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ВСТУП 

         Актуальність теми дослідження.  

         Від часів запровадження християнства важливу роль у формуванні 

духовної культури, моральних й естетичних орієнтирів відігравала церква та 

її діячі. Духовенство нерозривно пов`язане з історією українського народу, 

виконувало й виконує важливу функцію у соціокультурних процесах.          

Священнослужителі різних конфесій здійснювали значний внесок у розвиток 

письменства. Історія засвідчує тісний зв`язок літературного процесу й 

діяльності церкви та духовенства: з одного боку, авторами багатьох художніх 

творів були духовні особи, з другого – духовенство, його життя та діяльність, 

церковно-релігійні процеси ставали об`єктом зображення у літературі різних 

періодів і стильових напрямів. Висвітлюючи всі аспекти життя народу, 

українські письменники всіх часів не оминали увагою церкву та 

священнослужителів. Життя та діяльність духовенства художньо 

осмислювали Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, Марко Вовчок,           

А. Свидницький, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, М. Павлик, 

Н. Кобринська, Є. Ярошинська, О. Маковей, О. Кобилянська,                                 

М. Чернявський, Б. Лепкий, Т. Бордуляк, О. Кониський, В. Леонтович,                 

Л. Мартович, Д. Яворницький, Г. Хоткевич, С. Васильченко, А. Тесленко,               

А. Кащенко, М. Старицький, Т. Осьмачка, С. Тудор, В. Винниченко,                  

І. Багряний, Б. Антоненко-Давидович, Ірина Вільде, Р. Іваничук, В. Шевчук, 

Г. Тарасюк, Г. Пагутяк та інші митці. У творах українських письменників 

духовенство переважно зображене у контексті церковно-релігійних та 

суспільно-політичних обставин окремого історичного періоду. Специфіка 

моделювання образів священнослужителів, відтворення церковно-релігійних 

реалій у художніх творах зумовлена світоглядними домінантами автора, його 

жанрово-стильовими пріоритетами, культурними, суспільно-політичними 

тенденціями епохи.   

         Проза про духовенство в українській літературі – окремий 

маловивчений масив, без системного дослідження якого неможливо 

з`ясувати цілісну картину ідейно-естетичної парадигми літературного 
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процесу. Тому на часі є потреба всебічного дослідження творів про 

духовенство у широкому літературному контексті, крізь призму провідних 

літературно-мистецьких тенденцій, на основі аналізу жанрово-структурних, 

стильових, образних домінант конкретних творів.        

         Проблеми, пов`язані з висвітленням в українській літературі церковно-

релігійних, морально-етичних, біблійних, сакральних аспектів, розкривалися 

у дослідженнях М. Корпанюка, Ю. Пелешенка, Л. Горболіс, І. Набитовича,  

Н. Звонок, В. Сулими, І. Остащука та ін. Роль духовенства у суспільному й 

культурному житті України ХVІ–ХVІІІ ст., зокрема у творенні українського 

монастирсько-церковного літописання цього періоду, специфіку образів 

церковних діячів у монастирських і церковних літописах проаналізував               

М. Корпанюк у монографії «Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-

церковне, світське крайове літописання ХVІ–ХVІІІ ст., компіляції козацького 

літописання ХVІІІ ст. як історико-літературне явище)» (Київ, 2005). Зв`язок 

оригінальної та перекладної літератури ХІІІ–ХV ст. із церковно-релігійною 

ситуацією епохи дослідив Ю. Пелешенко («Українська література пізнього 

Середньовіччя (друга половина ХІІІ–ХV ст.): Джерела. Система жанрів. 

Духовні інтенції» (Київ, 2004)). Особливості вияву народнорелігійної моралі 

в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. висвітлені у монографії 

Л. Горболіс «Парадигма народнорелігійної моралі в прозі українських 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (Суми, 2004). Авторка значну 

увагу приділила дослідженню відображення релігійного життя народу в 

літературі зазначеного періоду, аналізу поглядів українських письменників 

на роль церкви та україномовної Біблії у становленні моралі й культури 

українців, розкриттю проблеми ставлення героя української прози кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. до Бога та церкви. І. Набитович у монографії «Універсум 

sacrum`у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму)» (Дрогобич – 

Люблін, 2008), з`ясовуючи специфіку вияву сакрального в літературі, 

дослідив такі проблеми, як зв`язок теології та художнього письменства, 

поетика концепту чуда, образ священика у прозі І. Франка та В. Реймонта. 

Особливості зображення релігійних проблем духовних пошуків у творах 
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українських та російських авторів другої половини ХХ ст. висвітлила              

Н. Звонок («Релігійний аспект духовних пошуків (на матеріалі української та 

російської художньої літератури 60–80 років)» (Київ, 1999)). Окремим 

питанням репрезентації образу священика в українській літературі 

присвячені статті О. Вещикової [64], С. Жигун [193], М. Замбжицької [202], 

Л. Ромащенко [527] та інших дослідників, що увійшли до збірника наукових 

праць, виданого на основі матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 

«Слово в літературі: сакральне і профанне» (Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 23 квітня 2013 р.).  

         Розкриваючи тенденції відображення у художніх творах духовних 

пошуків, діяльності представників церкви, літературознавці не зверталися до 

комплексного дослідження творів про духовенство в українській літературі 

ХІХ – початку ХХІ ст. в аспекті висвітлення образних, ідейно-тематичних, 

жанрово-структурних, стильових домінант. Об`єктивного осмислення 

потребують принципи моделювання образу священнослужителя у творах 

різних стильових напрямів, упродовж тривалого періоду розвитку літератури. 

