими, 

можна сказати, стартовими, то інтертекстуальні відношення у них майже не 

простежуються, за винятком цитат із народних пісень, що підтверджують їхнє 

фольклорне підґрунтя та допомагають розширити семантику зображуваних 

автором історичних подій. У наступних творах спостерігаємо глибше 

взаємопроникнення текстів та урізноманітнення інтертекстуальних зв’язків, що 

буде детально розглянуто у зазначеному пункті дисертації.  

Проблема класифікації інтертекстуальних елементів є актуальною у зв’язку 

із постійним ускладненням міжтекстових зв’язків. У літературознавчій науці 

розповсюджені типології інтертекстуальних відношень Ж. Жанетта, 

Н. Корабльової, Н. П’єр-Гро, Н. Фатєєвої та ін. Н. Фатєєвої вирізняє: цитатність 

(цитати, алюзії, центонні тексти); паратекстуальність (цитати-заголовки, 

епіграфи); метатекстуальність (інтертекст-переказ, дописування «чужого» тексту, 

мовна гра з претекстами); гіпертекстуальність (висміювання та пародіювання); 

архітекстуальність (жанровий зв’язок текстів); інші моделі інтертекстуальності: 

інтертекст як троп чи стилістична фігура, інтермедіальні тропи та стилістичні 

фігури, звуко-складовий і морфемний типи інтертексту та запозичення прийому; 

поетична парадигма [247, 120–160]. До цієї типології інтертекстуальних 

компонентів звернулися і ми, аналізуючи твори Ю. Мушкетика. 

Одним із найпоширеніших інтертектуальних зв’язків в історичній 

романістиці письменника є цитата – «дослівний уривок з іншого твору, вислів, що 

наводиться письмово чи усно для підтвердження або заперечення певної 

думки…» [142, 722]. Цитата, на думку Н. Фатєєвої, «…активно націлена на 

«опуклу радість впізнання», проте ця заданість може бути як експліцитною, так і 

імпліцитною» [247, 122], тобто цитати можуть супроводжуватися вказівкою на 

автора або бути без неї, коли чужий текст вливається в інший таким чином, що 

його важко розпізнати.  

В історичному доробку письменника виокремлюються чотири тематичні 

джерела міжтекстової взаємодії на рівні цитати: фактичний матеріал, фольклор, 
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художня література та Біблія. Найбільшу групу цитувань, спричинену жанровою 

специфікою романів та повістей прозаїка, становлять прямі та опосередковані 

цитати з різноманітних історично-документальних та конкретно-історичних 

джерел, які виконують функцію своєрідних історичних коментарів та довідок, що 

підтверджують фактологічну правдоподібність відтворюваного. 

Духовна атмосфера відображуваної історичної епохи розкривається також 

через надбання усної народної творчості, адже саме фольклор є найбільш 

«…вираженим суб’єктивним фактором творчості…», який формує та впливає на 

«…сюжетно-композиційну структуру і проблемно-тематичну своєрідність» творів 

на історичну тему [59, 61]. На інтертекстуальному рівні суперечливим є питання 

міжтекстової взаємодії художнього тексту та тексту, першочергово збереженого в 

людській пам’яті. У зв’язку із засвоєнням фольклорного різноманіття  

С. Неклюдов зауважує: «Авантекстові компоненти фольклору належать традиції в 

цілому, а не даному конкретному тексту й навіть не самому твору…» [178, 2–3]. 

Проте, як стверджує Т. Цив’ян, «…фольклорний авантекст як попередня стадія 

тексту продуктивний і легко реалізується в текст / тексти ще й тому, що базується 

не лише на збереженні в пам’яті носія окремих елементів чи фрагментів традиції, 

а й тому, що в пам’яті носія МС (моделі світу – Н. П.) закладені певні основи, 

певні правила монтажу вихідних елементів» [255]. Тобто фольклорне надбання є 

важливим складником культури народу, а також своєрідним джерелом, яке 

збагачує художні твори героїкою минулих часів, любов’ю до рідного краю, 

гуманістичним пафосом та ліризмом.  

У зв’язку із козацькою тематикою творів Ю. Мушкетика найбільше прямих 

цитат спостерігаємо з козацьких пісень, в основу яких покладено мотиви проводів 

козака на Запоріжжя чи в далекий похід («Ой да розвивайся, ой да сухий дубе, – / 

Завтра мороз буде; / Ой да убирайся, молодий козаче, / Скоро похід буде» [164, 

27]) або його загибелі («Ой на горі огонь горить, / А в долині козак лежить, / 

Порубаний-постріляний, / Китайкою накриваний» [168, 37]), запеклого бою з 

турком («<…> Ой там козак з турком воювався, / Там козаченько розгулявся, / А 

під ним коник розігрався, / У синєє море увігнався» [175, 217]), драматичної 
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зустрічі або сумного розтавання з коханою («Я дівчину люблю. / І Бог про те 

знає; / Карай, Боже, того, / Хто нас розлучає…» [163, 61–62]).  

Що стосується перших історичних творів митця, об’єктом зображення яких 

є соціальна несправедливість та боротьба з нею, то відповідного тематичного 

спрямування є й міжтекстова взаємодія: нещасне життя дівчини-наймички («Чи я 

в лузі не калина цвіла? / Чи я в лузі не зелена цвіла?..» [162, 224]), життя людей за 

часів панщини («По цім боці в гетьманщині / Гетьман волю косить, / Іде люд весь 

на панщину, / Іде та голосить» [172, 314]). Перераховані мотиви козацьких та 

народних пісень тематично споріднені не тільки з окремими епізодами, але й 

історичними творами письменника в цілому. У романі «Останній гетьман», в 

якому зображена тяжка доля українців, вимушених жити при царському дворі, 

представлено широку групу історичних пісень, пов’язаних з подіями Коліївщини 

та Хмельниччини. Як бачимо, пісня супроводжує всіх персонажів творів, вона є  

домінантним засобом характеротворення, який сприяє багатограннішому та 

глибшому відтворенню їхнього духовного світу. 

Ще одну групу інтертекстульності на рівні цитати в історичній прозі 

Ю. Мушкетика становить цитування з творів художньої літератури. Це поодинокі 

цитати з текстів вітчизняних письменників, давньоримських поетів, відомих 

філософів. Так, в історичному доробку Ю. Мушкетика відчутний взаємозв’язок з 

поетичною спадщиною Т. Шевченка. Наприклад, роман «Прийдімо, 

вклонімося…» насичений прямими цитатами з творів Кобзаря, які виголошує 

Василь Чорний. Рядки з творів поета є болючим, пророчим підтвердженням подій 

сучасних: «Зненацька спливли на думку Шевченкові рядки: «Та до того й історію 

нашу нам розкаже…». Колись ці рядки пропливали, неначе незнайомі краєвиди за 

вікном поїзда. Нині зайнялися пожежею в рідному домі. Як він, Тарас, усе бачив і 

передбачив, один він розумів усе до кінця. Нашепотіли нам нашу історію, 

розказали її…» [170, 64–66]. Для Ю. Мушкетика Т. Шевченко є духовним 

наставником, у його поезіях романіст знаходить для себе народну мудрість і 

невпинно повторює його нетлінні слова, втілюючи їх у сюжети історичних творів.  
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У повісті «Ніч без світання» спостерігаємо непряме цитування 

філософських поглядів Аристотеля, Платона, Бекона та морально-естетичні 

засади творчості Горація тощо. Цитати такого плану вводяться письменником без 

лапок, але з вказівкою на авторство та виконують функцію окреслення 

філософських та літературних зацікавлень персонажів: «Аристотель казав, що 

світ – це боротьба двох начал, двох первенів» [165, 110]; «…Ми – тільки порох і 

тінь, сказав колись Горацій» [165, 120] тощо. Інтертекстуальна асиміляція 

художніх творів на рівні цитати є менш поширеною в романістиці Ю. Мушкетика, 

однак ті посилання, які митець майстерно вводить у контекст творів, допомагають 

глибшому розкриттю художньої дійсності, осмисленню людських взаємовідносин 

у філософському і психологічному ключах та осягненню доленосних проблем 

української історії. 

Помітно, що духовність, тобто те, що пов’язане з глибинами внутрішнього 

світу людини та її мораллю, як одна із найфундаментальніших ознак українського 

менталітету, займає вагоме місце у творчості прозаїка, саме тому його романи та 

повісті насичені цитатами зі Святого Письма. Крім того, автор, шляхом введення  

образів людей із світобаченням теологічного типу, намагається прикладом їхнього 

життя настановити на правильний шлях персонажів, які порушували заповіді 

Господні. Так, Дорофій Ружа, пізнавши всі труднощі та випробування життя, 

неодноразово замислюється: «– Ми всі щиро молимося по Євангелію – і 

порушуємо його заповіді повсякчас. Полюби ближнього, не прагни жони його, 

душі його, не прагни багатства, слави, влади, – повторюємо те од ранку до ночі, а 

чинимо навпаки. Чому?» [175, 142]. Так само болюче сприймає недотримання 

божих заповідей і герой роману «Гетьманський скарб» Іван Сулима [163, 220]. 

Інші персонажі історичної прози Ю. Мушкетика – Семен Білокобилка та 

Олег Зайченко, –  натрапивши на слова із Біблії: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє 

Царство Небесне» [169, 193]; «У Євангелії сказано – «ми живемо не для себе і 

помираємо не для себе» [170, 69], одночасно замислюються над проблемами 

власної екзистенції та людського буття взагалі. До того ж завдяки  таким 

інтертекстуальним зв’язкам досягається повнота відтворення романістом 
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історичної епохи, передається специфіка світосприйняття особистостей 

зображуваного періоду, морально-етична площина суспільства XVII–XVIII 

століття та духовний портрет того часу. 

У творах Ю. Мушкетика вельми поширеним також є звернення до алюзії як  

«запозичення певних елементів претексту, за якими відбувається їх впізнавання в 

тексті-реципієнті, де і здійснюється їх предикація» [247, 128]; особливість алюзії 

«…полягає в непрямому відсиланні до літературних текстів, що особливим чином 

змушує працювати пам’ять читача» [212]. Функцію наслідуваного елемента може 

виконувати сюжет, образ, мотив іншого твору. Тобто, алюзія – це своєрідний 

натяк, відсилання до певного літературного твору чи іншого культурного 

надбання.  

Так, художня рецепція біблійної легенди про братовбивство є поширеною в 

українській літературі. Вона покладена в основу творів І. Франка «Смерть Каїна», 

О. Кобилянської «Земля», Ю. Яновського «Вершники», О. Забужко «Казка про 

калинову сопілку», О. Ірванця «Брати» тощо. Однак Ю. Мушкетик не «дописує» 

загальновідомий сюжет, а переосмислює його в контексті історичних подій 

періоду Руїни. У листі до Івана Самойловича кошовий отаман Сірко, дорікаючи 

гетьманові, згадує про трагічний момент у житті Авеля та  Каїна: «Так, власний 

ти є погубитель... сьогобічної України... <…> Хто тільки, жорстокосердя твоє 

побачивши, може до тебе прихилитися з приязню і зичливістю? І якщо єдиного 

праведного Авеля кров волала од землі до Бога про помсту Каїнові, то що гадаєш, 

скількох і скількох братів наших, православних християн, пролитая по твоїй 

причині кров не буде на тебе скаржитися і в Господа-Творця свого, судії 

праведного, просити справедливості?» [174, 333]). Ці слова є своєрідним криком 

душі Івана Сірка,  адресовані вони не лише Самойловичу, а всім тим, хто сіяв  

розбрат серед українців. Відгомін старозавітного сюжету зустрічаємо і в повісті 

«Ніч без світання» [166, 51], і в романі «На брата брат» [164, 5]. Алюзія до 

біблійної легенди в зазначених текстах є своєрідним узагальненням діяльності 

гетьманів, а образ Каїна, з ім’ям якого асоціюються заздрість, вбивство та 

непокора [278, 482], автором ні на кого конкретно не накладається, лише 
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констатується факт злочину проти України та українців, що породжує багато 

філософських, національних, політичних та онтологічно-аксіологічних питань. Як 

бачимо, Ю. Мушкетик  застосовує мотив братовбивства  як до площини сімейно-

побутових стосунків («На брата брат»), так й історичних подій («Яса», «Ніч без 

світання»). 

В основу «Гетьманського скарбу» покладено трансформований прозаїком 

біблійний мотив про Павла та Петра. Так, чернігівський полковник Павло 

Полуботок та російський цар Петро I названі апостольськими іменами, проте вони 

є носіями різних ідей: «…стояли вони один насупроти другого, грішні, як і всі 

люди, та не однаковою мірою» [163, 104]. Контраст у змалюванні зазначених 

образів підсилюється протистоянням їхньої діяльності та зображенням 

мученицької смерті Полуботка. У сюжетній лінії Івана Сулими, починаючи з 

подорожі у світ широкий, простежується біблійний мотив про блудного сина: «На 

лавах – сукняні налавочники, на стіні картина «Блудний син». В цю мить я 

позаздрив блудному синові: він свої митарства вже відбув… А моя путь – вся 

попереду…» [163, 135]. Шлях героя був тернистий, сповнений різноманітних 

випробувань, труднощів та пригод. 

Застосовування мотиву про євшан-зілля помітне в одному з епізодів роману 

«Яса», коли під час нападу на Туреччину Мокій Сироватка випадково зустрів 

зрадника Марка Ногайця. Ю. Мушкетик оригінально інтерпретує загальновідомий 

сюжет: тютюновий дим, неначе євшан-зілля, викликає в пам’яті Марка 

найболючіші спогади: «Солодкий запах диму залоскотав Маркові ніздрі, він 

глибоко вдихнув його в груди, аж похилився. І враз з тим димом ввійшло щось 

болюче, до щему близьке, й він заплющив очі. В голові гули трагічні дзвони, й 

синя хвиля плинула перед зором пам’яті. Він міцно стиснув зуби, аби не 

закричати, і вже не почув сліз, що котилися з очей і губилися в густій чорній 

бороді. Вперше після татарського полону текли з його очей щирі сльози» [175, 

233]. Описаний момент у творі є своєрідним межовим психологічним 

напруженням у розкритті образу Марка, боротьбою двох його сутностей: 

морально деградованої особистості та людини ще здатної розкаятися. 
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Діалог між текстами різних культур прочитується у «Погоні» на рівні 

конструювання одного з епізодів роману, в основі якого – фаустівський мотив. У 

творі за щасливе, багате життя («Палац, варта, виїзди, полювання...» [169, 360]) 

чорт вимагає не душу Семена, як Мефістофель із роману Й. Гете «Фауст», а  сенс 

життя – бути запорожцем, оберігати рідний край: «Та це ж... більше за все. – 

Говорить Білокобилка. – За мене, за мою душу. За всіх нас» [169, 361].  