         Образи духовенства у творчості українських письменників аналізували 

окремі радянські критики, але у звуженому, заідеологізованому ракурсі, з 

позицій атеїстичної пропаганди. Це стосується насамперед праць про                     

І. Нечуя-Левицького (В. Власенко [115]), І. Франка (І. Головаха [141]),                  

Т. Бордуляка (Е. Лисенко [372]), С. Тудора (П. Довгалюк [182], М. Олексюк 

[473]). Окремі художні твори письменників, які зверталися до теми 

духовенства, вже були об`єктами досліджень (твори А. Свидницького, Марка 

Вовчка, І. Нечуя-Левицького, М. Павлика, Т. Бордуляка, М. Чернявського,  

О. Маковея, О. Кобилянської, Є. Ярошинської, Н. Кобринської, Г. Хоткевича, 

Б. Лепкого, М. Старицького, Ірини Вільде, С. Тудора, В. Винниченка,                   

І. Багряного, Р. Іваничука, В. Шевчука), однак проблеми, пов`язані з 

художньою інтерпретацією в них образів духовенства, особливостей 

церковно-релігійного життя, або зовсім не висвітлювалися, або ж згадувалися 

принагідно, у контексті загального літературознавчого аналізу. У цьому сенсі 

твори зазначених письменників потребують глибшого вивчення, нового 
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прочитання у векторах сучасних літературознавчих тенденцій. На часі є 

дослідження прози про духовенство маловідомих та маловивчених авторів, 

творчість яких припадає переважно на кінець ХІХ – початок ХХ ст. Йдеться 

зокрема про твори О. Лещука, А. Лотоцького, О. Левицького, П. Франка,           

Є. Мандичевського, Л. Пахаревського, М. Голобородька, І. Филипчака, 

Юліана Опільського. Переосмислення й прочитання з позицій сучасності 

потребує творчість радянських письменників, у якій зображення 

священнослужителів зазнало ідеологічних викривлень та відбило тенденції 

тоталітарного режиму щодо церкви та її діячів (твори С. Тудора, Я. Галана, 

П. Козланюка, Леся Гомона, Ірини Вільде, Остапа Вишні).  

         Тема духовенства, відображена у прозі ХІХ – початку ХХІ ст., ще не 

репрезентована в аналітичному дискурсі українського літературознавства у 

вигляді окремого й комплексного дослідження, а тому потребує всебічного 

вивчення, базованого на об`єктивних наукових позиціях, з урахуванням 

сучасних методологічних принципів. Отже, актуальність теми дисертаційної 

роботи зумовлена відсутністю в літературознавстві окремого дослідження 

специфіки художньої рецепції духовенства в українській літературі; 

потребою комплексного аналізу прози про духовенство у векторах художньо-

літературних, суспільно-історичних та церковно-релігійних тенденцій ХІХ – 

початку ХХІ ст., крізь призму ідейно-тематичних, образних, жанрово-

структурних, стильових особливостей.    

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

Дисертацію виконано у межах науково-дослідних програм та планових тем 

кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, теми «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (номер державної 

реєстрації 11БФ044-01; науковий керівник – д. філол. н., проф. Г. Семенюк). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Бюро наукової ради НАН України з 

проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол          

№ 2 від 15 травня 2012 р.).          
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         Мета роботи: здійснити системне дослідження ідейно-естетичних, 

образних, жанрово-стильових домінант української прози про духовенство 

ХІХ – початку ХХІ ст. 

         Поставлена мета передбачає розв`язання таких завдань: 

– охарактеризувати особливості зображення духовенства у вітчизняному 

письменстві у вимірах історичних та художньо-естетичних парадигм; 

– висвітлити специфіку художнього моделювання образів 

священнослужителів та церковно-релігійних реалій у романтично-

реалістичних творах ХІХ ст.; 

– з`ясувати ідейно-тематичні та образні домінанти прози про духовенство 

українських письменників-реалістів;  

– простежити генезу критично-викривальної, сатиричної рецепції 

духовенства у художніх творах кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

– визначити роль автобіографічних аспектів у відтворенні образів 

священнослужителів; 

– розкрити еволюцію художнього зображення представників церкви у 

парадигмі українського модернізму; 

– проаналізувати принципи художнього зображення духовенства у літературі 

початку ХХ ст.; 

– дослідити образні, ідейно-тематичні, жанрово-стильові особливості прози 

про духовенство, що творилася в умовах тоталітарного режиму; 

– визначити художні аспекти моделювання образів церковних діячів у 

історичній прозі ХІХ – початку ХХІ ст.; 

– з`ясувати специфіку образів священиків та ченців у творах сучасних 

авторів; 

– узагальнити провідні тенденції зображення духовенства в українській 

літературі.    

         Об`єкт дослідження – прозові твори про духовенство українських 

письменників ХІХ – початку ХХІ ст. 

         Предмет дослідження – образні, ідейно-тематичні, жанрово-

структурні, стильові особливості української прози ХІХ – початку ХХІ ст., у 



 8 

якій відображено життя та діяльність духовенства, церковно-релігійні 

процеси.  

         Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці                      

Л. Горболіс, А. Гуляка, І. Денисюка, О. Засенка, М. Зимомрі, В. Качкана,               

Ю. Коваліва, М. Корпанюка, І. Набитовича, Ю. Пелешенка, Ф. Погребенника, 

М. Сулими, І. Франка, Д. Чижевського, М. Шалати та інших 

літературознавців; дослідження В. Горського, М. Грушевського, І. Ісіченка, 

В. Липинського, І. Огієнка, Л. Филипович, В. Шевченка, присвячені історії 

релігії, церкви та духовенства в Україні; теоретико-методологічні праці                    

Р. Барта, М. Бахтіна, Г.-Ґ. Ґадамера, У. Еко та інших дослідників.  

         Для досягнення поставленої мети та розв`язання визначених завдань у 

роботі застосовано комплексний підхід до вивчення літературних явищ, який 

включає системно-описовий (для окреслення, систематизації та дослідження 

художніх явищ, контексту, генези й особливостей прози про духовенство), 

порівняльно-історичний (з метою зіставлення споріднених художніх явищ та 

розкриття їхньої специфіки, ідейно-естетичних функцій), біографічний (для 

з`ясування значення автобіографічних чинників у формуванні образної та 

ідейно-тематичної системи досліджуваних творів), а також  

інтертекстуальний, текстологічний методи, принципи герменевтики, 

рецептивної естетики, історико-типологічного й соціокультурного аналізу. 

         Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вона є першим в 

українському літературознавстві комплексним дослідженням, у якому на 

матеріалі прозових творів ХІХ – початку ХХІ ст. аналізуються художні 

особливості зображення духовенства та церковно-релігійних реалій у 

літературі. В роботі простежується генеза теми духовенства, досліджується 

специфіка розкриття образів священнослужителів у творах українських 

письменників різних епох, стильових напрямів та жанрів. Художні домінанти 

прози про духовенство в українській літературі висвітлюються на основі 

хронологічно-стильового принципу, крізь призму ідейно-естетичних, 

образних, жанрово-структурних тенденцій літературного процесу ХІХ – 

початку ХХІ ст. Акцентується на зумовленості моделювання образів 
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духовенства еволюцією художніх систем, світоглядними, 

автобіографічними чинниками, стильовими та жанровими принципами, 

історичними й соціокультурними обставинами.  

         Цілісне дослідження ідейно-художніх домінант прози про духовенство 

ХІХ – початку ХХІ ст. сприяє формуванню комплексного бачення художньої 

системи прозового дискурсу нашого письменства, поглибленому розумінню 

його ідейно-естетичного та образного спектру. 

         Теоретичне значення дослідження полягає у розкритті актуальних та 

маловивчених проблем, пов`язаних із специфікою художньої системи 

української прози про духовенство, з особливостями моделювання образів 

священнослужителів у творах письменників різних жанрово-стильових та 

ідейно-естетичних напрямів. У роботі описані, систематизовані, 

проаналізовані, зіставлені й узагальнені ідейно-художні домінанти прози про 

духовенство, що дає змогу простежити еволюцію художнього мислення, 

діалог літературних, соціокультурних, релігійних явищ і процесів. Результати 

дослідження сприяють формуванню уявлення про генезу, контекст, поетику, 

особливості функціонування та рецепції прози про духовенство. 

         Практичне значення роботи. Матеріали дослідження можуть бути 

використані під час подальших літературознавчих студій, при підготовці 

підручників, монографій, наукових робіт із проблем розвитку української 

прози ХІХ – початку ХХІ ст., зокрема її образної системи; при розробці 

загальних та спеціальних курсів з історії української літератури, а також із 

релігієзнавства.   

         Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, 

яке репрезентує й узагальнює наукові студії автора. Результати дослідження 

отримано безпосередньо автором дисертації; наукові публікації виконано без 

участі співавторів. Будь-які форми використання праць інших авторів 

зумовлені відповідними посиланнями. 

         Апробація роботи. Дисертація обговорена на розширеному засіданні 

кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 30 
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жовтня 2014 р.). Основні аспекти дослідження викладені у формі доповідей 

на Міжнародній науковій конференції «Думка й слово: традиції О.О. Потебні 

й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О.О. Потебні)» (Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ,         

21–22 жовтня 2010 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Концепти та 

константи в мові, літературі, культурі» (Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 14 квітня          

2011 р.), ІХ Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених 

«Молодь: освіта, наука, духовність» (Інститут філології та масових 

комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Київ, 3 квітня 2012 р.), Всеукраїнській науковій конференції за 

участю молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної 

філологічної науки» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 5 квітня 2012), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретична і дидактична філологія: 

надбання, проблеми, перспективи розвитку» (ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 17–18 травня 2012 р), ХХІ 

Міжнародній науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і 

культура» (м. Київ, 26–29 вересня 2012 р.), Всеукраїнській науковій 

конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня 

творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,      

м. Київ, 11 квітня 2013 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» (ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 18–19 квітня 2013 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції «Слово в літературі: сакральне і 

профанне» (Чорноморський державний університет імені Петра Могили,          

м. Миколаїв, 23 квітня 2013 р.), ХХІІ Міжнародній науковій конференції          

ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (м. Київ, 24–27 червня 2013 р.), V 
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Міжнародній науковій конференції «Літературний процес: мова мистецтв і 

мистецтво мови» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 4–5 

квітня 2014 р.).   

         За темою дисертації видано одноосібну монографію, опубліковано 27 

статей (з них 20 – у фахових виданнях України, 4 – у зарубіжних виданнях, 3 

– у додаткових).  

         Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і 

базована на хронологічно-стильовому принципі. Дисертація складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел (750   

позицій). Загальний її обсяг – 535 сторінок, із яких – 472 основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВЕНСТВА І ЦЕРКВИ В 

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІЙ ТА ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ ПАРАДИГМІ 

          

         Релігія, церква та духовенство в усі часи були невід`ємними складовими 

життя нації, відігравали й відіграють важливу роль у різноманітних 

суспільних та культурних процесах. Духовенство формувало не лише 

моральний ідеал, а й визначало культурні, національно-патріотичні, 

державницькі стратегії життя народу. Обґрунтовуючи роль релігії та церкви 

у житті суспільства, В. Липинський підкреслював: «Своєю непорушною 

догмою і вірою в вищі од часових людських примх та ілюзій Божі закони, 

релігія при помочі церкви береже людей від анархії в думанні, в почуванні і в 

ділах. Вона служить ,,провідником для розуму і сторожем для серця”; вона 

дає лад і порядок думкам та інстинктам в житті кожної людини, а тим самим 

дає той лад і порядок думкам та інстинктам громадським, без якого 

організованого, державного життя не буває» [371, с. 24]. Постать служителя 

культу виникає з появою перших релігійних уявлень. Простежуючи 

трансформацію первісних ролей у християнстві, І. Огієнко зазначав, що від 

«ролі батька як релігійного домового голови, перейшла назва й на Священика 

– ,,Батюшка”, стародавнє наше слово, замінене чужим ,,Піп”» [233, с. 177]. 

Так само органічними у просторі історії й традиції є слова «отець», 

«панотець». Назви служителів церкви – «духовенство» («духівництво»), 

«священики» – походять від понять «дух», «духовність», «священне», що 

вказує на безпосередню причетність священнослужителів до духовного світу, 

сакральної сфери, на специфіку їхньої діяльності – бути посередниками між 

людиною та Богом, задовольняти духовні потреби особистості.                

         Запроваджуючи у 988 р. нову державну релігію, князь                 

Володимир (980–1015) обрав християнство (про це йдеться у «Повісті 

врем`яних літ» [507, с. 171–172]). Релігія, на переконання наших пращурів, 

мала нести радість і красу. Як зазначає В. Горський, «глибоко емоційне 

сприйняття християнства є доволі типове для давньоруської ментальності. 
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Воно більше пов`язане не з ідеалом аскези та зречення світу земного, а 

навпаки, з утвердженням краси і веселощів у душах людських» [150, с. 71]. У 

виборі християнства велике значення мали міжнародні та внутрішні 

обставини, зокрема потреба укріплення державності. За часів Ярослава 

Мудрого (1036–1054) відбулося становлення в Києві митрополії (1039 р.) та 

формування церковної структури, важливими чинниками якої були: 

поширення богослужбової літератури, будівництво храмів, діяльність 

священнослужителів. Константинопольський патріархат, під юрисдикцією 

якого руська церква перебувала до 1686 р., мав право призначати 

митрополита, переносити його кафедру, здійснювати суд над ним, видавати 

послання до церкви тощо. Київські митрополити отримали право утворювати 

єпархії, висвячувати єпископів, скликати архиєрейські собори й головувати 

на них, судити єпископів, оподатковувати єпархії, наглядати за ними. 