Проаналізовані вище інтертекстові смисли є алюзіями з атрибуцією, тобто в 

них легко впізнаються закодовані, навіть, інколи трансформовані автором 

загальновідомі сюжети та мотиви. Проте історична проза Ю. Мушкетика також 

насичена імпліцитними натяками на інші твори на сюжетно-композиційному, 

тематичному та образотворчому рівнях. Окремі приклади прихованих алюзій 

були розглянуті нами в попередніх розділах, проте наведемо ще декілька 

асоціативних зв’язків творів митця з іншими художніми текстами. Так, на початку 

повісті «Ніч без світання» під час зображення передсмертних хвилин життя 

Б. Хмельницького подано його монолог з приводу пройденого складного 

життєвого шляху. У цьому епізоді проглядається співвіднесення з романом 

П. Загребельного «Я, Богдан», який написаний у вигляді монологу-сповіді 

Хмельницького на передсмертному одрі. Проблема боротьби з тоталітарною 

системою, яка змальована Ю. Мушкетиком у романі «Прийдімо, вклонімося…», 

інтертекстуально споріднена з твором І. Багряного «Сад Гетсиманський», проте 

розгортання конфлікту, зображення образів головних персонажів – Олега 

Зайченка, який, потрапивши під коліщата радянського режиму, зламався та 

відступив, та Андрія Чумака, який зумів протистояти системі ціною власного 

життя, – опозиційно різняться.  

У «Погоні» зображено екзекуцію над жінкою Мальвою, яку вважали 

відьмою: «Я зупинив коня й розглядався. Мене охопили подивування й тривога. 

На вигоні чинилося щось несосвітенне. Під тополями стояв обкладений кулями 

очерету й хмизом віз, на возі сиділа жінка в чорній, насунутій на очі хустці…<…> 

Баба несла в черепочку жар. І ось уже чоловік у літнику вихопив у неї черепок, 

підсунув під очерет…<…> 
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–  За віщо це її? – запитав чоловіка…, але він відвернувся, натомість відповіла 

молодиця…  

–  Відьма. Скрізь ідуть дощі, а в нас хоч би капнуло… Сама бачила, як 

тримала у церкві свічку вогнем униз…  І звізди з неба знімає, під коробку мучну 

кладе» [169, 241]. Цей момент роману Ю. Мушкетика інтертекстуально 

наближений до тексту повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», у 

якій сотник Забрьоха, за намовлянням писаря Пістряка, дав згоду перевірити 

відьом водою, тому що вони «…затворяють хляби небеснії і воспрещають 

дождеві орошати землю…» [92, 168]. Зазначені епізоди творів відрізняються 

глибиною соціального конфлікту: якщо у повісті «Конотопська відьма» розправа 

над відьмами зумовлена егоїстичними, користолюбними намірами писаря 

Пістряка скинути з посади сотника Забрьоху та зайняти його місце, то в романі 

«Погоня» знищення відьми є відлунням міфологічного світобачення людей. На 

цій міжтекстовій взаємодії наголошує і Л. Ромащенко, зазначаючи: «Химерність 

роману Ю. Мушкетика своїм корінням сягає «Вечорів на хуторі поблизу 

Диканьки» М. Гоголя… Рівночасно тут можна помітити зв’язок із традицією 

«Конотопської відьми» Г. Квітки-Основ’яненка…» [219, 249]. Фантастичність, 

яка у М. Гоголя виражається через народні повір'я, мотиви, казкові події, в 

історичній прозі Ю. Мушкетика, передусім, конкретизується розповідями про 

нечисту силу («Ніч без світання», «Яса») або безпосередніми зустрічами з нею 

(«Погоня»). У «Погоні» чорт є другорядним персонажем, він неодноразово 

з’являється у складні моменти подорожі Семена Білокобилки. «Він був понурий, 

мабуть, через те, що старий. Борода сива, цапина, а пика майже людська… Очі 

знову ж таки свинячі… І роги… Не роги, а паничі, як у найкращого цапа, ще й із 

загогулинами… Жупан на ньому тузинковий, шаровари шовкові, чоботи шеврові, 

нові, жовті. <…>  Хвоста не видко, мать, заховав його у шаровари» [169, 194], – 

такий опис чорта подає Ю. Мушкетик у романі, хоча на сторінках твору він 

виглядає то дідичем, то панком. Насичений текст роману, як і текст повісті 

М. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», й іншою нечистою силою 

(відьми, біси): «Дві загонисті відьми з реготом спускалися на голих сідницях по 
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м’якій моховій подушці з високої клуні, й реготу того не було чути, а два хвацькі 

голі біси ловили їх унизу, й старий дідько для чогось колотив тичиною в криниці, 

а поруч, на вузенькому стовпчику, підібравши під себе ноги, сидів котик не котик, 

з хвостиком, з китичкою на кінці» [169, 302]. Інтертекстуальна спорідненість 

творів простежується на рівні створення образів фантастичних персонажів, 

наявність яких впливає на специфіку світосприйняття  людей. 

Семен Білокобилка, на думку дослідниці Л. Ромащенко, «…є ніби 

літературним двійником козака Мамая з роману О. Ільченка… «Козацькому роду 

нема переводу» [219, 250]. Дійсно, описи зовнішності Білокобилки («У 

полотняній, розхристаній сорочці, яка відкривала міцні, гейби бронзові груди…, 

міцний, наче врослий у землю дубовий корч, крутоплечий, крутоголовий, з 

лисиною на всю голову, довкруж лисини – густа щітка темно-русого чуперу…, а 

ще – гострі, неначе ножі, брови, й під ними сірі, пронизливі, трохи хитруваті, 

трохи небезпечні, темні в зіницях очі, які свідчили – чоловік побачив світа, 

побував на коні й під конем. У лівому вусі блищала срібна сережка» [169, 140]) та 

козака Мамая («…зненацька виник невеличкий, кругленький, вельми кремезний і 

легкий чоловічок – у голубому, без окрас, запорозькому жупані, з важкою 

золотою сергою в пипці лівого вуха, що на нього був намотаний довжелезний 

оселедець – козацька чуприна» [90, 54]) мають спільний атрибут — сережку, 

доторкнувшись до якої  «…і туга відлітає, й прибуває сили» [169, 171]. Семена, як 

і Мамая, побратими вважають характерником, якому «…й смерть не страшна – 

заговорить будь-яке ядро, будь-яку кулю» [169, 157]. Ю. Мушкетик у романі 

«Погоня» продовжує традиції О. Ільченка, створюючи образ мандрівного 

запорожця, який, як і козак Мамай, є своєрідним втіленням українського 

характеру, волелюбності, стійкості та невмирущості народу [90, 83]. 

Опис зустрічі з вовком зближує роман «Яса» Ю. Мушкетика на рівні 

інтертексту з оповіданням Дж. Лондона «Любов до життя». Лаврін Перехрест, 

сам-на-сам опинившись з вовчою зграєю, розумів, що «…він – їхня здобич і вже 

не втече. Холодні мурахи побігли Лаврінові по спині, вище, вище, по шиї, вже 

ворушилися на голові, й чуб спинався корчами. Але це були не тільки мурахи 
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страху, а й злості, відчаю останньої боротьби. Він ішов просто на вовків» 

[174, 408]. Неймовірна жага до життя, нереальна сила волі змушують персонажів 

творів боротися до останнього: «Ікла злегка стиснулись, потім здушили руку 

дужче, вовк зібрав усю силу, намагаючись устромити зуби в поживу, якої так 

довго чекав. Але й людина чекала довго: рука здушила вовчу щелепу. <…> 

Хвилин через п’ять чоловік усією вагою навалився на вовка. Але рукам бракувало 

сили задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, 

намагаючись прокусити її. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік 

відчув, як у горло потік теплий струмочок» [145, 129–130]. Ю. Мушкетик, як і 

Дж. Лондон, який зображує боротьбу знесиленого золотошукача та хворого вовка, 

використовує гіперболу, щоб показати сміливість юнака, його силу, страхом 

помножену: «…він відчув у руці таку силу, такий запал, що вже не стримався, 

ступив уперед, нахилився й щосили махнув шаблею. Зграя відринула, завила… А 

на снігу лишилася велика чорна лапа й кривава стрічка аж до вовчого клубка» 

[174, 409]. Тож, непереборне бажання жити допомагає персонажам творів 

Ю. Мушкетика та Дж. Лондона кинути виклик смерті.  

Архітекстуальність, жанровий зв’язок текстів, у романістиці Ю. Мушкетика 

проявляється на рівні поєднання ознак психологічного, філософського, 

химерного, пригодницького романів, роману-випробування, роману-сповіді, 

роману-подорожі та історичного роману і повісті в одне художнє полотно.  

Оригінальним у доробку письменника є органічне поєднання історичних 

подій та казкових елементів, що надає його творам певної химерності. Більшою 

мірою казковість притаманна роману «Погоня», в якому наявними є епізоди про 

три загадки чорта та три дороги. Так, вибір Семеном Білокобилкою подальшого 

напряму своєї подорожі будується за принципом казкового тридоріжжя: «На 

перехресті притримав на мить: дорога ліворуч вела до матері, праворуч до 

Мальви, пряма – в Кагарлик. Я поїхав прямо» [169, 321]. Три дороги 

символізують не просто важливе життєве рішення, але й моральний вибір, від 

якого залежить доля інших людей.  
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Серед різноманітних інтертекстуальних відносин, виокремлених в 

історичній прозі Ю. Мушкетика, важливе місце займають також інтертекстуальні 

смисли на рівні художнього тропу або стилістичної фігури. В більшості випадків, 

це порівняння чи епітет із зазначенням власної назви, яка відразу відправляє 

читача до певного тексту для відновлення міжтекстового зв’язку. Персонажі 

романів та повістей письменника порівнюються з героями усної народної 

творчості, імена яких є «…концентрованим «згустком» сюжету тексту…» [247, 

150]. Так, Дорофій Ружа («Яса»), зустрівшись із рідними братами, порівнює себе з 

найменшим із трьох братів (дума «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької 

неволі») [174, 217]. Як і найменший брат з народної думи, так і Дорофій, 

опинившись у скрутному становищі, не відчув братерської допомоги, а лише їхню 

жорстокість та недоброзичливість, хоча ні тіні осуду, ні краплі обурення не було в 

його лагідному та благородному серці. З Яремою та Хомою, персонажами 

народної пісні, порівнює Кайдан Лавріна Перехреста та Марка Ногайця:  

«– Хто з нас Ярема, а хто Хома? – запитав Марко. 

– Нема одміни, – одказав Кайдан… 

Одначе сам одміну знав добре. Він немало дивувався їхній дружбі…» 

[174, 232]. Дійсно, юнаки були, мов брати рідні, проте на заваді їхній дружбі став 

егоїзм та чорна заздрість Марка. З героєм народних переказів, козаком Мамаєм, 

який є головним персонажем роману О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», порівнює Мокій Сироватка в’язня, 

якому вдалося втекти з в’язниці, перехитривши охорону: «Коли б дістатися до 

стелі… – Думав Сироватка. – Але до неї – три чи чотири сажні. Ні, той в’язень, 

що втік, мабуть, справді був характерником. Намалював коня або птаха та й 

виїхав чи вилетів на ньому крізь стіну, як козак Мамай» [174, 384]. У творі і сам 

Мокій вдався до хитрощів, намалювавши на стелі приміщення, де його 

утримували, коня та вилізши через щілину. До такого самого способу втечі 

звернувся і Семен Білокобилка. Такий інтертекстуальний зв’язок у змалюванні 

епізоду втечі Сироватки та Білокобилки дає авторові право опосередковано 

поставити цих персонажів на один щабель із козаком Мамаєм, як уособленням 
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безсмертного народного духу, його витривалості, розсудливості та волелюбності. 

До того ж у романі «Погоня» для реалізації інтертекстової моделі на рівні 

художнього тропу Ю. Мушкетик використовує, крім уснопоетичного, також і 

біблійне джерело. Так, побратим Семена, Пукавка, порівнюється з Хомою 

невірним: «Пукавка – Хома невірний. Нікому й нічому не вірить, усіх має за 

брехунів» [169, 153]. Таке словосполучення використовується для характеристики 

людини, яка постійно «…сумнівається, не вірить у що-небудь…» [228, V, 266], а 

основа цього фразеологізму закладена у відомій євангельській легенді про 

апостола Хому, який не повірив у  воскресіння Ісуса Христа. 

На думку В. П’янова, «…Юрію Мушкетику не властиве замикання на 

певних, вивірених на власному досвіді, художніх прийомах чи, як ото буває, 

шаблонах. Навпаки, він постійно шукає все нових і нових для себе засобів 

розкриття творчих задумів» [213, 103]. Ідеться не лише про сюжетно-

композиційну організацію історичних творів митця, особливості поетикальної 

парадигми або часово-просторового континууму, але також про специфіки 

характеротворення. Тому міжтекстова взаємодія на рівні художнього тропу, а 

саме порівняння, допомагає створити довершені образи персонажів, підкреслити 

їхню фольклорну основу, а також сприяє деталізації, виокремленню та 

укрупненню тих їхніх індивідуальних рис, на яких письменник не прямо, а 

опосередковано акцентує увагу. 

Важливим елементом типології інтертекстуальних зв’язків Н. Фатєєвої є 

поетична парадигма, сутність якої полягає в тому, що «…кожен поетичний образ 

існує не сам по собі, а в ряді інших... схожих образів – і разом з ними реалізує 

певний закон, модель, правило... – парадигму» [185, 7]. Так, певна «загальна ідея» 

закладена в образи Лавріна та Марка. У змалюванні доль зазначених персонажів 

відчувається інтертекстуальна спорідненість із фольклорними традиціями. Марко 

сам себе порівнює з Марком Проклятим, фольклорною особою, яка є також 

персонажем однойменного твору О. Стороженка: «Про свою зраду думав день і 

ніч, носив її, як отой проклятий Марко торбу з душами загублених грішників. Й 

не раз спливала думка про того Марка, бачив у тому лихе провіщення долі» [175, 
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265]. Категорія совісті, яка об’єднує ці два характери, є більш глибкою в образі 

Марка Проклятого:  «Совість тяжкая, важкая, невсипущая, що не дає мені спокою, 

гризе мене і день і ніч, вже більше як піввіку ношуся з нею і до кінця світу, до 

страшного суду буду носитися, поки не зробиться вона легенька, що й мала 

дитина її підніме…» [233, 314]. Постать Марка Проклятого – трагічна, він тяжко 

карається за вбивство матері, сестри та інших  невинних людей, за смерть своєї 

дитини. Докори сумління Марка Ногайця є хвилинним розкаянням, адже, 

зрадивши один раз, через деякий час він знову йде на зраду.  

Лаврін Перехрест, побратим Ногайця, у турецькій неволі був жорстоко 

страчений: його «…нахромили одразу на два гаки, вмуровані в сіру похмуру 

стіну» [175, 379]. Так загинув відомий герой історичних пісень Байда 

Вишневецький. На цей інтертекстуальний пласт творення образів Лавріна та 

Марка звернув увагу академік Л. Новиченко [179, 157].  