Впродовж Х–ХІІІ ст. у Київській Русі було 25 митрополитів-греків (перший 

митрополит – Феопемпт – прибув до Києва 1039 р.). За період з 988 р. по 

1240 р. тільки два митрополита були русичами: Іларіон (з 1051 р.) і Климент 

Смолятич (з 1147 р.), яких призначили помісні собори без дозволу 

Константинополя. В 1250 р. Константинопольський патріархат уперше 

висвятив на митрополита українця – Кирила (1250–1281). 

         Духовенство стає інтелектуальною елітою Руської держави, яка 

формувала не лише релігійне, а й суспільно-політичне та культурне життя. 

Більшість священнослужителів були не лише церковними діячами та 

духовними подвижниками, а й патріотами своєї землі, дорадниками князів, 

талановитими майстрами слова. Саме завдяки діяльності духовенства 

розвивалося літописання, переписувалися, перекладалися й створювалися 

книги. Перші школи формувалися при монастирях, вчителями в них були 

духовні особи. Відтак, духовенство відігравало велику роль у поширенні 

освіти, розвитку культури, науки, писемності, літератури. У цьому контексті 

варто згадати такі постаті, як Іларіон (автор «Слова про Закон і Благодать»), 

диякон Григорій (переписувач Остромирового Євангелія і автор післямови до 

нього), Прокопій (переписувач Реймського Євангелія), Данило Заточник 
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(автор «Моління»), Климент Смолятич, Лука Жидята, Іаков Мних, Данило 

Ігумен та ін. За часів Ярослава Мудрого відбулося формування церковної 

ієрархії та митрополії. Керуючись прагненням унезалежнити церкву від 

Константинопольського патріарха, Ярослав Мудрий ініціював обрання у               

1051 р. митрополитом русича – Іларіона. Ставши ідеологом новоствореної 

церкви, Іларіон у своїй праці «Слово про Закон і Благодать» виклав погляди 

нових християн на їхнє місце у світовій історії, розкрив розуміння Святого 

Письма, показав роль і значення князя Володимира у християнізації 

Київської Русі, в утвердженні її державності.  

         Діяльність духовенства була важливою складовою функціонування 

держави, а тому підтримувалася князем. У «Повісті врем`яних літ» 

зазначено, що за князювання Ярослава Мудрого «почала віра християнська 

множитися на Русі і поширюватися. І чорноризці почали множитися, і 

з`явилися монастирі. І любив Ярослав церковні статути, і попів любив дуже, 

особливо ж любив чорноризців. [...] церкви ставив він у городах і місцях, 

посилав до них попів, і давав їм із багатств своїх урок, і наказував їм навчати 

людей і часто ходити до церкви. [...] І побільшало пресвітерів і люду 

християнського» [507, с. 241, 243].  

         На ґрунті морально-етичних концептів християнства формувалася 

література києворуського періоду (Х–ХІІІ ст.), творцями якої переважно були 

священнослужителі. Християнський оптимізм пронизує тогочасну духовну 

літературу, представлену ораторсько-проповідницькими, агіографічними, 

апокрифічними творами. Важливу роль у формуванні уявлення про духовне 

подвижництво відіграла агіографічна (житійна) література. Саме в ній 

представники духовенства вперше стають об`єктом зображення. У житійних 

творах прославлялися аскетичні подвиги, християнські чесноти, 

розповідалося про чуда, які творили святі. В Київській Русі побутувала 

перекладна (з грецьких оригіналів) агіографія: патерики (Синайський, 

Єгипетський, Римський), календарні житія (Четьї мінеї), житія у вигляді 

біографічних довідників (синаксари). Потреба мати свій пантеон святих 

виникла у процесі утвердження незалежності києворуської церкви. На основі 
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перекладних зразків сформувалися оригінальні житія (кінець ХІ ст.), 

національні форми сакральних оповідей, а також уявлення про святість як 

«вищий моральний ідеал поведінки, як особливу життєву позицію [...], як 

жертовність, яку надихають цінності ,,не від світу сього”, але місце 

здійснення її тут, на землі» [150, с. 13]. На ґрунті репрезентованого у 

житійній літературі ідеалу сформувався образ духовного подвижника – 

людини, метою життя якої є пошук шляху до Бога, наближення до 

Божественної Істини. Оскільки для культури Київської Русі характерною 

була філософія з екзистенційно-антропологічною домінантою ([149, с. 30]), 

то наближення до Бога й пошук Істини відбувалися через шлях пошуку 

особистого сенсу життя, який для багатьох полягав у присвяті себе Богові, в 

дотриманні аскетизму. Найважливішими якостями святого були моральна 

досконалість і чудотворення. В очах інших духовний подвижник був 

посередником між людським, земним світом і Божественним, 

трансцендентним світом, його життя було прикладом для наслідування, 

формувало у суспільній свідомості уявлення про морально-етичний ідеал: 

«Вітчизняна агіографія не тільки стверджувала моральний ідеал, але й 

намагалася збагнути внутрішній духовний світ людини, передовсім 

досліджуючи шлях досягнення й наслідування цього ідеалу. [...] Через образ 

святого вперше у вітчизняній духовності утверджується почуття сумління, 

ідеал духовної любові, милосердя, співчуття, готовності до самопожертви в 

ім`я щастя ближнього свого» [150, с. 17]. Найвизначнішими святими 

Київської Русі були рівноапостольні княгиня Ольга та князь Володимир, 

мученики Борис і Гліб, засновники Києво-Печерського монастиря Антоній та 

Феодосій Печерські. Оригінальним давньоруським зразком агіографічної 

літератури є «Києво-Печерський патерик» (1225–1226), який постав на основі 

листування володимиро-суздальського єпископа Симона та печерського 

ченця Полікарпа й «удосконалювався впродовж кількох століть, набув 

вигляду житійного збірника, а не історії монастиря» [377, с. 31]. Життя героїв 

патерика – ченців Києво-Печерського монастиря – є зразком духовної аскези 

та подвижництва, прикладом для наслідування. Уявлення про духовне 
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подвижництво, образ святості, які постають зі сторінок «Києво-

Печерського патерика», є втіленням морального ідеалу, «що його віками по 

зернині збирала й пильнувала свідомість нашого народу. Мудрість, 

милосердя, миролюбність, щирість, терпеливість, працелюбність – ось 

головні риси цього ідеалу, вінець якого – Божественна Любов, неосяжна і 

всеохопна» [150, с. 160]. Печерництво як форма духовного подвижництва 

найпершою поширилася в Київській Русі й дала назву Києво-Печерському 

монастирю (заснований близько 1051 р. ченцем Антонієм), який упродовж 

століть залишався не лише центром чернечого життя, а й важливим 

осередком культури та науки. Тут відбувалася діяльність Нестора, Феодосія 

Печерського, Кирила Турівського, Симона й Пекаліда; тут була книгозбірня, 

розивалося малярство, оздоблення, перекладалися, переписувалися, 

створювалися книги. Важливу роль у розвитку церковно-релігійного, 

культурного життя, у діяльності духовенства відігравали Межигірський 

монастир (заснований у 988 р.), Видубицький монастир (уперше згадується у 

1070 р.), Флорівський монастир (відомий з ХV ст.) та ін.         

         Як засвідчує історія, діяльність духовенства від часів запровадження 

християнства визначала морально-етичні принципи та духовне життя нашого 

народу, впливала на розвиток культури, науки й політики. Своїм життям 

духовні подвижники стверджували незалежність української церкви, були 

порадниками й духовними вчителями князів, більшість з них проявили себе 

як філософи та письменники. Духовні діячі українського Середньовіччя 

(Іларіон, Лука Жидята, Феодосій Печерський, Нестор, Іаков Мних, Климент 

Смолятич, Кирило Турівський, Серапіон та ін.), за визначенням В. Горського, 

«це ті ,,світильники нетлінні” давньоруського любомудрія, кожному з яких 

була відкрита своя частина безмежної істини [...]» [148, с. 232].           

         Занепад Київської Русі, вхід більшості земель до складу Литовського 

князівства та Польщі (ХІV–ХVІ ст.), розкол єдиної для православного Сходу 

митрополії на Київську й Московську (1485 р.), посилення впливу Москви, 

підпорядкування української церкви Московському патріархату (1686 р.) – 

все це негативно позначилося на церковно-релігійній ситуації та становищі 
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духовенства, частина якого втрачала відчуття національності, 

ідентифікувала себе з іншими державами: «На жаль, як вище духовенство, 

так і політична еліта України – князівські роди – відмовлялися від 

вітчизняної культури на користь чужої» [22, с. 55]. Наслідки Люблінської 

унії (1569 р.) негативно вплинули на православну церкву, зумовили 

загострення церковно-релігійних суперечок, перехід провідних верств 

українського суспільства на латинський обряд. У цих непростих умовах 

важливе значення мала діяльність небайдужого до національних, культурних, 

освітніх, релігійних проблем духовенства. За спостереженням М. Корпанюка, 

впродовж ХVІ–ХVІІІ ст. «в основі збереження самобутності українців від 

Попраду й до Дону, у вихованні нашої національної самосвідомості, попри 

трагічну історію нації та її розірваність між чужими державами, духівництво 

й козаки, як політично й культурнотворчо найактивніші стани, їхня 

літературна спадщина, зокрема літописання, зіграли етапну роль»             

[310, с. 850]. Церкви та монастирі були осередками освіти та культури: 

«Церква багато праці докладає для виконання своєї християнської і 

патріотичної місії в Україні, долаючи різні перешкоди, зазнаючи жертв і 

втрат, очищуючись від злого і випадкового. Увічнити її діяльність покликані 

історії монастирів, які створюються на вимогу архімандритів» [310, с. 345]. 

Висвітлення історії монастиря, чернечого побуту, духовного подвижництва 

складало тематику монастирського літописання, яскравими зразками якого 

вважаються Підгорецький, Винницький, Густинський, Мгарський, 

Добромильський літописи, авторами яких були священнослужителі. 

Принципи у відборі й подачі матеріалу характеризують авторів 

монастирсько-церковних літописів, хронік, діаріушів як «творчих осіб, 

покликаних довести сучасникам і нащадкам, що духівництво завжди було, є і 

буде виразником і захисником інтересів свого народу, віровчення, носієм 

освіти, патріотом і пастирем» [310, с. 43]. Церковні, монастирські, світські та 

козацькі літописи ХVІ–ХVІІІ ст. засвідчують високий рівень усвідомлення 

тодішнім українським духовенством своєї суспільної та культурної місії.  
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         Значний внесок у розвиток культури, освіти, православ`я здійснили 

учасники Острозького науково-літературного осередку, заснованого 

православним меценатом князем К. Острозьким (1526–1608):                                 

Г. Смотрицький (перший ректор Острозької школи), М. Смотрицький,                  

В. Суразький, Х. Філалет, Й. Княгиницький, А. Римша, С. Зизаній,                         

З. Копистенський та ін. 1581 р. в острозькій друкарні за ініціативою князя 

Костянтина й заходами Івана Федорова було здійснене перше повне видання 

всіх книг Святого Письма церковнослов`янською мовою.   

         Важливу роль у зміцненні православ`я та розвитку культури й освіти 

відіграли братства (ХV–ХVІІ ст.) – громадські організації православних, до 

складу яких входили представники різних суспільних прошарків. Значну 

функцію у підтримці української культури й церкви виконували Львівське 

(діяло з 1453 р.) та Київське братства (засноване 1615 р.). Вирішальною в 

організації навчального процесу в школі Київського Богоявленського 

братства була роль духовенства: «За статутом Київської школи старші 

ієромонахи братства були наставниками, з них же призначалися ректори 

школи з обов`язковим викладанням ,,вищих наук”, а також префекти, що 

опікували ,,елліно-латинські науки” [...]» [429, с. 69].            

         Складне становище православної церкви, нездатність східних патріархів 

захистити її від релігійного й політичного тиску з боку Польщі та Москви 

сприяло визріванню ідеї унії, в основі якої – прагнення урівняти в правах 

українську православну та римо-католицьку церкви. Берестейська унія              

1596 р., у результаті якої відбулося об`єднання католицької та православної 

церков під головуванням папи римського, але зі збереженням 

богослужбового обряду і устрою східної церкви, зумовила тривалу полеміку 

в середовищі духовенства, адже більшість православних 

священнослужителів негативно сприйняли унію, вбачаючи в ній наступ на 

православ`я та українські інтереси загалом. «Відтак, не всюди і не всіма 

сприйнята, стала православно-католицька злука наріжним каменем розбрату, 

призвела до трагічного церковного двоподілу, до внутрішньої боротьби 

,,Руси з Руссю”, склала сумної долі історичний поступ, на жертовному 
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небосхилі якого й дотепер сяє зоря негаразду» [682, с. 345] – робить 

висновок дослідник православно-католицької полеміки В. Шевченко. 