Досліджуючи специфіку міжтекстової взаємодії, Н. П’єге-Гро зауважує, що 

однією із найважливіших функцій інтертекстуальності «…є характеристика 

персонажів; завдяки інтертексту вона набуває достовірності. …коли в розповіді 

міститься вказівка на коло… читацьких інтересів, це дозволяє уточнити, 

наприклад, особливості… психіки, змалювати предмет… постійних турбот…» 

[212]. В історичній прозі Ю. Мушкетика наявними є  назви творів письменників 

різних епох. Так, Іван Виговський був зацікавлений творчістю Е. Роттердамського 

(«На брата брат»), а книгу цього філософа «Похвала Глупоті» аналізував Іван 

Сулима з роману «Гетьманський скарб», гетьман Іван Мазепа читав «Монарха» 

Н. Макіавеллі («Семен Палій»), Юрась Хмельниченко («Ніч без світання») 

захоплювався творами Гомера, Цицерона, Юлія Цезаря, Г. Смотрицького, 

Л. Барановича тощо. Як бачимо, в основному, це книги філософські характеру, в 

яких персонажі намагаються прочитати істинне, закони світобудови, 

закономірності людської екзистенції. Назви книг, майстерно введені автором в 

сюжетно-композиційну канву повістей та романів, допомагають також осягнути 

філософсько-художню концепцію кожного його твору окремо та історичного 

доробку в цілому. 
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 Жанрові модифікації творів на історичну тему помітно розширили спектр 

поетикального аналізу на рівні інтертекстуальних сплетень. На думку Н. П’єге-

Гро, «…інтертекстуальність є вираженням турботи про підтримку традиції і 

збереження пам’яті про минуле…» [212], тобто інтертекстуальність орієнтована 

на зв’язок з національним та світовим культурно-історичним надбанням. 

Як бачимо, історичну прозу Ю. Мушкетика визначає взаємопроникнення 

різноманітних текстів та мотивів на рівні імпліцитної та експліцитної цитатності, 

алюзійності, архітекстуальності, паратекстуальності та поетичної парадигми, що 

надає їй не просто асоціативності, а подвійності смислу та певної закодованості 

зображуваних подій у тісному взаємозв’язку із традиціями минулого. 

Інтертекстуальна квінтесенція на рівні цитатності в історичній прозі митця є 

надзвичайно багатогранною, у зв’язку з чим виокремлюються чотири джерела 

міжтекстових зв’язків: фактичний матеріал, на якому побудовані твори митця; 

фольклор; художня література; Біблія. Біблійні мотиви (каїнівський, 

фаустівський, про Петра і Павла та про блудного сина) створюють в історичній 

прозі Ю. Мушкетика двоплановість оповіді, яка ґрунтується на органічному 

поєднанні конкретної ситуації та глибокого ідейного підтексту.   

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У третьому розділі дисертації досліджено проблему аксіологічної сутності 

історичної прози Ю. Мушкетика, адже цінність художнього тексту є одним з 

важливих аспектів поетикального аналізу. Система аксіологічних понять 

історичного доробку Ю. Мушкетика є надзвичайно багатогранною. Серед усього 

різноманіття цінностей (добро, чесність, справедливість, людяність, вірність 

тощо) ключовими у творах митця є жертовність та її антипод зрада, воля, 

обов’язок, пам’ять, дім, кохання та єдність, які утворюють своєрідну аксіологічну 

парадигму. Нехтування обов’язком та втрата історичної пам’яті (роман 

«Прийдімо-вклонімося…») призводять до національної трагедії, першою ознакою 

якої є нестабільність, яка реалізується через наскрізний символічний образ 

хитавиці.  
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У плані висвітлення мотиву заклику до єдності, поетизації волі та 

формуванні історичного мислення особистості Ю. Мушкетик продовжив 

Шевченкові традиції. Основними художніми засобами розкриття зазначених вище 

понять є порівняння, метафора, контраст, паралелелізм, деталь та символ.  

Важливими компонентами поетики є заголовок та епіграф. Номеносфера 

творів митця, оригінальність та символічність якої зростала з написанням 

кожного наступного твору, є  досить  поліфункціональною та  багатоманітною, 

що дало підстави сформувати п’ять основних груп назв історичної прози 

письменника: заголовок-головний персонаж («Семен Палій»), заголовок-ідея 

(«Яса», «Погоня»), заголовок-проблема («На брата брат», «Гетьманський скарб»), 

заголовок-заклик («Прийдімо, вклонімося…») та заголовок-вказівка на час 

(«Гайдамаки», «Останній гетьман», «Ніч без світання») та проаналізувати їхню 

семантику в тісному взаємозв’язку з текстами. Крім того, в романі «Останній 

гетьман» автор, продовжуючи традиції  М. Лазорського (твір «Гетьман Кирило 

Розумовський) у зображенні подій періоду скасування Гетьманщини, використав 

принцип переходу від локального історизму до макроісторичних масштабів, 

розширивши семантичне навантаження символу останнього гетьмана. Що 

стосується епіграфа, то він притаманний «Ясі» та «Гайдамакам». Тематичним 

джерелом епіграфів зазначених романів є надбання усної народної творчості. 

Отже, як і титули, так і епіграфи історичної прози Ю. Мушкетика налаштовують 

читача не лише на асоціативний зв’язок із традицією, але й спонукають до 

глибоких роздумів. 

Відповідно до класифікації інтертекстуальних елементів Н. Фатєєвої в 

історичному доробку Ю. Мушкетика виокремлюються такі зв’язки, як цитатність, 

паратекстуальність, архітекстуальність, деякі компоненти інших моделей 

інтертекстуальності та поетичну парадигму. Найпоширенішим інтертекстуальним 

компонентом у творах письменника є цитата, тематичними джерелами якої є 

фактичний матеріал (історичні документи), фольклор (історичні, козацькі та 

чумацькі пісні, паремія), художня література (поетична спадщина Т. Шевченка, 

вітчизняні автори та праці античних філософів) та Біблія, а також алюзія. У 
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романах та повістях помітне й запозичення загальновідомих літературних (мотив 

про євшан-зілля («Яса»), фаустівський мотив («Погоня»)) та біблійних мотивів 

(легенда про Каїна та Авеля («Яса», «На брата брат», «Ніч без світання»), легенда 

про Павла та Петра, про Блудного сина («Гетьманський скарб»)). 

Інтертекстуальний зв’язок творів митця з іншими художніми текстами 

передається також за допомогою алюзії. Так, окремі епізоди повісті «Ніч без 

світання» пов’язані з романом П. Загребельного «Я, Богдан», роману «Яса» – з 

оповіданням Дж. Лондона «Любов до життя», роману «Погоня» – з повістю 

Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» та романом О. Ільченка 

«Козацькому роду нема переводу», у творі «Прийдімо, вклонімося…» відчутний 

вплив роману І. Багряного «Сад Гетсиманський». 

Для створення образів персонажів романів та повістей автор звертається до 

фольклору: порівняння Дорофія Ружі з найменшим з трьох братів з народної думи 

«Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі», Лавріна та Марка – з 

Хомою та Яремою, Сироватки та Білокобилки – з козаком Мамаєм тощо. У 

романі «Яса» спостерігаємо поетичну парадигму, згідно з якою в характерах 

Лавріна Перехреста та Марка Ногайця закладено дві абсолютно протилежні 

ідеї (добро, самопожертва та зло, зрада), які реалізуються в народних образах 

Байди Вишневецького та Марка Проклятого.  

Як бачимо, аксіологічна місткість історичної прози Ю. Мушкетика 

позначена глибиною та багатоаспектністю: поняття ціннісного характеру тісно 

взаємопереплетені з поетикальним аналізом в цілому та типологічним, 

текстологічним і психологічним дослідженнями творів митця. 
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ВИСНОВКИ 

 

Історична проза – це комплекс жанрових утворень (романів, повістей, 

оповідань, новел, нарисів тощо), побудованих на достовірній історичній основі, 

для яких характерною є наявність справжніх історичних осіб та вигаданих 

персонажів, певна частка вимислу та домислу, за допомогою яких відбувається 

перетворення історичного матеріалу в художню картину, часова дистанція між 

автором та зображуваними ним історичними подіями, які обов’язково мають 

подаватися письменником з урахуванням історичної перспективи.  

Принцип фактографічної правдоподібності (зазначення точних дат, імен 

дійсних постатей минулого, нашарування документально зафіксованих фактів, 

цитатування автентичного історичного матеріалу – документів, указів, договорів, 

літописів тощо), що є проявом історичного часу, притаманний абсолютно всім 

аналізованим текстам Ю. Мушкетика на історичну тему. Перші історичні твори 

автора (повість «Семен Палій» та роман «Гайдамаки») у його творчому доробку є 

лише початковим етапом становлення індивідуально-авторського стилю  у сфері 

історичної прози, про що свідчить використання в інших історичних романах та 

повістях не лише часових орієнтирів (імена, дати, документи, події) для 

підсилення в них історичної правди, але й певних індивідуальних художніх 

прийомів: форми викладу (оповіді від першої особи в романі «Гетьманський 

скарб»; контрастності подання матеріалу у творі «На брата брат»), жанрової 

специфіки (визначення автором повісті «Ніч без світання» як белетризованої 

історичної хроніки), залучення документального джерела – літопису – та 

оформлення його в одну з самостійних сюжетних ліній («Прийдімо, 

вклонімося…»). 

 Конкретно-історичні документи та фактографічна основа, підкреслюючи 

загальну канву подій історичної прози Ю. Мушкетика, одночасно відкривають 

письменникові простір для домислу та вимислу, міра яких в історичній прозі є  

виваженою та доцільною. Функціональне навантаження літературознавчих 
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категорій домислу та вимислу у творах митця обґрунтоване: домисел 

використовується прозаїком для художньої інтерпретації історичних фактів, тоді 

як за допомогою вимислу відбувається поглиблення історичної правди, 

здійснюється узагальнення зображуваних автором подій, побудова композиції 

текстів, створюється панорамна система художніх образів, передається 

внутрішній стан та світовідчуття персонажа. Ю. Мушкетик – майстер не тільки 

гармонійного співвіднесення життєвої й історичної правди, але передусім 

талановитий реставратор психології представників різних історичних епох, який 

зумів відтворити духовний світ героїв з документальною точністю і з художньою 

переконливістю.  

Ознаками, які конкретизують жанрову специфіку історичної романістики 

митця, є психологізм, філософічність, автобіографічність, дидактичність, 

притчовість, авантюризм тощо. Так, риси роману-спогаду та роману-подорожі 

мають твори «Гетьманський скарб» та «Погоня». Крім того, «Ясі» та 

«Гетьманському скарбу» притаманні ознаки роману-літопису, а також історико-

пригодницького роману. У «Погоні» простежуються елементи авантюрно-

пригодницького, химерного романів. У зв’язку з художньою трансформацією 

легенди про братів Каїна та Авеля у творах «На брата брат», «Яса», «Ніч без 

світання» відчуваються ознаки притчі – посилення філософічності та 

метафоричності зображуваного. Оригінальним у жанровому визначенні є роман 

«Прийдімо, вклонімося...» – це роман «зв’язку часів» з елементами 

автобіографічності та детективності. До того ж усі історичні романи та повісті 

Ю. Мушкетика мають ознаки творів-випробувань з елементами дидактизму 

(виховання історією). Як бачимо, полівалентність жанрового насичення 

аналізованих художніх текстів митця є беззаперечною, історія у них виступає 

своєрідним фоном, на якому відбувається розгортання сюжетних ліній, колізій, 

розв’язання конфліктів. 

Історична проза письменника є гармонійним поєднанням реалістичного 

відтворення дійсності з елементами романтичної тональності та 

імпресіоністичного світовідчуття. Якісними рисами ідіостилю автора є 
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психологізм, гуманістичність, інтертекстуальність, ліризм, символічність, 

філософічність, документалізм, фольклоризм та морально-етичність, а 

специфічними ознаками окремих творів письменника є монологізм, літописність 

(«Гетьманський скарб»), міфосакральність («На брата брат»), ускладнена 

архітектоніка («Погоня»), оригінальність хронотопного комплексу («Прийдімо, 

вклонімося…»), квінтесенція жанрових ознак, яка простежується у всіх його 

романах та повістях.  

Особливою рисою хронотопу історичної прози Ю. Мушкетика є домінування 

темпоральних координат. Ретроспективне зображення подій у творі на історичну 

тему виступає основною формою художнього часу. Однак на тлі загального 

історичного зрізу автор за допомогою прийому ретроспекції відтворює епізоди з 

життя персонажів з метою пояснення передумов вагомих історичних подій, 

простеження еволюції формування характерів образів персонажів. Так, 

визначальним для творів «Яса», «Останній гетьман», «Погоня», «Ніч без 

світання» є поєднання ретроспективного матеріалу у формі суцільного блоку та 

окремими вкрапленнями, для «Гетьманського скарбу» – побудова сюжету на 

основі спогаду, як домінувального засобу ретроспективи. Об’єднує історичні 

романи та повісті Ю. Мушкетика відсутність прямої хронологічної послідовності 

подій (крім повісті «Семен Палій» та роману «Гайдамаки»). До того ж з аналізом 

кожного наступного твору спостерігаємо ускладнення просторово-часових 

параметрів та архітектоніки романістики автора: вставна оповідь Дорофія Ружі 

(«Яса»), домінування хронотопу дороги в побудові творів «Гетьманський скарб» 

та «Погоня», оригінальність часових та просторових відношень у романі 

«Прийдімо, вклонімося…». 

У більшості текстів письменник звертається до далекоглядної антиципації, 

яка реалізується через мрії, бажання персонажів щодо їхнього майбутнього. Для 

створення просторово-часового континууму роману «Яса» та повісті «Ніч без 

світання» автор використовує антиципацію на рівні знамень (більшість 

зооморфного типу). В антиципаційному ключі вони пророкують лихо, невдачу, 
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нещастя. Крім того, віщування окреслюються своєрідним ореолом таємничості, 

двоїстості, навіть химерності того, що чекає на героїв попереду.  

Варто зауважити, що художній час розкривається через природний 

(динамічна зміна пір року свідчить про швидкоплинність часу) та календарний 

(народні свята). В історичній прозі Ю. Мушкетик застосовує прийом 

пришвидшення часоплину, який досягається шляхом точної фіксації тривалості 

дії, а також за допомогою їх сконденсованості та ущільненості, особливо 

наприкінці творів «Ніч без світання», «Останній гетьман», «На брата брат», 

«Прийдімо, вклонімося…».  

Просторовий діапазон історичної прози Ю. Мушкетика є неоднорідним: 

автор майстерно поєднує відкритий та обмежений простір, використовує бінарні 

опозиції «своє» / «чуже», «тут» / «там» на рівні пейзажних описів, звукових та 

запахових асоціацій. Специфічним для романістики письменника є виокремлення 

своєрідних точок перетину вагомих історичних реалій: село Медведівка 

(«Гайдамаки», «Прийдімо, вклонімося…»), місто Полтава («Семен Палій»), 

Запорізька Січ («Яса»); контрастне зображення міст: Батурин / Фастів, Батурин / 

Біла Церква / Полтава («Семен Палій»), Чернігів / Глухів («Гетьманський скарб»), 

Чигирин та Полтава («На брата брат»). 

Важливу роль у побудові сюжетних каркасів історичних текстів відіграє 

хронотоп дому, який набуває символічного значення, та хронотоп дороги, який 

утворюється експліцитним (шлях, путь, стежка) та метонімічно-імпліцитним 

(мандрівка, похід, погоня, втеча) способами, та розкривається через мотиви 

зустрічі, втрати, обов’язку та пошуку. Крім того, дорога, у свою чергу, дає змогу 

письменникові не тільки розширити просторові параметри романів та повістей, 

але й створити фіксований хронотоп в аналізованих просторових структурах. 

Філософське осмислення дійсності, яке є специфічною ознакою історичної 

прози, у творах Ю. Мушкетика, реалізується на рівні таких видів умовностей: 

концептуаційної («Яса», «На брата брат», «Ніч без світання», «Погоня»), 

ситуаційної («Ніч без світання», «Яса», «Погоня», деякою мірою спостерігаємо 

цей тип умовності й у романах «Гетьманський скарб» та «Прийдімо, 
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вклонімося…»), умовності манери викладу («Гетьманський скарб» та частково 

«Яса», «Погоня») та характерологічної умовності, що визначає абсолютно всі 

твори митця, в яких патріотизм набуває ознак жертовності.  

На формування світогляду автора вплинули родина, освіта, самоосвіта, 

природа, громадська діяльність, а підґрунтя його художньо-філософської 

концепції було закладено у творах на інонаціональну тематику («Смерть 

Сократа», «Суд над Сенекою», «Селена»), в яких переважають питання 

сократівського характеру. Крім того, в історичній прозі письменника 

простежується вплив раціоналізму (прагматизму) та ірраціоналізму 

(екзистенціалізму, філософської антропології) як провідних філософських 

напрямів XX ст., які позначилися на формуванні загальної моделі світу та 

концепції людини в історичній прозі митця, де фактор історичний і людський 

становлять діалектичну єдність. Отож, центром зацікавлень митця є людина, 

внаслідок чого вирізьблюється гуманістична спрямованість творчості та 

домінування художнього антропоцентризму й україноцентризму. 

Помітно, що філософська антропологія в цілому характеризує творчу 

манеру митця, тоді як з позицій прагматизму Ю. Мушкетик розкриває сутність 

жадоби до наживи, до влади, які призводять до руйнації та нехтування 

загальнолюдськими цінностями. В історичних текстах прозаїка відчуваються 

погляди провідних філософів античності, періоду Києво-Могилянської академії, 

епохи Відродження та Просвітництва. Однак філософська складова творів митця 

не є рівнозначною. Серед історичного доробку Ю. Мушкетика помітно 

вирізняються перші історичні твори, в яких автор майже не акцентує увагу на 

філософському підтексті історичних періодів, роман «Погоня», якому притаманна 

міфопоетична спрямованість зображуваних подій, та повість «Ніч без світання», у 

якій простежується поглиблення філософської основи у результаті зазначення 

великої кількості імен видатних філософів та письменників, назв книг, які 

подаються через сприйняття головного героя. 

Дуалістичний синтез раціонального (прагматизм) та ірраціонального 

(екзистенціалізм) філософських напрямів помітно вплинув на специфіку 
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формування онтологічної парадигми творів митця. Насиченість історичної епіки 

автора складною філософською проблематикою забезпечила різноаспектну і 

переконливу інтерпретацію долі українця та ключових основ його екзистенції. 

Онтологічна наповненість історичної прози Ю. Мушкетика зумовлена 

контекстуальним осмисленням реальної (боротьба за свободу рідного краю, за 

своє щастя та з самим собою, обов’язок, справедливість, віра, правда, 

сільськогосподарська праця) та ідеальної (мрія, спогади в романі «Останній 

гетьман»)  форм буття. Основними художніми прийомами, за допомогою яких 

передається багатогранність екзистенції персонажів, є метафоризація життя, 

активне залучення образів-символів хати, жита, праці, погоні, зав’язі, дороги, 

весни, суду, гри та контраст (зіставлення життя у часових площинах «до» і 

«після» якогось ключового моменту («Ніч без світання», «На брата брат», 

«Останній гетьман»), співвідношення закономірностей буття різних соціальних 

прошарків). Неавтентичність буття героїв реалізується через прийоми 

переодягання («Останній гетьман») та гри («Семен Палій», «Яса»).  

Специфіка гносеологічного процесу полягає в тому, що первинні знання 

персонажів історичних творів митця ґрунтуються передусім на чуттєвому 

сприйнятті, проте раціональність процесів узагальнення та абстрагування знань 

підсилюється введенням у контекст романів та повістей символічного образу «ока 

розуму», «світла розуму». Результат гносеологічного пошуку героїв зводиться, в 

основному, до двох ключових істин життя людини: родини та Батьківщини, що 

дає нам право вважати їх абсолютними. В умовах освоєного простору 

здійснюється самопізнання, однак герої прагнуть вийти за його межі, щоб 

перевірити знань про світ та здобути шляхом випробовуння власний досвід. 

Універсальним способом пізнання дійсності у романах та повістях автора є 

діалог, а також  пісня та образ кобзаря, хоча власні висновки персонажів про світ 

формуються через внутрішню рефлексію та роздуми, вираженням яких є 

монологічна форма спілкування. Своєрідними перешкодами на шляху пізнання 

істини є влада тоталітарного режиму («Прийдімо, вклонімося…»), жорстокі 

рамки теоцентризму («Гетьманський скарб», вставна розповідь про Дорофія Ружу 
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(роман «Яса»)), відсутність життєвого досвіду та обмеженість просторового 

діапазону.  

Індивідуальний вияв екзистенційного світогляду у творчості митця 

проявляється в межовій ситуації («хронотоп порогу»), яка безпосередньо 

пов’язана зі втратою рідних людей і є критичною точкою екзистенції персонажів. 

Такі хвилини їхнього буття створюють стан екзистенційного вакууму, що 

породжує самотність та самозаглиблення. Модус зовнішньої та внутрішньої 

самотності (відчуження, усамітнення, свобода, втрата самототожності) на 

особисто-національному («Останній гетьман», «Яса») та інтимно-особистому 

(любовні сюжетні лінії творів) рівнях помітно переростає в екзистенціал туги, 

психологічними засобами розкриття якого є саморефлексії та спогади про минуле. 

Онтологічна наповненість екзистенційного образу туги характерна для роману 

«Погоня». Гіперболізований модус туги, який порівнюється з «чорною ніччю», 

пронизує увесь твір, породжуючи мотиви трагічності, порожнечі та безцільності.  

Визначальними для творів письменника є полісемантичні екзистенціальні 

категорії: страху (непевність, невідомість того, що очікує попереду; потрясіння; 

«афективний стан») стенічного та астенічного типу; тривоги, яка спричиняється 

невпевненістю в майбутньому на особистісному (невротична тривога) і 

національному (реальна тривога) рівнях; смерті, яка підсилюється реалістичним 

та натуралістичним зображенням війни; вибору (передається через лексему 

«хитавиця»), основою якої є внутрішній конфлікт та зовнішні протиріччя.  

Окреслення ідейно-тематичної основи творів прозаїка, дослідження кола 

порушених ним проблем, осмислення природи розглянутих конфліктів 

безпосередньо базується на аксіологічному підґрунті. Багатовимірність 

символічних образів дороги, степу, коня, птаха, меча, Дикого Поля, Запорізької 

Січі, які узагальнюють аксіологічну сутність волі; літопису, через який романіст 

досліджує проблему історичної пам’яті в романі «Прийдімо, вклонімося…»; 

свічки (катарсисний прояв жертовності у «Ясі»); метафоричний образ нитки («На 

брата брат»), на підставі якого реалізується категорія обов’язку (побратимство, 

братство, рід, Батьківщина, історична пам’ять) тощо, подаються Ю. Мушкетиком 
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з майстерно вмотивованим психологічним підтекстом та філософською 

підосновою та слугують провідним лейтмотивом ідей. Глибина осмислення 

проблеми побратимства в романі «Погоня» (з ракурсу психологічного 

дослідження внутрішнього стану головного персонажа твору Семена 

Білокобилки) та особливості її висвітлення свідчать про зростання майстерності 

митця у сфері психологічного аналізу. 

 Жертовність та зрада (віроломство – в романі «Погоня») розкриваються 

через усвідомлення персонажами сенсу життя. Увиразнення моменту зради 

відбувається завдяки введенню в контекст творів темпоральної координати ночі 

та художньої деталі холодного місячного сяйва. Воля та неволя (зазначені поняття 

передаються також і через образи Полуботка та Петра I («Гетьманський скарб»), 

збірний образ гайдамаків та ворогів-поневолювачів («Гайдамаки»)), як і категорії 

зла та добра, в історичних текстах Ю. Мушкетика набувають національного та 

особистісного вияву.  

Наскрізним у творах автора є сакральний образ дому-держави, який в одних 

романах подається багатопланово («Яса», «На брата брат»), а в інших – 

окреслений побіжно («Гайдамаки», «Погоня», «Останній гетьман»). Художнє та 

філософське осмислення сутності символу дому-держави допомагає 

проаналізувати одну з доленосних проблем української історії – цілісності та 

незалежності рідного краю, до чого неодноразово закликає. 

 У результаті ґрунтовного типологічного аналізу заголовків та епіграфів 

творів було виокремлено п’ять основних груп титулів історичної прози 

письменника: заголовок-головний персонаж («Семен Палій»), заголовок-ідея 

(«Яса», «Погоня»), заголовок-проблема («На брата брат», «Гетьманський скарб»), 

заголовок-заклик («Прийдімо, вклонімося…») та заголовок-вказівка на час 

(«Гайдамаки», «Останній гетьман», «Ніч без світання»).  Найчисленнішою є 

остання група, дві перші назви творів, які ввійшли до неї, безпосередньо 

відображають історичні події, проте й антропонімічна назва повісті «Семен 

Палій» також є прямою вказівкою на певний історичний період. Номеносфера 

романів та повістей митця є багатоманітною та поліфункціональною. З 
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написанням кожного наступного твору помітно зростала майстерність автора в 

називанні текстів: використання антропоніма в титулі першої повісті митця 

«Семен Палій» (1954) полегшує її першочергове  сприйняття, тоді як 

оригінальність та символічність заголовка повісті «Ніч без світання» (2011) 

порівняно з назвами інших романів письменника вимагає додаткових 

інтерпретативних зусиль.  

Складовим елементом заголовкового комплексу художнього твору, крім 

титулу, є також і епіграф, який налаштовує читача на асоціативний зв’язок з 

традицією та спонукає до роздумів. Митець використовує епіграфи лише у 

романах «Яса» та «Гайдамаки». Звертаючись до фольклору, письменник акцентує 

в них увагу саме на головних персонажах – Максимові Залізнякові та Іванові 

Сіркові, що вказує на народність зазначених образів. 

Домінантним інтертекстуальним компонентом в історичній прозі 

письменника цитата. Тематичними джерелами міжтекстової взаємодії на рівні 

цитати є фактичний матеріал, фольклор, художня література та Біблія. Так, 

найбільшу групу цитувань, що залежить від жанрової специфіки романів та 

повістей, становлять експліцитно введені автором прямі та опосередковані 

повтори з різноманітних історично-документальних та конкретно-історичних 

джерел. Фольклорні елементи (пісні, думи, паремія) увиразнюють мовну 

характеристику персонажів, відіграють важливу роль у процесі 

характеротворення та передавання атмосфери зображуваного, тоді як каїнівський 

мотив, біблійний мотив про Петра і Павла та про блудного сина є важливими 

сюжетотвірними елементами («Яса», «На брата брат», «Ніч без світання», 

«Гетьманський скарб»), а фаустівський мотив та мотив про євшан-зілля 

визначають лише окремі епізоди романів «Погоня» та «Яса».  

Історична проза Ю. Мушкетика також насичена імпліцитними натяками на 

різні художні твори на сюжетно-композиційному, тематичному та 

образотворчому рівнях. Так, монолог Б. Хмельницького в останні хвилини життя 

(«Ніч без світання») нагадує роман П. Загребельного «Я, Богдан», переодягання 

О. Розумовського («Останній гетьман») – роман «Місто» В. Підмогильного, 
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проблема боротьби з тоталітарною системою («Прийдімо, вклонімося…») 

інтертекстуально пов’язана з твором І. Багряного «Сад Гетсиманський», епізод 

екзекуції над Мальвою («Погоня») певною мірою асоціюється з повістю 

Г. Квітки-Основ’яненко «Конотопська відьма» тощо.  

Ю. Мушкетик продовжує традиції історичних романістів-попередників – 

П. Куліша, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, М. Лазорського, В. Малика – на 

тематичному (зображення трагічних сторінок історії України – період Руїни, 

Коліївщини та знищення Гетьманщини), поетикальному (фольклоризм, 

символічність образів, ретроспекція як важливий художній засіб психологізму), 

композиційному (хронотоп дороги як складник архітектоніки творів митця) 

рівнях. Наявність пригодницького елемента у романах «Яса» (сюжетна лінія 

Марка та Лавріна), «Гетьманський скарб» та «Погоня» свідчить про 

вальтерскоттівську традицію. Твір «Прийдімо, вклонімося…» є зразком роману 

«зв’язку часів», до якого належать тексти П. Загребельного та Р. Федоріва. Крім 

того, історична проза письменника аксіологічно орієнтована на творчість 

Т. Шевченка – поетизація волі, заклик до єднання, братерства, збереження дому-

України. Фантастичність та химерність деяких ситуацій сягає своїм корінням 

«Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» М. Гоголя. Однак Ю. Мушкетик, 

врахувавши досвід попередників, поглибив характеристики образів реальних 

історичних постатей шляхом використання прийому контрасту (І. Виговський), 

зосередження на розкритті внутрішнього стану І. Сірка, розширення 

семантичного поля символу останнього гетьмана (характер О. Розумовського), 

переосмислення сенсу життя К. Розумовського. Новаторство прозаїка полягає 

також у тому, що він розширює спектр засобів психологічного аналізу. Так, 

описуючи найкритичніші хвилини життя персонажів – смерть рідних людей, 

зрада товариству, безвихідь, важкі моменти життєвого вибору, – автор 

заглиблюється у процес біфуркації, тобто втрати цілісності душі, а також уводить 

потік свідомості в контекст роману «Прийдімо, вклонімося…». 

Зваживши на всю гостроту проблеми, заявленої в назві дисертації, можна 

зробити висновки, що історична проза Ю. Мушкетика є новаторським прикладом 
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майстерного поєднання складного та простого, безсмертного та тлінного у тісній 

взаємодії з минулим, теперішнім та майбутнім. У творах митця відбувається 

розширення смислового поля історичних подій, історія у них виступає своєрідним 

каталізатором, за допомогою якого осмислюються ключові засади онтології та 

гносеологічного процесу, які ґрунтуються на підставі оригінальної художньо-

філософської концепції автора, системі аксіологічних домінант та морально-

етичних категорій у взаємозв’язку із зображеними історичними обставинами. 



 

 

182 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аверинцев С. Символ / Сергей Аверинцев // Литературный 

энциклопедический словарь / [под общ. ред. В. М. Кожевникова, 

Т. А. Николаева]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – С. 378–379. 

2. Александрова Л. Советский исторический роман / Лидия Александрова. – 

Киев : Высшая школа, 1987. – 159 с. 