Духовенство активно висловлювало свою позицію щодо церковної унії, 

творячи тим самим полемічну літературу. Відстоювання унії – головне 

спрямування творів І. Потія («Антиризис» (1598), «Оборона собору 

флорентійського» (1604), «Унія греків з костелом Римським» (1605), 

«Гармонія Східної Церкви з Костелом Римським» (1608)), П. Скарги («Синод 

Берестейський та його оборона» (1596)) та ін. Противники унії писали свої 

твори як відповіді на тексти уніатів, захищали канонічну православну церкву 

(твори К. Острозького, анонімна «Пересторога» (1606), «Тренос» (1610)               

М. Смотрицького, твори В. Суразького («Книжиця в шости відділах, або Про 

єдину істинну православну віру» (1604), «Оборона виправданням» (1621)), 

«Палінодія...» (1622) З. Копистенського та ін.). Невідомий автор 

«Перестороги» занепад православ`я вбачав у недостатності освітніх закладів, 

через що українське панство віддавало своїх дітей до католицьких шкіл:  

«[...] бо коли би були науку міли, тогди би за невідомостю й глупством своїм 

не прийшли до такої погибелі. [...] не маючи своїх наук, у науки римськії свої 

діти давати почали, котрії за науками і віри навикли. І так помалу-малу 

науками своїми все панство руське до віри римської привели [...]»                   

[502, с. 27]. Засуджуючи церковну унію та її ініціаторів, автор «Перестороги» 

закликає попри все триматися батьківської віри: «Нехай же тя не приводить 

до одступлення віри оздоба церемоній римських, вольності, розказування 

всьому світу, мудрость світа того і щастя світовоє. [...] наших патріархов 

убозством і зневоленнєм не стидися» [502, с. 65]. У творі «Тренос»                       

М. Смотрицького, що має ритміку народних голосінь і значну 

інтертекстуальну основу, православна церква – Мати – нарікає на своїх 

невдячних синів, з-поміж яких – духовенство: «Біда вам, пастирі, котрі 

розполошили і розігнали стадо овець моїх і недбальства хворобою їх 

заразили! [...] Багато тепер пастирями прозваних, але мало справжніх. О 

єпископи, єпископи! О сини, котрі вітцем і матір`ю згордували! [...] Ліпше 

було б вам воістину не пізнавати світлості правди, аніж, пізнану, одкинути, 
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згасити і заглушити. Бо ж хіба ти пастир, якщо пастирством хизуєшся, а 

згубою овечок ганьбиш Бога?» [547, с. 80, 81, 84, 85].  

         У контексті міжконфесійної полеміки відбувалося нехтування 

принципами еристики, що виявлялося в несприйнятті відмінних поглядів, 

довільному використанні й тлумаченні фактів, нехтуванні аргументами 

опонентів, гіперболізації, емоційності. Все це проявилося у жанрах 

полемічної літератури, зокрема в полемічних памфлетах (тексти І. Потія,               

Х. Філалета та ін.), особливості яких розкриті у дослідженні Н. Поплавської 

[520].  

         Значне місце в контексті полемічної літератури займає постать Івана 

Вишенського (1550–1620), твори якого були вперше видані М. Костомаровим 

у 1865 р. У кінці ХVІ ст. І. Вишенський усамітнився на Афоні й прийняв там 

чернецтво. У 1599–1600 рр. він упорядкував рукописну «Книжку», до якої 

увійшли 10 із 16 його творів («Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься 

Польська [...]» (1588), «Благочистивому государю Василю, князю 

Острозькому, і православним християнам Малої Росії [...]» (1599), «Викриття 

диявола-світодержця [...]» (1600) та ін.), і надіслав в Україну. Після 1600 р. 

було написано ще 6 творів, зокрема «Зачапка мудрого латинника з глупим 

русином», «Коротка відповідь Петру Скарзі», «Послання до стариці 

Домнікії». У своїх творах, насичених сатиричними образами, риторичними 

фігурами, складними синтаксичними конструкціями, І. Вишенський не лише 

виступав проти уніатів, а й засуджував усе, що виходило за межі суворого 

аскетизму. В гострих інвективах І. Вишенського проявилися принципи 

ісихазму, зокрема обстоювання ранньохристиянського ідеалу убогості, 

містичного єднання з Богом, споглядального способу життя, що суперечило 

позиції Львівського братства, зокрема поглядам Юрія Рогатинця, який значну 

увагу приділяв активній освітньо-культурній та громадській діяльності й 

закидав І. Вишенському зраду народу на користь власному спасінню. 

Яскравою реакцією на Берестейську унію був твір І. Вишенського «Послання 

до єпископів» (1598). Звертаючись до єпископів-відступників із риторичними 

запитаннями, звинувачуючи їх у недотриманні Божих заповідей, у турботі 
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лише про власний добробут, автор висловлює переконання, що 

священнослужителі, котрі самі відступили від моральних норм, не мають 

права вирішувати важливі питання, пов`язані з релігією. У творах полеміста 

фігурують непривабливі образи духовних осіб, які забули про обов`язки 

перед Богом і людьми та «яко ж древле нъкогда Елзавелины (а не небесного 

Бога) жръцы, – черевом а не духом офъруют, [...] дъвкам своимь въно 

готуют, сыны одъвают, жоны украшают, слугы умножают» [67, с. 78, 80].   

         Навколоунійна полеміка була поновлена творами К. Саковича 

(«Календар давній» (1640), «Собор київський схизматський» (1641), «Діалог» 

(1642), «Перспектива» (1642)), який, сам прийнявши католицизм, радив 

православним об`єднуватися з католиками. На захист православ`я виступили 

Л. Баранович («Меч духовний» (1666), «Труби словес проповідних» (1674)), 

І. Галятовський («Ключ розуміння» (1659), «Розмова білоцерківська» (1676), 

«Підвалини, на яких латинники єдність Русі з Римом будували» (1683)). 