3. Александрова Л. Советский исторический роман и вопросы историзма / 

Лидия Александрова. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – 156 с. 

4. Андреев А. Теория литературы : личность, произведение, художественное 

творчество : [учеб. пособие] : в 2 ч. / Андрей Андреев. – Мн. : БГУ, 2004. – 

Ч. 1 : Теория литературно-художественного произведения. – 187 с. 

5. Андреев Ю. Революция и литература / Юрий Андреев. – [2-е изд., доп.]. – 

М. : Худ. лит., 1975. – 448 с. 

6. Андреев Ю. Русский советский исторический роман : 20-30-е годы / 

Юрий Андреев. – М.; Л. : Наука, 1962. – 214 с. 

7. Андрусів С. Вогонь нашої пам’яті : Історична проза в контексті сьогодення / 

Стефанія Андрусів // Київ.  – 1990. – № 1. – С. 125–127. 

8. Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років 

ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Львів : Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2000. – Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с. 

9. Андрусів С. Мости між часами (Про типологію історичної прози) / 

Стефанія Андрусів // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 8. – 

С. 14–20. 

10. Андрусів С. Як на святій сповіді : (Про українські історичні романи) / 

Стефанія Андрусів // Слово і Час. – 1991. – № 2. – С. 48–53. 

11. Баканов А. Історичний роман : Деякі ідейно-художні проблеми / Андрій 

Баканов // Література Англії : ХХ століття : [навч. посіб.]; за 

ред. К. Шахової. – Київ : Либідь, 1993. – С. 72–91. 



 

 

183 

12. Баканова А. Экзистенциальные аспекты переживаний при потере ребенка 

[Электронный ресурс] / Анастасия Баканова. – Режим доступа : 

http://hpsy.ru/public/x1208.htm 

13. Бандура О. Теорія літератури : [посіб. для вчителів] / Олександра Бандура. – 

Київ : Рад. шк., 1969. – 286 с. 

14. Баран Є. Жанрова специфіка історичного роману (До джерела і особливостей 

розвитку) / Євген Баран // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-

Франківськ : Плай, 1997. – Вип. 2. – С. 44–52. – (Серія : Філологія). 

15. Баран Є. Українська історична проза другої половини XIX – початку XX 

століття / Євген Баран. – Львів : Логос, 1998. – 144 с.  

16. Барт Р. От произведения к тексту / Ролан Барт // Барт Р. Избранные работы : 

Семиотика. Поэтика. – М. : Прогресс, 1989. – С. 413–423. 

17. Батраченко І. Психологічні закономірності професіоналізації та 

інституалізації пралогічної антиципації [Електронний ресурс] / 

Іван Батраченко. – Режим доступу : 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_12_2009/psiholog/batr

_2.htm 

18. Бахтин М. К методологии литературоведения / Михаил Бахтин // Введение в 

литературоведение. Хрестоматия : [учеб. пособие] / [сост. П. А. Николаев, 

Е. Г. Руднева, В. Е. Хализев]; под ред. П. А. Николаева, А. Я. Эсалнек. – [4-е 

изд., испр. и доп.]. – М. : Высшая шк., 2006. – С. 104–107. 

19. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / Михаил Бахтин. – М. : 

Советский писатель, 1963. – 363 с. 

20. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса / Михаил Бахтин. – М. : Художественная литература, 1990. – 

541 с.  

21. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе : Очерки по исторической 

поэтике / Михаил Бахтин // Бахтин М. Литературно-критические статьи. – 

М. : Художественная литература. – С. 121–290. 

22. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Гастон Башляр; [пер. с франц. 

http://hpsy.ru/public/x1208.htm
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_12_2009/psiholog/batr_2.htm
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_12_2009/psiholog/batr_2.htm


 

 

184 

Н. В. Кислова, Г. В. Волкова]. – М. : Российская политическая энциклопедия  

(РОССПЭН), 2004. – 376 с. 

23. Белинский В. Разделение поэзии на роды и виды / Виссарион Белинский // 

Белинский В. Полное собрание починений : в 13 т. – М. : Из-во АНСССР, 

1953-1959. – Т. 5 : Статьи и рецензии 1841-1844. – 1954. – С. 7–68. 

24. Бельский А. Английский роман 1800-1810-х годов : [учеб. пособ. по 

спецкурсу для студ. филол. факультета] / Александр Бельский. – Пермь, 

1968. – 213 с.  

25. Бердяев Н. Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы / 

Николай Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 268 с. 

26. Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : 

[монографія] / Ніна Бернадська. – Київ : Академвидав, 2004. – 368 с. 

27. Бєляєв В. Полум’я народного гніву / Віктор Бєляєв // Вітчизна. – 1958. – 

№ 4. – С. 203–206. 

28. Бєляєв В. Український радянський історичний роман / Віктор Бєляєв // 

Питання української радянської літератури : [літ.-крит. статті]. – Київ : Рад. 

письм., 1955. – С. 315–342. 

29. Бібік В. Хронотоп дороги в романі В. Підмогильного «Місто» / Віктор Бібік // 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 4 (191). – С. 43–

49. 

30. Білецький О. Вальтер Скотт і його роман «Квентін Дорвард» : [літ.-крит. 

ст.] / Олександр Білецький // Скотт В. Квентін Дорвард. – Київ : Молодь, 

1973. – С. 416–424. 

31. Білий О. Літературний герой у контексті історії / Олег Білий. – Київ : Наук. 

думка, 1980. – 120 с. 

32. Більчук Н. Кордоцентризм як принцип цілісного розуміння людини / Наналя 

Більчук // Інтелект. Особистість. Цивілізація : [темат. зб. наук. пр. із соц.-

філос. пробл.]; голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – Вип. 

9. – С. 201–208. 

33. Богданова М. Жанрові особливості історичної прози / Марина Богданова // 



 

 

185 

Вісник Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – № 3. – 

С. 24–28. – (Серія : Філологічні науки). 

34. Богданова М. Різноманітність лексичних форм та засобів в українській 

історичній прозі XX ст. / Марина Богданова // Актуальні проблеми 

слов’янської філології. – Бердянськ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 4. – С. 73–78. 

35. Богданова М. Українська історична мала проза XX століття: проблеми жанру 

та стилю / Марина Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : 

[міжвузівський зб. наук. ст.] – Бердянськ, 2009. – № 20. – С. 115–124. – 

(Серія : Лінгвістика і літературознавство). 

36. Бойко О. Історія України : [посібник] / Олександр Бойко. – Київ : Вид. центр 

«Академія», 2002. – 656 с.  

37. Больнов О. Философия экзистенциализма / Отто Больнов. – СПб. : Лань, 

1999. – 222 с. 

38. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму / 

Юрій Бондаренко // Слово і Час. – 2003. – № 6. – С. 64–69. 

39. Борев Ю. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь 

терминов / Юрий  Борев. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 575 с.  

40. Борисенко К. Творчість Лаврентія Крщоновича в контексті українського 

бароко мазепинської доби [Електронний ресурс] / Катерина Борисенко. – 

Режим доступу : http://www.baroqu.narod.ru/Krshchonovych.htm 

41. Бугайова Н. Сутність людської особистості провідний мотив новели 

В. Шевчука «Біла нитка печалі» / Надія Бугайова // Теоретична і дидактична 

філологія : [зб. наук. пр.]. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 

2011. – Вип. 10. – С. 54–61. 

42. Валуєв Ю. Юрій Мушкетик:  «Прагну реабілітувати Івана Виговського перед 

історією і нащадками» : (Про роман Ю. Мушкетика «На брата брат») / 

Юрій Валуєв // Вісті з України. – 1994. – № 35. – С. 6–7. 

43. Ванслов В. Естетика романтизму / Віктор Ванслов. – Київ : Мистецтво, 

1966. – 402 с. 

http://www.baroqu.narod.ru/Krshchonovych.htm


 

 

186 

44. Варфоломеев И. Типологические основы жанров исторической 

романистики / Иван Варфоломеев. – Ташкент : Фан, 1979. – 162 с.  

45. Вдова Івана Сірка й Сірченки : [дума] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  http://www.ebk.net.ua/Book/buunt/dumy/32.htm  

46. Вегеш А. Літературно-художні антропоніми козацької доби в романі Юрія 

Мушкетика «Гетьманський скарб» / Анастасія Вегеш // Науковий вісник 

Ужгородського ун-ту. – Ужгород, 2008. – Вип. 18. – С. 60–62. – (Серія : 

Філологія). 

47. Величко С. Літопис : у 2-х т. / Самійло Величко; [пер. з книжної української 

мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука] / відп. ред. О. Мишанич. – Київ : 

Дніпро, 1991. – Т. 1 – 2. 

48. Волинський К. Юрій Мушкетик / Кость Волинський // Письменники 

радянської України : [літературно-критичні нариси] / упор. 

С. Крижанівський. – Київ, 1984. – Вип. 11. – С. 201–221. 

49. Волощук Ю. Екзистенційні мотиви та стани людської душі в романній прозі 

Володимира Гжицького / Юлія Волощук // Теоретична і дидактична 

філологія : [зб. наук. праць]. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне 

агентство», 2011. – Вип. 10. – С. 80–90. 

50. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : [підручник] / [за наук. 

ред. Олександра Галича]. – Київ : Либідь, 2001. – 488 с. 

51. Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования / Илья 

Гальперин. – [изд. 5-е, стереотипное]. – М. : КомКнига, 2007. – 144 с.  

52. Ганюкова К. До питання про жанрову специфіку української історичної 

повісті XIX – початку XX ст. / Ксенія Ганюкова // Вісник Львівського 

університету. – Львів, 2004. – Вип. 33. – Ч. 2. – С. 100–106. 

53. Гегель Г. Эстетика: в 4-х т.: [под. ред. и с предисл. А. Лифшица] / 

Георг Гегель. – М. : Искусство, 1968-1973. – Т. 2. – 1969. – 326 с. 

54. Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через іншого (в 

інтелектуальній прозі В. Домонтовича) / Мар'яна Гірняк // Слово і Час. – 

2004. – №11. – С. 28–36. 

http://www.ebk.net.ua/Book/buunt/dumy/32.htm


 

 

187 

55. Горбач Н. Історична проза Юрія Мушкетика: дис. … канд. філол. наук : 

«Українська література» 10.01.01 / Наталія Вікторівна Горбач; Зап. нац. ун-

т. – Запоріжжя, 2002. – 187 с.  

56. Горбач Н. Сократ – герой літературного твору / Наталія Горбач // Вісник 

Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – № 1. – С. 33–

36. – (Серія : Філологічні науки). 

57. Горбулева М. Меч как символико-культурная категория / Мария Горбулева // 

Дефиниции культуры : [cб. тр. участников  Всерос. семинара молодых 

ученых]. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2007. – Вып. VII – C. 111–115. 

58. Горпинич В. Українська морфологія : [навч. посіб. для студ. філол. спец. 

вищих навч. закладів] / Володимир Горпинич. – Дніпропетровськ : ДДУ, 

2000. – 364 с. 

59. Гречанюк Ю. Проблеми історизму і традиції в літературі XIX-XX ст. / 

Юрій Гречанюк, Анатолій Нямцу. – Чернівці : Рута, 1997. – 123 с. 

60. Гриця С. Міграція фольклору / Софія Гриця // Фольклор українців поза 

межами України: [зб. наук. статей]. – АН України. Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М. Рильського. Ін-т української 

археології. – Київ :  Б.в., 1992. – С. 20–40. 

61. Гром’як Р. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції 

І. Я. Франка / Роман Гром’як // Поетика / [За ред. В.  Брюховецького]. – Київ : 

Наукова думка, 1992. – С. 16–21. 

62. Гуляк А. Концепція героя в романах Юрія Мушкетика про гайдамаччину / 

Анатолій Гуляк, Федір Кейда // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 74–85.  

63. Гулыга А. Искусство истории / Арсений Гулыга. – М. : Современник, 1980. – 

288 с. 

64. Гуменний М. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: 

компаративний аспект : [монографія] / Микола Гуменнний. – Київ : «Євшан-

зілля», 2009. – 318 с.  

65. Гуменний М. Поетика О. Гончара-прозаїка / Микола Гуменний // 

Филологический анализ. Теория, методика, практика : [сб. науч. ст.]. – 



 

 

188 

Херсон, 1993. – С. 22–28. 

66. Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара : проблеми 

типологій : [монографія] / Микола  Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240 с. 

67. Джанджакова Е. О поэтике заглавий / Евгения Джанджакова // Лингвистика и 

поэтика : [сб. статей] / отв. ред. В. П. Григорьев. – М. : Наука, 1979. – С. 207–

214. 

68. Дзись Г. Специфіка хронотопу у жанрі прозової мініатюри: фрагментарність, 

мозаїчність, часопросторові зміщення / Галина Дзись // Актуальні проблеми 

сучасної філології : [зб. наук. пр.] / ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. – Рівне : 

РДГУ, 2008. – Вип. ХVІІІ. – С. 125–135. – (Серія : Літературознавство). 

69. Дзюба І. Несходимі стежки минувшини : Пригодницькі мотиви в історичній 

прозі / Іван Дзюба // Київ. – 1986. – № 10. – С. 86–95. 

70. Добролюбов Н. О русском историческом романе / Николай Добролюбов // 

Добролюбов Н. Избранное. – [2-е изд., испр.]. – М. : Искусство, 1986. – 437 с. 

71. Добрынина В. Философия XX века : [учебное пособие] / 

Валентина Добрынина. – М. : ЦИНО общества «Знание» России, 1997. – 

288 с. 

72. Дончик В. Вдумаймося, пошануймо… / Віталій Дончик // Дивослово. – 

2004. – №3. – С. 59–62. 

73. Дончик В. Історія української літератури XX століття : [підручник] / 

Віталій Дончик : у 2 кн. / [за ред. В. Г. Дончика]. – Київ : Либідь, 1995. – Кн. 

2. – Ч. 2 (1960–1990-ті роки). – 510 с. 

74. Дудніков М. Жанрові модифікації історичного роману [Електронний 

ресурс] / Микола Дудніков // Вісник Луганського національного університету 

імені Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, березень 

2011. – №06 (217). – Ч. 1. – (Серія : Філологічні науки). – Режим доступу: 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=9815&chapter=1 

75. Дячок О. Модус ідеї «сродної праці» у філософсько-художньому 

дискурсі [Електронний ресурс] / Олег Дячок // Григорій Сковорода. 

Інтерпретації : [зб. наук. пр.] : у 2 кн. / [відп. ред. В. Т. Поліщук, 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=9815&chapter=1


 

 

189 

Ю. В. Тимошенко]. – Черкаси : Вид-во Черкас. держ. ун-ту, 2003. – Кн. 2. – 

(Серія : Літературознавство). – Режим доступу : 

http://uk.xlibx.com/4istoriya/1281067-1-grigoriy-skovoroda-interpretacii-zbirnik-

naukovih-prac-dvoh-knigah-kniga-druga-literaturoznavstvo-cherkasi-v.php 

76. Энциклопедия знаков и символов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znaki.chebnet.com/ 

77. Эстес К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях 

[Электронный ресурс] / Кларисса Эстес. – Режим доступа : 

http://www.libok.net/writer/3825/kniga/11279/estes_klarissa_pinkola/beguschaya_

s_volkami_jenskiy_arhetip_v_mifah_i_skazaniyah/read 

78. Євсєєв О. Макіавеллізм: історія і сучасність / Олександр Євсєєв // Вісник 

Харківського національного університету імені Н. В. Каразіна. – Харків, 

2011. – № 9. – С. 54–58. – (Серія : Право). 

79. Ємець Н. Парадигма «Бог-світ-людина» як основа антропософських ідей 

Києво-Могилянської академії [Електронний ресурс] / Наталя Ємець // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – Вип. 95. : ІІІ Всеукраїнські 

Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам’яті 

С. Б. Кримського «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити 

філософських смислів в мові, мистецтві, літературі». – С. 184–186. – (Серія : 

Філософські науки). 

80. Есин А. Стиль / Андрей Есин // Введение в литературоведение : 

Литературное произведение. Основные понятия и термины : [учеб. пособ.] / 

[Чернец Л. В., Хализев В. Е., Гройтман С. Н. и др.]; под. ред. Л. В. Чернец. – 

М. : Высшая школа, 1999. – С. 350–363. 

81. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: [словник-довідник] / 

Віталій Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с. 

82. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика : [избранные 

труды] / Виктор Жирмунский. – М. : Наука, 1977. – 407 с. 

83. Жулинський М. Виводив душу з пітьми / Микола Жулинський // Літературна 

http://uk.xlibx.com/4istoriya/1281067-1-grigoriy-skovoroda-interpretacii-zbirnik-naukovih-prac-dvoh-knigah-kniga-druga-literaturoznavstvo-cherkasi-v.php
http://uk.xlibx.com/4istoriya/1281067-1-grigoriy-skovoroda-interpretacii-zbirnik-naukovih-prac-dvoh-knigah-kniga-druga-literaturoznavstvo-cherkasi-v.php
http://znaki.chebnet.com/
http://www.libok.net/writer/3825/kniga/11279/estes_klarissa_pinkola/beguschaya_s_volkami_jenskiy_arhetip_v_mifah_i_skazaniyah/read
http://www.libok.net/writer/3825/kniga/11279/estes_klarissa_pinkola/beguschaya_s_volkami_jenskiy_arhetip_v_mifah_i_skazaniyah/read


 

 

190 

Україна. – 2004. – 8 квітня.  

84. Жулинський М. Істина – в людських душах : [передмова] / 

Микола Жулинський // Мушкетик Ю. Твори : у 5 т. – Київ : Дніпро, 1987. – 

Т. 1. – С. 5–34.  

85. Иванов Н. Верность действительности / Николай Иванов // Вопросы 

литературы. – 1965. – №9. – С. 70–72. 

86. Іванишин В. Нариси з теорії літератури : [навч. посіб.] / Василь Іванишин. – 

К. : ВЦ «Академія», 2010. – 256 с. 

87. Ільницький М. Голос героя – голос автора / Микола Ільницький // Жовтень. – 

1985. – № 4. – С. 110–118. 

88. Ільницький М. Людина в історії. Жанрові структури сучасної історичної 

прози / Микола Ільницький // Жовтень. – 1988. – №2. – С. 104–112. 

89. Ільницький М. Людина в історії : сучасний український історичний роман / 

Микола Ільницький. – Київ : Дніпро, 1989. – 356 с. 

90. Ільченко О. Твори : у 2-х т. / Олександр Ільченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 

Т. 1 : Козацькому роду нема переводу, або Мамай і Чужа Молодиця : 

[роман]. – 692 с. 

91. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / 

Альберт Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с. 

92. Квітка-Основ’яненко Г. «Конотопська відьма», «Сватання на Гончарівці» та 

інші твори / Григорій Квітка-Основ’яненко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 

2008. – 416 с. 

93. Кейда Ф. З відстані століть : Коліївщина в романі Ю. Мушкетика «Прийдімо, 

вклонімося…» / Федір Кейда // Слово і Час. – 1999. – №3. – С. 51–55.  

94. Киркегор С. Наслаждение и долг [пер. с датского П. Ганзена] / 

Сѐрен Киркегор. – [изд 3-е]. – Киев : AirLand, 1994. – 504 с. 

95. Кливняк Н. Майстер історичної прози / Надія Кливняк // Історико-

літературний журнал. – Одеса : Астропринт, 2004. – № 10. – С. 11–17.  

96. Кливняк Н. На шляху до історичної правди / Надія Кливняк // «Просвіта» : 

минуле, сучасне й майбутнє (до 100-річчя Одеської «Просвіти») : [матеріали 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

 

191 

наук.-практ. конф]. – Одеса, 25-26 листопада 2005 р. – Одеса : Друк, 2006. – 

С. 165–172. 

97. Клочек Г. Поетика Бориса Олійника : [літ.-критич. нарис] / 

Григорій Клочек. – Київ : Рад. письм., 1989. – 332 с. 

98. Клочек Г. Так що ж таке поетика? / Григорій Клочек // Поетика / 

[За ред. В. Брюховецького]. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 5–16.  

99. Клочек Г. «Художній світ» як категоріальне поняття [Електронний ресурс] / 

Григорій Клочек. – Режим доступу : 

http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Klochek4.htm 

100. Книга символов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.symbolsbook.ru/ 

101. Кобів Й. Еразм Роттердамський і його сатиричне перо : [передмова] / Йосип 

Кобів // Роттердамський Е. Похвала глупоті. Домашні бесіди; [пер. з латини 

В. Литвинова, Й. Кобова]. – Київ : Основи, 1993. – С. 3–11. 

102. Коваленко К. Стильова домінанта як літературознавча проблема / 

Ксенія Коваленко // Філологічні науки : [зб. наук. праць] / Полтавський 

державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 

2010. – Вип. 1 (4). – С. 94–99. 

103. Кодак М. Історичне повіствування : Замки й ключі : [Ю. Мушкетик] / 

Микола Кодак // Київ. – 1999. – №3–4. – С. 119–122. 

104. Кодак М. Поетика Олеся Гончара-романіста : [монографія] / Микола Кодак. – 

Луцьк : Твердиня, 2012.  – 272 с.  

105. Кодак М. Поетика як система : [літературно-критичний нарис] / 

Микола Кодак. – Луцьк: Твердиня, 2010. – 176 с. 

106. Кожина Н. Заглавие художественного произведения: онтология, функции, 

параметры типологии / Наталия Кожина // Проблемы структурной 

лингвистики : [cб. научн. трудов] / под ред. В. П. Григорьева. – М. : Наука, 

1988. – С. 167–183. 

107. Козак С. Юрій Мушкетик : «Натхнення – це віра в те, що пишеш» 

[Електронний ресурс] / Сергій Козак. – Режим доступу : 

http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Klochek4.htm
http://www.symbolsbook.ru/
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

 

192 

http://litukraina.kiev.ua/ur-y-mushketik-natchnennya-tse-v-ra-v-te-scho-pishesh 

108. Козлов А. Історична достовірність у літературі та в науці / Анатолій Козлов // 

Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – 

С. 140–143. – (Серія : Філологічні науки). 

109. Кондратюк М. Жанрова специфіка українських романів зв’язку часів / 

Марта Кондратюк // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 

Житомир : РВВ Житомирського педагогічного університету імені І. Франка, 

2004. – Вип. 15. – С. 146–149. – (Серія : Філологічні науки). 

110. Кононенко П. Гей, літа орел! Гей, літає сизий (До 80-ліття з дня народження 

Юрія Мушкетика) / Петро Кононенко // Українознавство. – 2009. – №1. – 

С. 28–33. 

111. Кононенко П. Реаліст і романтик : (До 70-річчя Юрія Мушкетика) / 

Петро Кононенко // Сіверянський літопис. – 1999. – № 3. – С. 38–46. 

112. Кононенко П. Світ і світло творчості Юрія Мушкетика / Петро Кононенко // 

Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С. 128–138. 

113. Кононенко П. Стиль прози Ю. Мушкетика / Петро Кононенко // Проблеми. 

Жанри. Майстерність : [літературно-критичні статті]. – Київ : Рад. письм. – 

Вип. V. – С. 116–135. 

114. Конончук Т. Концепти художньої антропології в прозі Ю. Мушкетика / 

Тетяна Конончук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. – Ізмаїл, 2010. – Вип. 28. – С. 120–125. 

115. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: 

[монографія] / Нонна Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с. 

116. Кораблева Н. Интертекстуальность и интертекст (роман А. Битова 

«Пушкинский дом» в зеркале постмодернизма) / Наталья Кораблева // Язык и 

культура : третья международная конференция: [тезисы докладов]. – Київ : 

Collegium, 1994. – С. 239–240. 

117. Кореневич Л. Двоє у дзеркалі часу : Хурделиця сьогодення в романі Юрія 

Мушкетика «У пастці» / Леонід Кореневич // Урядовий кур’єр. – 2003. – 9 

серпня.  

http://litukraina.kiev.ua/ur-y-mushketik-natchnennya-tse-v-ra-v-te-scho-pishesh


 

 

193 

118. Кошевая И. Название как кодированная идея текста / Инна Кошевая // 

Иностранные языки в школе. – М., 1982. – №2. – С. 8–10. 

119. Кравченко А. Художня умовність в українській радянській прозі / 

Андрій Кравченко. – Київ : Наук. думка, 1988. – 128 с. 

120. Кравченко В. І. Виговський як історична особа і художній персонаж у 

романах І. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський» та Ю. Мушкетика 

«На брата брат» / Валентина Кравченко, Оксана Проценко // Література. 

Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. пр.]. – Київ : «Твім Інтер», 2001. – 

Вип. 8. – С. 150–157. 

121. Красман В. К вопросу о специфике «ночного хронотопа» в европейском 

романтизме / Вера Красман // Молодой ученый. – 2011. – №5. – Т. 2. – С. 18–

20. 

122. Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / [гл. ред. Сурков А. А.]. – М. : 

Советская энциклопедия, 1962. – Т. 1. – 1087 с. 

123. Крижанівський С. Рід, вид, різновид : До питання про сучасну жанрову 

систему / Степан Крижанівський // Крижанівський С. Художні відкриття і 

літературний процес. – Київ, 1973. – С. 142–187. 

124. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман / Юлия Кристева // Вестник 

МГУ. – 1995. – № 1. – С. 87–115. – (Серия : Филология). 

125. Кузнецов В. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм / Василий Кузнецов. – М. : 

Наука, 1969. – 293 с. 

126. Кузнецов М. Советский роман : [очерки] / Михаил Кузнецов. – М. : Издат. 

Академии наук СССР, 1963. – 302 с. 

127. Кухар-Онишко О. Індивідуальний стиль письменника : генезис, структура, 

типологія / Олександр Кухар-Онишко. – Київ : Вища школа, 1985. – 173 с. 

128. Куцевол О. Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу 

експлікації інтертекстуальності / Ольга Куцевол // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету : [зб. наук. пр.] / 

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – 

Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 20–25. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1249130&prev=0&page=0&parentId=1249130&parentName=%CD%E0%F3%EA%EE%E2%B3+%E7%E0%EF%E8%F1%EA%E8+%C2%B3%ED%ED%E8%F6%FC%EA%EE%E3%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%EE%E3%EE+%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%B3%F7%ED%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1249130&prev=0&page=0&parentId=1249130&parentName=%CD%E0%F3%EA%EE%E2%B3+%E7%E0%EF%E8%F1%EA%E8+%C2%B3%ED%ED%E8%F6%FC%EA%EE%E3%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%EE%E3%EE+%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%B3%F7%ED%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1249130&prev=0&page=0&parentId=1249130&parentName=%CD%E0%F3%EA%EE%E2%B3+%E7%E0%EF%E8%F1%EA%E8+%C2%B3%ED%ED%E8%F6%FC%EA%EE%E3%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%EE%E3%EE+%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%B3%F7%ED%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3


 

 

194 

129. Ламзина А. Заглавие / Анна Ламзина // Литературоведение. Литературное 

произведение : основные понятия и термины : [учеб. пособие] / 

[Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др.]; под ред. Л. В. Чернец. – 

М. : Высш. шк. – 1999. – С. 94–107. 

130. Ламзина А. Рама / Анна Ламзина // Введение в литературоведение : [учеб. 

пособие] / [Л. В. Чернец, А. Я. Эсалнек и др.]; под ред. Л. В. Чернец. – М. : 

Высш. шк., 2004. – С. 103–118.  

131. Лексикон загального і порівняльного літературознавства / [за ред. 

А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварила, Б. Іванюка, П. Рихла]. – Чернівці : Золоті 

литаври, 2001. – 636 с.  

132. Ленобль Г. История и литература / Генрих Ленобль. – [2-е изд.]. – М. : Худ. 

литература, 1977. – 301 с. 

133. Ленська С. Екзистенційна проблематика малої прози Ю. Мушкетика / 

Світлана Ленська // Актуальні проблеми слов’янської філології : [зб. наук. 

пр.] / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – 

Вип. XXVI. – Ч. 1. – С. 439–447. 

134. Ленська С. Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика / 

Світлана Ленська // Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / Полтавський нац. пед. 

ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 3–7. 

135. Лепьохін Є. «Граничні ситуації» : роль і значення у літературі 

екзистенціалізму [Електронний ресурс] / Євгеній Лепьохін. – Режим 

доступу : 

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_16/articles/Lepyokhin.pdf 

136. Лесин В. Словник літературознавчих термінів / Василь Лесин, Олександр 

Пулинець. – [вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : Рад. шк., 1965. – 432 с. 

137. Литвинович С. «Химерність» як ознака жанрової модифікації історичної 

прози: теоретичний аспект / Світлана Литвинович // Науковий вісник 

Миколаївського університету. – Миколаїв, 2008. – Вип. 17. – С. 102–106. – 

(Серія : Філологічні науки). 

138. Лівінська О. До свого дому не пізно й опівночі, або архетип дому в 

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_16/articles/Lepyokhin.pdf


 

 

195 

українській художній літературі // Мультиверсум. Філософський альманах : 

[зб. наук. пр.]. – Київ : Український центр духовної культури, – 2004. – Вип. 

№ 44. – С. 229–252. 

139. Лілік О. Художні особливості екзистенціальної прози / Ольга Лілік // 

Українська література. – 2008. – №4. – С. 6–9. 

140. Литературный энциклопедический словарь / [под ред. В. Кожевникова, 

П. Николаева]. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – 751 с. 

141. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [автор-укладач Юрій Ковалів]. – 

Київ : Академія, 2007. – Т. 1–2. 

142. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Романа Гром’яка, 

Юрія Коваліва, Василя Теремка]. – Київ : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. 

143. Лихачев Д. Земля родная: [кн. для учащихся] / Дмитрий Лихачев. – М. : 

Просвещение, 1983. – 256 с. 

144. Лобода Ю. Existentia militaria: досвід аналітики мілітарної свідомості 

[Електронний ресурс] / Юрій Лобода. – Режим доступу : 

http://www.academia.edu/6203102/Existentia_militaria 

145. Лондон Дж. Твори : у 2-х т. / Джек Лондон. – Т. 2 : Оповідання. – Київ : 

Дніпро, 1986. – 583 с. 