         Духовенству належала вирішальна роль у діяльності Києво-

Могилянського колегіуму, створеного в 1632 р. зусиллями П. Могили              

(1597–1647) – церковного діяча і просвітителя, архімандрита Києво-

Печерської Лаври (з 1627 р.), митрополита Київського та Галицького                

(з 1633 р.). Духовними діячами стали випускники закладу: С. Почаський,               

Є. Славинецький, Ф. Прокопович, І. Гізель, Л. Баранович, І. Галятовський,           

В. Ясинський, М. Смотрицький, К. Сакович, С. Косов, С. Яворський,                      

Г. Кониський та ін. З середини ХVІІІ ст. академія зазнала русифікації, а в 

останній чверті ХVІІІ ст. перетворилася на духовний навчальний заклад. За 

наказом царського уряду Києво-Могилянська академія була закрита в 1817 р., 

а в її приміщенні відкрилася Київська духовна семінарія, перетворена у              

1819 р. на Київську духовну академію, в якій готували винятково служителів 

церкви. Заклад втратив свою національну специфіку, викладання велося 

російською мовою, що негативно позначилося на свідомості й переконаннях 

випускників, більшість із яких ставали священиками. «Між професорами в 

академії не було й духу українського. Один професор сказав на лекції таку 

штуку: ,,Для інтересів государства добре було б спалити українську 
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літературу і білоруську, якби вона з`явилась на світ...”» [456, с. 30] – 

згадував про своє навчання в академії впродовж 1861–1865 рр. І. Нечуй-

Левицький. В романі «Хмари» він писав: «Давня академія Могили служила 

вже не Україні, не українському народові, а великоруському урядові і його 

государственим планам» [466, с. 14].    

         Активна позиція духовенства у культурно-просвітницькому, суспільно-

політичному житті – важлива прикмета церковно-релігійного життя                

ХVІІ–ХVІІІ ст. Це засвідчено зокрема в тогочасних монастирських та 

церковних літописах, на що вказує М. Корпанюк: «Літописці, ніби 

змовившись, заперечують ідеал монаха-афоніта, розроблюваний Іваном 

Вишенським, протиставляють йому ідеал монаха-просвітника, підприємця, 

здатного вжитися в будь-яких умовах і працювати в них на користь свого 

народу. [...] З образами монахів суголосні образи священиків, допитливих і 

небайдужих сільських і містечкових інтелігентів, залюблених у свій край, 

народ, виразників тривог і радощів парафіян. Цей образ будується на основі 

розрізнених записок, хронік, літописів, авторами яких вони були. Вони 

постають і душпастирями, і господарями, і політиками, і порадниками 

одночасно. [...] Вони, як і монахи, розкриваються як особистості через працю 

та суспільну позицію» [310, с. 306–307]. Як і за часів Київської Русі, в епоху 

Бароко переважна більшість суспільних, культурних, наукових діячів були 

представниками духовенства – найосвіченішої верстви українського 

населення ХVІІ–ХVІІІ ст. «Світську інтелігенцію в Україні довгі роки 

творила нам наша Церква, вона ж творила її і в віках ХVІ–ХVІІІ по 

найрізніших своїх школах. [...] головним творцем української культури за всі 

віки аж до віку ХІХ-го була Церква в особах її служителів. Й нема такої 

ділянки в духовній українській культурі, де б не працювали найбільше особи 

духовного українського середовища» [468, с. 19, 22] – зазначає І. Огієнко.        

З-поміж яскравих духовних постатей того часу, які поєднували церковно-

релігійну та культурно-освітню діяльність, були: Й. Княгиницький,                       

Є. Плетенецький, К. Сакович, І. Галятовський, А. Радивиловський,                         

Л. Баранович, М. Смотрицький, З. Копистенський, Є. Славинецький,             
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С. Полоцький, В. Ясинський, Д. Туптало, С. Яворський, Л. Горка,                 

Р. Заборовський, Ф. Прокопович, І. Горленко, Г. Кониський,                                   

П. Величковський. Знаковою постаттю епохи був Григорій                         

Сковорода (1722–1794), який хоч і не прийняв духовного сану, проте 

спрямував свою діяльність «за межі соціального – в сферу духовної 

реальності, яка свідомо протиставлялась неприйнятній соціальній дійсності. 

[...] на той час такий вибір був чи не найбільш реалістичний з огляду на 

потреби збереження і розвитку української духовності як такої» [149, с. 102]. 

Мандрівний філософ вирізнявся своїм несприйняттям офіційної церкви, адже 

бачив з-поміж священнослужителів чимало таких, для яких матеріальні 

інтереси переважали духовні. На переконання Г. Сковороди, священиком і 

богословом може бути людина, яка відчуває до цієї діяльності схильність 

(спорідненість), тобто, духовна діяльність, як і будь-яка інша праця, має бути 

«сродною» (про «сродность к богословіи» він писав у творі «Разговор, 

называемый алфавит, или букваръ мира» [541, с. 439–441]). У творі «Жизнь 

Григорія Сковороды» (1794) зазначено, що білгородський єпископ                           

І. Миткевич через ігумена Г. Якубовича пропонував Г. Сковороді прийняти 

чернецтво й посісти високу церковну посаду, на що отримав відповідь: 

«Развъ вы хотите, чтобы я умножил число фарисеев? Ъжте жирно, пейте 

сладко, одъвайтесь мягко и монашествуйте!» [194, с. 447]. Така позиція                

Г. Сковороди була зумовлена тим, що він бачив недотримання багатьма 

тодішніми духовними особами християнських норм, спостерігав їхню 

перейнятість лише власним добробутом. У цитованому творі є опис відвідин 

Г. Сковородою Печерського монастиря у 1764 р. та відторення реакції 

філософа на прохання ченців залишитися в монастирі: « – Ах, преподобные! 

– возразил он с горячностію, – я столботворенія умножать собою не хочу, 

довольно и вас, столбов во храмъ Божіем» [194, с. 456–457]. Проте, 

традиційне уявлення про Г. Сковороду як про ворога церковних інститутів, 

що закріпилося за радянських часів, не є беззаперечним. Слушним у цьому 

сенсі є міркування І. Ісіченка: «Очевидно, що життєва дорога Г. Сковороди 

аж ніяк не обминала, чи, як висловився М. Рильський, не ,,занедбувала” ні 
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храми, ні монастирі. [...] Православний характер релігійності Г. Сковороди 

годі заперечити, не вдаючись до міфів та довільних інтерпретацій. Але 

мислитель ніколи не звужує сакральний простір як сферу здійснення Божої 

присутності у світі до границь священного тексту або до стін санктуарію» 

[244, с. 55]. 