146. Лукач Г. Исторический роман и историческая драма / Георг Лукач // 

Литературный критик. – 1937. – №12. – С. 119–147. 

147. Луняк Є. Доля Юрія Хмельницького за свідченнями французького дипломата 

Де ла Круа / Євген Луняк // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / 

Ніжинський держ. ун-т імені М. Гоголя. – Ніжин, 2011.  – Вип. 67 : Проблеми 

історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі. – С. 82–

89.  

148. Любацька Г. І проросте в ділах людей... : Роздуми про творчість 

Ю. Мушкетика / Галина Любацька // Вітчизна. – 1985. – № 9. – С. 164–169. 

149. Ляшов Н. Внутрішня форма історичного роману / Назар Ляшов // Сучасний 

погляд на літературу : [зб. наук. пр.] / КНПУ. – Київ, 2009. – Вип. 12. – 

С. 207–217. 

http://www.academia.edu/6203102/Existentia_militaria


 

 

196 

150. Мариновський Ю. Мотронинський Троїцький монастир : історичний нарис / 

Юрій Мариновський. – Черкаси, 1990. – 49 с. 

151. Мельник Л. Маєтності та скарби Полуботків / Леонід Мельник // Український 

історичний журнал. – Київ : Наукова думка, 2000. – №5. – С. 57–68. 

152. Мельничук Б. Випробування істиною : Проблема історичної та художньої 

правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до 

сьогодення) / Богдан Мельничук. – Київ : Академія, 1996. – 272 с. 

153. Мельнікова Ю. Ґенеза історичного роману в українському літературознавстві 

як однієї із модифікацій жанру / Юлія Мельнікова // Актуальні проблеми 

слов’янської філології. – Бердянськ, 2010. – Вип. XXIII. – Ч. 2. – С. 55–67. – 

(Серія : Лінгвістика і літературознавство). 

154. Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки / 

Віктор Мержвинський // Слово і Час. – 2007. – №2. – С. 32–40. 

155. Мессер Р. Советская историческая проза / Р. Мессер. – Ленинград : Совет. 

писатель, 1955. – 304 с. 

156. Михайлин І. Скарб гетьмана Полуботка / Ігор Михайлин // Березіль. – 1991. – 

№ 1. – С. 117–119. 

157. Мицик Ю. Гетьман Іван Виговський / Юрій Мицик. – Київ : Вид. Дім 

«КМ Академія», 2004. – 84 с.  

158. Мицик Ю. Отаман Іван Сірко / Юрій Мицик / Запорізьке наук. тов-во 

імені Я. Новицького; [відп. за вип. Г. К. Швидко]. – Запоріжжя : Тандем-У, 

2000. – 44 с.  

159. Мишанич О. Прочитайте тую славу... : [передмова] / Олекса Мишанич // 

Мушкетик Ю. Гетьманський скарб. – Київ : «Спалах» ЛТД, 1993. – С. 5–8. 

160. Мірчук П. Коліївщина: гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – 

Нью-Йорк : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1973. – 319 с. 

161. Мукаржовський Я. Структуральная поэтика / Ян Мукаржовский. – М. : 

Школа «Языки русской культуры», 1996. – 480 с. 

162. Мушкетик Ю. Гайдамаки: [роман]  / Юрій Мушкетик // Мушкетик Ю. 

Твори : у 5 т. – Київ : Дніпро, 1987–1988. – Т. 1: Смерть Сократа. Суд над 



 

 

197 

Сенекою. Гайдамаки. Жовтий цвіт кульбаби. 1987. – С. 110–483. 

163. Мушкетик Ю. Гетьманський скарб : [роман]  / Юрій Мушкетик. – Харків : 

Фоліо, 2007. – 415 с.  

164. Мушкетик Ю. На брата брат : [роман] / Юрій  Мушкетик. – Харків : Фоліо, 

2007. – 317 с.  

165. Мушкетик Ю. Ніч без світання / Юрій Мушкетик // Київ. – 2011. – № 6. – 

С. 81–126. 

166. Мушкетик Ю. Ніч без світання / Юрій Мушкетик // Київ. – 2011. – № 7–8. – 

С. 48–87. 

167. Мушкетик Ю. Останній гетьман : [роман] / Юрій Мушкетик // 

Мушкетик Ю. Останній гетьман. Погоня: романи. – Харків: Фоліо, 2011. – 

С. 5–136.  

168. Мушкетик Ю. Павло Полуботок / Юрій Мушкетик // Літературна Україна. – 

1990. – № 20. – 17 травня.  

169. Мушкетик Ю. Погоня : [роман] / Юрій Мушкетик // Мушкетик Ю. Останній 

гетьман. Погоня. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 137–373.  

170. Мушкетик Ю. Прийдімо, вклонімося... : [роман] / Юрій Мушкетик // 

Сучасність. – 1996. – № 7-8. – С. 15–114. 

171. Мушкетик Ю. Проза на піднесенні, але... / Юрій Мушкетик // Літературна 

Україна. – 1978. – 11 серпня. 

172. Мушкетик Ю. Семен Палій / Юрій Мушкетик // Мушкетик Ю. Твори : у 2-х 

т. – Київ : Дніпро, 1979. – Т. 2: Жорстоке милосердя : [роман]. Семен Палій : 

[історична повість] (Перевидання). – С. 223–519. 

173. Мушкетик Ю. Це, можливо, найкращий мій твір : (Про новий історичний 

роман «На брата брат») / Юрій Мушкетик // Літературна Україна. – 1994. – 

29 грудня.  

174. Мушкетик Ю. Яса : [роман] : Розд. 1-17 / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 

2006. – 415 с. 

175. Мушкетик Ю. Яса : [роман] : Розд. 18-33 / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 

2006. – 415 с.  



 

 

198 

176. Наєнко М. Романтичний епос: Ефект романтизму і українська література / 

Михайло Наєнко [2-ге вид., зі змінами і доп.]. – Київ : Вид. центр 

«Просвіта». – 2000. – 382 с. 

177. Наливайко Д. Стиль напряму й індивідуальні стилі в реалістичній літературі 

ХІХ століття / Дмитро Наливайко // Індивідуальні стилі українських 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [зб. наук. праць]. – Київ : Наук. 

думка, 1987. – С. 3–43. 

178. Неклюдов С. Авантекст в фольклорной традиции / Сергей Неклюдов // Живая 

старина. – М. : «Московская правда», 2001. – № 4. – С. 2–4. 

179. Новиченко Л. Ця наша неласкава Кліо…: Про роман Ю. Myшкетика «Яса» / 

Леонід Новиченко // Вітчизна. – 1988. – № 10. – С. 151 – 159. 

180. Огородник І. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій : [навч. 

посібник] / Іван Огородник. – Київ : Вища шк. : Т-во «Знання», КОО, 1999. – 

543 с. 

181. Озадовська Л. Парадигма діалогічності сучасному мисленні / 

Людмила Озадовська. – Київ : Вид. ПАРАПАН, 2006. – 118 с. 

182. Оскоцкий В. Границы вымысла и пределы документализма / 

Валентин Оскоцкий // Вопросы литературы. – 1980. – № 6. – С. 29–58. 

183. Оскоцкий В. Роман и история (Традиции и новаторство советского 

исторического романа) / Валентин Оскоцкий. – М. : Худ. лит., 1980. – 384 с.  

184. Павленко І. Аксіологія запорозького козацтва у фольклорі / Ірина Павленко // 

Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – № 3. – 

С. 214–218. – (Серія: Філологічні науки). 

185. Павлович Н. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом 

языке / Наталия Павлович. – М., 1995. – 491 с. 

186. Павлюк Н. Аксіологія волі та обовʼязку в історичній прозі Ю. Мушкетика / 

Надія Павлюк // Science and education a new dimension. – Budapest, 2015. – III 

(10), issue 47. – P. 84–87. – (Series : Philology). 

187. Павлюк Н. Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика / 

Надія Павлюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного 



 

 

199 

університету : [зб. наук. ст.] / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П 

Ткачук О. В., 2014. – Вип. III. – С. 270–277. – (Серія : Філологічні науки). 

188. Павлюк Н. Экзистенциал страха в исторической прозе Ю. Мушкетика / 

Надежда Павлюк // Филология и человек : [научный журнал]. – Барнаул : 

Изд-во Алтайского государственного университета, 2014. – № 1. – С. 180–

185.  

189. Павлюк Н. Екзистенційні мотиви роману Юрія Мушкетика «Погоня» / 

Надія Павлюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових 

праць. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2012. – 

С. 224–228. 

190. Павлюк Н. Жанрова специфіка історичної прози Ю. Мушкетика / 

Надія Павлюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 

Вип. 37. – С. 57–61. – (Серія : Філологічні науки). 

191. Павлюк Н. Інтерпретація шевченківського заклику до єдності в історичній 

прозі Ю. Мушкетика / Надія Павлюк // Науковий вісник Ужгородського 

університету. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

2014. – Вип. 1 (31). – С. 175–178. – (Серія : Філологія. Соціальні комунікації). 

192. Павлюк Н. Історична правда та художній вимисел у романі Ю. Мушкетика 

«На брата брат» / Надія Павлюк // Сборник научных трудов SWorld. 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Соврененные направления теоретических и прикладних исследований 

’2013» www.sworld.com.ua 19-30 марта 2013. – Одесса : КУПРИЕНКО. – 

Выпуск 1. – Том 26 : Филосолфия и филология. – С. 57–63. 

193. Павлюк Н. Канон історичного роману у творчості Юрія Мушкетика / 

Надія Павлюк // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: 

матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / Київ. ун-т 

імені Б. Грінченка. – Київ : Київ ун-т імені Б. Грінченка, 2013. – С. 161–165. 

194. Павлюк  Н. Мотив самотності в історичній прозі Ю. Мушкетика / 

Надія Павлюк // Магія художнього слова Олеся Гончара: Матеріали VΙΙΙ 



 

 

200 

всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські 

читання» (23 квітня 2013 р.) – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – 

С. 69–73. 

195. Павлюк Н. Поняття історичного роману в літературознавстві / 

Надія Павлюк // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та 

релігійні виміри : зб. наук. праць IV Міжнар. наук. конф., 26-27 квіт. 2013 р., 

Одеса; відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса : ВМВ, 2013. – С. 263–267. 

196. Павлюк Н. Символ дому-держави в історичній прозі Юрія Мушкетика / 

Надія Павлюк // Соціум. Наука. Культура Матеріали дев’ятої Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції 24-26 січня 2012 року. Київ : ТОВ 

«ТК Меганом», 2013. – Частина 3. – C. 76–79. 

197. Павлюк Н. Співвідношення історичної та художньої правди у повісті 

Ю. Мушкетика «Семен Палій» / Надія Павлюк  // Питання 

літературознавства : [наук. зб.] / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 87. – С. 106–117. 

198. Павлюк Н. Типологія номінацій в історичній прозі Ю. Мушкетика / 

Надія Павлюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету 

імені В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] / за ред. В. Д. Будака, 

М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – 

Вип. 4. 11 (90). – С. 178–183. 

199. Павлюк Н. Хронотоп дороги в історичному романі Ю. Мушкетика «Яса» / 

Надія Павлюк // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: 

збірник наукових праць / Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т 

імені К. Д. Ушинського»; ред. кол. : М. Л. Дружинець. – Тирасполь : 

Поліграфіст; Одеса : Б. і., 2012. – С. 298–304. 

200. Павлюк Н. Часово-просторові параметри історичного роману Ю. Мушкетика 

«Яса» / Надія Павлюк // Вісник Запорізького національного університету : 

[зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 

Вип. 3. – С. 224–231. – (Серія : Філологічні науки). 

201. Пастушенко К. Монолог як засіб психологізму у романі Ю. Мушкетика 



 

 

201 

«Гетьманський скарб» / Катерина Пастушенко // Історико-літературний 

журнал. – Одеса : Астропринт, 2008. – № 15. – С. 92–100.  

202. Педченко В. Історичний роман: проблема жанру й історизму / 

Володимир Педченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – 

№ 13. – С. 29–31. 

203. Петров С. Исторический роман в русской литературе : [пособ. для учителя] / 

Сергей Петров. – М. : Учпедгиз, 1961. – 224 с. 

204. Петрук Н. Ідеал духовної спільноти в культурі українського бароко / 

Наталя Петрук // Гілея : [зб. наук. праць]. – Київ, 2012. – Випуск 57 (2). – 

С. 441–446. 

205. Пешодра Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману : 

автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

«Теорія літератури» / Дамір Пешорда. – Львів, 2001. – 19 с. 

206. Питання взаємозв’язку художніх історичних творів з науковою літературою : 

[інтервʼю] // Український історичний журнал. – 1989. – № 7. – С. 31–38. 

207. Пінчук Т. Особливості концепції людини XVIII століття в історичних 

романах Ю. Мушкетика та Р. Іваничука / Тетяна Пінчук // Вісник 

Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – № 3. – 

С. 237–242. – (Серія : Філологічні науки). 

208. Позняк Н. Архетип міста і лісу в міфопоетиці М. Клюєва та Б.-І. Антонича / 

Наталя Позняк // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту : [зб. 

наук. пр.] / За заг. ред. Л. О. Кисельової, П. Ю. Поберезкіної. – Київ : 

Інститут змісту і методів навчання, 1998. – С. 176–186. 

209. Проценко О. Еволюція українського історичного роману 90-х років ХХ 

століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.01 «Українська література» / Оксана Проценко. – Запоріжжя, 2001. – 

19 с. 

210. Пузанова Ж. Философия одиночества и одиночество філософа / 

Жанна Пузанова // Вестник РУДН. – Россия, 2003. – № 4-5. – С. 47–58. – 

(Серия : Социология). 



 

 

202 

211. Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського 

державотворення ХVІІІ ст.) : [монографія] : у 2 ч. / Олексій Путро. – Київ : 

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – Ч. 1. – 239 с. 

212. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности [Электронный 

ресурс] / Наталі Пьеге-Гро; [пер. с фр.] / [общ. ред. и вступ. ст. 

Г. К. Косикова]. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 240 с. – Режим доступа : 

http://bukvo.net/science/philology/14510-vvedenie-v-teoriyu-

intertekstualnosti.html 

213. П’янов В. З високих вершин : Штрихи до портрета Юрія Мушкетика / 

Володимир П’янов // Вітчизна. – 2001. – №9 – 10. – С. 87–116. 

214. П’янов В. Пристрасть і правдивість сповіді: (Юрію Мушкетику – 70) / 

Володимир П’янов // Вітчизна. – 1999. – №3 – 4. – С. 131–133. 

215. Радіонова Л. Філософія : [навч. посіб. (для студентів 2 курсу ФПО і заочного 

навчання)] / Людмила Радіонова. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с. 

216. Реєнт О. Усі гетьмани України / Олександр Реєнт, Ігор Коляда. – Харків : 

Фоліо, 2010. – 415 с.  

217. Ромас Л. Сакральні топоси в історичній прозі Ю. Мушкетика (на матеріалі 

романів «Яса», «На брата брат», «Гетьманський скарб», «Погоня») / 

Людмила Ромас // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : 

[наук. зб.] – Донецьк, 2010. – Вип. 15. – С. 273–279. 

218. Ромас Л. Художнє осмислення національної самосвідомості в історичній 

прозі Юрія Мушкетика: дис. ... канд. філол. наук: «Українська література» 

10.01.01 / Людмила Ромас. – Дніпропетровський національний ун-т. – 

Дніпропетровськ, 2006. – 192 с. 

219. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної історичної прози : 

Основні напрями художнього руху : [монографія] / Людмила Ромащенко. – 

Черкаси : Вид-во Черкаського державного університету імені Богдана 

Хмельницького, 2003. – 388 с. 

220. Ромащенко Л. Павло Полуботок : зрадник чи патріот? (Роздуми над романом 

Ю.Мушкетика «Гетьманський скарб») / Людмила Ромащенко // Вісник 

http://bukvo.net/science/philology/14510-vvedenie-v-teoriyu-intertekstualnosti.html
http://bukvo.net/science/philology/14510-vvedenie-v-teoriyu-intertekstualnosti.html


 

 

203 

Черкаського у-ту. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 79–86. – (Серія : 

Філологічні науки). 

221. Серебрянский М. Советский исторический роман / Марк Серебрянский. – 

М. : Гослитиздат, 1936. – 157 с. 

222. Сиротюк М. Деякі питання теорії історичного роману / Микола Сиротюк // 

Радянське літературознавство. – 1961. – № 6. – С. 25–42. 

223. Сиротюк М. Український радянський історичний роман : Проблема 

історичної та художньої правди / Микола Сиротюк. – Київ : Вид-во АН 

УРСР, 1962. – 395 с. 

224. Скок Н. Духовність як необхідна складова буття творчої особистості в 

ідеальній реальності / Наталя Скок // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 

2008. – №1. – С. 81–84. 

225. Слабошпицький М. Повернення Івана Сірка / Михайло Слабошпицький // 

Вітчизна. – 1988. – № 10. – С. 164–166. 

226. Славинський М. Мушкетик Ю. : «Ми втратили ще одне Слово…», чотирма 

ченцями писане. А переписав один – Квач / Микола Славинський // Віче. – 

2008. – № 15. – С. 68–70. 

227. Слободян О. Методологічні аспекти творчого саморозвитку особистості / 

Ольга Слободян // Філософські дослідження : [зб. наук. пр.] / 

Східноукраїнський національний університет імені  В. Даля. – Луганськ, 

2002. – Вип. 3. – С. 30–42. 

228. Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. : Іван Білодід (гол.) [та ін.]. – 

Київ : Наук. думка, 1970-1980. – Т. 1–11. 

229. Сокирська В. Польська історіографія селянського повстання другої половини 

ХVIII ст. в оцінці Г. Ю. Храбана / Влада Сокирська // Гілея : 

[зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : ВІР УАН, 2009. – Вип. 

20. – С. 156–262. 

230. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман / Любов Сокол // Слово і 

Час. – 2002. – № 11. – С. 76–80. 

231. Старикова Н. Исторический роман. К проблеме типологии жанра / 



 

 

204 

Надежда Старикова // Вестник Московского университета. – М. : Изд-во 

Московского университета, 2007. – № 2. – С. 39–48. – (Серия 9 : Филология). 

232. Степанов О. Основи психології і педагогіки : [навч. посіб.] / 

Олександр Степанов, Михайло Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. 

233. Стороженко О. Марко Проклятий. Оповідання / Олекса Стороженко. – Київ : 

Дніпро, 1989. – 618 с. 

234. Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману 

XX ст. / Тетяна Сушкевич // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. 

пр.] / Волинський національний у-т імені  Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 

Вип. 11. – С. 230–236.  

235. Тайсина Э. Очерки новой гносеологии : в 4-х ч. [Электронный ресурс] / 

Эмилия Тайсина. – Казань : Казан. гос. энерг. ун-т, 2012. – Очерк IV: 

Истина – cor cordium гносеологии. – 186 с. – Режим доступа : 

http://www.dialog21.ru/tajsina/ocherk_4_.htm 

236. Тарасова О. Традиційність зображення історичного образу гетьмана Івана 

Мазепи в українській літературі / Олена Тарасова // Література. Фольклор. 

Проблеми поетики : [зб. наук. пр.]. – Одеса, 2001. – Вип. 8. – С. 158–168. 

237. Тарнашинська Л. Історична проза як дискурс оприЯвлення автора / 

Л. Тарнашинська // Тарнашинська Людмила Презумпція доцільності : Абрис 

сучасної літературознавчої концептології. – Київ : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – С. 134–144. 

238. Тарнашинська Л. Мав дерзновення бути самим собою або «сад житейських 

думок, трудів та почуттів» Валерія Шевчука / Людмила Тарнашинська // 

Пам’ять століть. – 1999. – № 4. – С. 25–54.  

239. Теория литературы : [учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений] : в 2 т. / [под ред. Натана Давидовича Тамарченко]. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2004. – Т. 1 / [Тамарченко Н. Д., 

Тюпа В. И., Бройтман С. Н.] : Теория художественного дискурса. 

Теоретическая поэтика. – 2004. – 512 с.  

240. Тищенко І. Екзистенціал страху в романі Р. Андріяшика «Люди зі страху» / 

http://www.dialog21.ru/tajsina/ocherk_4_.htm


 

 

205 

Ірина Тищенко // Теоретична і дидактична філологія : [зб. наук. пр.]. – Київ : 

ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Вип.10 – С. 374–384. 

241. Тиллих П. Мужество быть [Электронный ресурс] / Пауль Тиллих. – М. : 

Юрист, 1995. – Режим доступа : http://www.psylib.org.ua/books/tillp01 

/index.htm 

242. Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства : [підр. для студ. 

гум. спец. вищ. навч. закладів] / Анатолій Ткаченко. – [2-е вид., випр. і 

доповн.]. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 448 с. 

243. Товкайло С. «Домисли», «вимисли» і «міфи» як відправні пункти творення 

історичної прози радянської доби / С. Товкайло // Наукові праці Кам’янець-

Подільського державного університету. – Камʼянець-Подільський, 2008. – 

Вип. 16. – Т. 2. – С. 85–95. – (Серія : Філологічні науки). 

244. Тураева З. Лингвистика текста : (Текст, структура и семантика) : [учеб. 

пособие] / Зинаида Тураева. – М. : Просвещение, 1986. – 127 с. 

245. Українське життя в Севастополі : [словник символів] [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу : http://www.ukrlife.org/main/evshan/symbol_k.htm 

246. Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире 

текстов / Наталья Фатеева. – М. : Агар, 2000. – 280 с. 

247. Федоровська Л. Народ із жита і вишень / Лада Федоровська // Вітчизна. – 

1988. – №10. – С. 151–166. 

248. Федоровська Л. Романи Юрія Мушкетика / Лада Федоровська. – Київ : 

Радянський письменник, 1982. – 203 с. 

249. Філософія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [С. П. Щерба, 

В. К. Щедрін, О. А. Заглада]; за заг. ред. С. П. Щерби. – Київ : МАУП, 2004. – 

216 с. 

250. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – Київ : Наук. думка, 1976-

1986. – Т. 16 : Повісті та оповідання (1882-1887) / [редкол. Є. П. Кирилюк 

(голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 511 c. 

251. Фрейд З. Введение в психоанализ / Зігмунд Фрейд; [пер. с нем. 

Г. Барышниковой]. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 

http://www.psylib.org.ua/books/tillp01%20/index.htm
http://www.psylib.org.ua/books/tillp01%20/index.htm
http://www.ukrlife.org/main/evshan/symbol_k.htm


 

 

206 

2012. – 480 с. 

252. Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах / Зігмунд Фрейд. – М. : СТД, 2003-

2008. – Том 6 : Истерия и страх; [пер. с нем. А. Боковикова]. – 2006. – 320 с.  

253. Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації / Назіп Хамітов // Філософія : 

Світ людини: курс лекцій : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закладів] / [кер. авт. колективу В. Табачковський]. – Київ : Либідь, 2004. – 

С. 243–263. 

254. Хамітов Н. Самотність як феномен людського буття : автореф. дис. автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.04. 

«Естетика» / Назіп Хамітов. – Київ, 1998. – 34 с.  

255. Цивьян Т. Модель мира и ее роль в создании (аван)текста [Электронный 

ресурс] / Татьяна Цивьян. – Режим доступа : 

http://www.ruthenia.ru/folklore/tcivian2.htm 

256. Черченко Н. Від любові до ненависті. Коли ж навпаки? : (Про роман 

Ю. Мушкетика «На брата брат») / Наталя Черченко  // Вітчизна. – 1995. – № 

3–4. – С. 140–145. 

257. Черченко Н. Хто допоможе вибратись з руїни… / Наталя Черченко // 

Вітчизна. – 1994. – № 5–6. – С. 124–130. 

258. Чмыхов Л. Писатель и история: О советском историческом романе 60-70-х 

годов / Леонид Чмыхов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1982. – 191 с.  

259. Шевченко А. Минуле і сучасне крізь призму болю й любові / 

Анатолій Шевченко // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 51–53. 

260. Шевченко А. Як ми помагаємо своїм ворогам : (Роздуми над сторінками 

роману Ю. Мушкетика «На брата брат») / Анатолій Шевченко // Вечірній 

Київ. – 1995. – 21 вересня. 

261. Шевченко В. Навчаємо, розвиваємо та виховуємо в позаурочний час 

[Электронный ресурс] / Валентина Шевченко. – Режим доступу: 

www.nvo2.16mb.com/zbirka.doc 

262. Шевченко Т. Кобзар / [укладач О. Сиплива] / Тарас Шевченко. – Донецьк : 

ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.  

http://www.apsy.ru/freid3/1.html
http://www.apsy.ru/freid3/1.html
http://www.ruthenia.ru/folklore/tcivian2.htm
http://www.nvo2.16mb.com/zbirka.doc


 

 

207 

263. Шевчук В. Боротьба Павла Полуботка за збереження решток української 

автономії / Валерій Шевчук // Козацька держава. – Київ : Абрис, 1995. – 

С. 234–257. 

264. Шевчук В. Шляхи історичної прози Ю. Мушкетика / Валерій Шевчук // 

Українське слово : [хрестоматія української літератури та літературної 

критики ХХ ст.] : у 4 кн. – Київ : Рось, 1994. – Кн. 3. – С. 142–147. 

265. Щерба С. Матеріальне і ідеальне / Сергій Щерба // Філософія: короткий 

виклад : [навч. посіб.] / [С. П. Щерба, М. Г. Торфул, О. Н. Загладь та ін.]; за 

ред. С. П. Щерби. – Київ : Кондор, 2003. – С. 197–202. 

266. Щербан Н. Історія і сучасність у романах про Івана Сірка. На прикладі 

романів Ю. Мушкетика «Яса», В. Кулаковського «Іван Сірко», тетралогії 

В. Малика «Таємний посол» / Нонна Щербан // Українська мова та 

література. – 2004. – № 48. – С. 24–26. 

267. Шпиталь А. Історична проза Юрія Мушкетика / Анатолій Шпиталь // 

Київська старовина. – 1999. – №3. – С. 46–54. 

268. Ялом И. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти / Ирвин Ялом. – М. : 

Эксмо, 2008. – 352 с.  

269. Ярещенко А. Етнографічні особливості України / Артур Ярещенко // 

Українські традиції / [упор. та передмова О. Ковалевського]. – Харків : 

Фоліо, 2006. – С. 353–430. 

270. Юнг К.-Ґ. Душа и миф. Шесть архетипов / Карл-Ґустав Юнг. – Минск : 

Харвест, 2004. – 400 с. 

271. Audi R. The Cambridge dictionary of philosophy / Robert  Audi. – [the 2
nd

 

edition]. – New York : Cambridge university press, 1999. – 1032 p. 

272. Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms / Chris Baldick. – 

[the 2
nd

 edition]. – New York : Oxford university press, 2001. – 291 p. 

273. Camus A. The rebel : An essay on man in revolt / Albert Camus. – New York; 1
st
 

vintage international edition, 1991. – 320 p. 

274. Childs P. The Routledge Dictionary of Literary Terms / Peter Childs, R. Fowler. – 

London and New York : Routlege, 2006. – 273 p.  



 

 

208 

275. Chynczewska-Hennel T. Społeczeństwo – religia – kultura / Teresa Chynczewska-

Hennel, N. Jakowenko // Między sobą : szkice historyczne polsko-ukraińskie. – 

Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. – S. 111–151. 

276. Cirlot J. E. A dictionary of symbols / Juan Eduardo Cirlot; [translated from the 

Spanish by J. Sage] : – London : Taylor & Francis e-Library, 2001. – 419 p. 

277. Cuddon J. A. A dictionary of literary terms and literary theory : [the 5
th

 edition] / 

John Antony Cuddon. – Oxford : Willey-blackwell, 2013. – 784 p. 

278. Dictionary of biblical imagery : [general editors : L. Ryken, J. Wilhoit]. – USA : 

Inter varsity press, 1988. – 3291 p. 

279. Fadaee E. Symbols, metaphors and similes in literature : A case study of «Animal 

Farm» / Elaheh Fadaee // International Journal of English and Literature. – 

February, 2011. – Vol. 2(2). – Pp. 19–27. – Access of mode: 

http://www.academicjournals.org/article/article1379412793_Fadaee.pdf 

280. Ferber M. A Dictionary of Literary Symbols / Michael Ferber. – New York : 

Cambridge University Press, 1999. – 271 p.  

281. Groot J. The historical novel / Jerome Groot. – London and New York : Routlege, 

2010. – 200 p. 

282. Latzel E. The Concept of «Ultimate Situation» in Jaspers’ Philosophy / 

Edvil Latzel // The Philosophy of Karl Jaspers. Contributors : Paul Arthur 

Schilpp – editor. – New York: Tudor Publishing Company, 1957. – P. 177–208.  

283. Niedzielski Cz. O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż-

powieść-reportaż) / Czesaw Niedzielski. – Toruń, 1966. – S. 209. 

284. Olschowsky H. Przyroda jako świątynia i warsztat: przyczynek do tradycji 

romantycznej polskich wierszy XX wieku poświęconych przyrodzie / 

Heinrih Olschowsky // Pamiętnik Literacki. – 1973. – Z. 2. – S. 165–178. 

285. Pavlyuk N. Yu. Mushketyk’s historical heritage: the specific of the ontological 

paradigm / Nadiya Pavlyuk // Philology and literature : [Scientific & Practical 

Journal]. – М. : ООО «Международный научно-инновационный центр», 

2014. – № 3 (30). – С. 29–35. 

286. Runes D. The dictionary of philosophy / Dagobert Runes. – New York : 

http://www.academicjournals.org/article/article1379412793_Fadaee.pdf


 

 

209 

Philosophical Library, 1942. – 363 p. 

287. Sartre J.-P. Existentialism is a humanism / Jean-Paul Sartre // Sartre J.-P. Essays in 

existentialism. – New Jersey : Secaucus, 1965. – P. 31–62. 

 