         Церковно-релігійна ситуація середини та другої половини ХVІІ ст., 

зокрема потреба захисту православ`я, була однією з головних причин 

національно-визвольної боротьби під проводом Б. Хмельницького. Як 

засвідчують історичні документи та твори художньої літератури, 

духовенство у своїй більшості підтримувало та надихало козаків у боротьбі 

за рідну землю і віру. Звістку про Переяславську раду (1654 р.) тодішній 

Київський митрополит С. Косов зустрів неприхильно й заборонив 

священнослужителям та вірянам присягати на вірність московському цареві, 

адже, як зазначає І. Огієнко, «Москві наше духовенство не вірило і боялось 

попасти під її руку» [468, с. 184]. Національно свідомі священнослужителі 

відстоювали автономію української церкви, не бажали потрапити під 

юрисдикцію Московського патріарха: «Духовенство на Москві зовсім було 

безправне; навіть вище духовенство, єпископи та митрополіти не мали 

жадних прав і цілком залежали од волі патріархи [...]. От цього підневільного 

життя й лякалось страшно наше звикле до волі духовенство і тому воно так 

довго і вперто стояло за волю своєї церкви» [468, с. 180]. З часу підписання 

Переяславської угоди царський уряд спрямовує зусилля не лише на 

політичне, а й на релігійне підпорядкування України. Незважаючи на те, що 

церква «наша завше вважала себе вищою од церкви московської, бо 

митрополія Київська була першою, де повстав світ віри Христової» й 

«духовенство наше своєю освітою завше було незмірно вищим од 

духовенства московського» [468, с. 177], Московська патріархія посилює свій 

вплив на церковне життя України, фактично підпорядковує його, уніфікує й 

русифікує. «Українське духівництво і гетьманський уряд довго відбивали сі 

замахи, аж поки гетьман Самойлович, запобігаючи московської ласки, не 

згодивсь приложити до сього своїх рук: перевів вибір на митрополію свого 
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свояка Гедеона з князів Святополк-Четвертинських, що згодивсь прийняти 

,,благословеннє” (затвердженнє) від московського патріярха» [155, с. 107]. 

Перепідпорядкування української православної церкви з юрисдикції 

Константинопольського патріарха до Московського відбулося у травні 1686 

р. Українське духовенство, за словами І. Огієнка, «довго одмовлялось іти під 

московську владу, бо добре розуміло, що Москва хутко припинить всю 

культурну працю України. І коли насильством, зрадою та підступом над 

українською церквою запанувала Москва, з того часу всім просвітнім 

справам українського духовенства прийшов край» [468, с. 152]. Зокрема, 

створювалися перешкоди у книгодрукуванні: архімандриту Києво-

Печерської лаври В. Ясинському було відмовлено патріархом Іоакимом у 

наданні лаврі грамоти, яка б забезпечувала свободу друку рідною мовою. 

Загалом, русифікація та ліквідація національних церковно-релігійних 

особливостей стали тенденціями кінця ХVІІ–ХІХ ст.          

         За часів гетьманування І. Мазепи (1687–1709) відбулося пожвавлення 

церковно-релігійного життя: гетьман звільнив від податків монастирі, віддав 

у церковне володіння землі, опікувався будівництвом храмів. Національна 

політика І. Мазепи була спрямована на обмеження впливу Росії, ствердження 

політичної й церковної самостійності України: «Прагнучи викорінити 

глибокі симпатії православної спільноти до гетьмана Мазепи, цар Петро І 

домігся виголошення йому Російською Церквою анафеми. [...] Привабливий 

образ доброчинця, дбайливого будівничого церков, монастирів витіснявся в 

народній свідомості міфологічним типом клятвопорушника, ворога 

православної віри» [243, с. 200]. Середина і друга половина ХVІІІ ст. «було 

часом дальшого занепаду українського церковного і релігійного життя [...]» 

[155, с. 116]. Знищення прав українського духовенства посилилося за часів 

Катерини ІІ (1762–1796). «Катерина, сконфіскувавши церковні маєтности, і 

зменьшивши, скільки можна, число і людність монастирів, перевела 

єпископів і монахів на платню від держави і тим дала останню форму їх 

залежности. Церковна продукція завмерла під тяжкою цензурою. Київська 

академія з її філіями перетворилися в чисто духовні школи, де виховувались 
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лише кандидати на священство та на чернецтво» [155, с. 119] – зазначає      

М. Грушевський. У діяльності українського духовенства вбачалася загроза 

самодержавству: «На Україні ж у духовенства крім того скрізь підозрівала 

вона (цариця Катерина ІІ. – І. П.) ще й національний та політичний 

сепаратизм, отже готова була поборювати всяку чесність, характерність, а 

підтримувати деморалізацію, аби тільки розкладати й руйнувати небезпечну 

в її очах українську церкву» [155, с. 118]. Систематична політика 

підпорядкування церкви державі, русифікація духовних закладів та 

священнослужителів мали свої наслідки: духовенство як суспільна верства, 

що концентрувала в собі все національно свідоме, була душею й розумом 

народу, поступово втрачала розуміння своєї місії, відчужувалася від інтересів 

і потреб своєї нації. Втрата духовенством важливої ролі у культурно-

освітньому, суспільному житті народу сприяла посиленню критики в бік 

церкви та її діячів, що, в свою чергу, зумовило розквіт бурлескно-

травестійної літератури, у якій акцентована увага на сатирично-

гумористичних образах духовенства. Варто зазначити, що іронічно-

сатиричне зображення представників церкви своїм корінням сягає давніх 

форм словесності, зокрема соціально-побутових казок, у яких «висвітлено 

протистояння гнобленого та гнобителя» [378, с. 422], висміяно жадібних, 

нерозумних й аморальних панотців («Кирик», «Як попові захотілося золота», 

«Аби гроші – гріха не буде», «Ненаситний піп», «Про попа, наймита і пса 

Муцика», «Піп на казанні», «Нетямущий піп», «Казка про попівське 

залицяння», «Як слуга відучував попа ходити до молодиці» та ін.). Провідну 

роль у розкритті негативних рис духовенства у таких творах відіграють 

іронія, сатира, гумор. Традиції усної народної творчості на ґрунті зазначених 

вище чинників знайшли продовження у бурлескно-травестійній літературі 

ХVІІ–ХVІІІ ст., зокрема у творах мандрівного ієромонаха Климентія 

Зіновіїва (середина  ХVІІ ст. – бл. 1717). У його вірші «О волочащихся 

чернцях по містах, по школах і по корчемних дворах» іронічно-

гумористичний пафос спрямований на ченців: «Многії волоцюги з 

гультяйства бивають, / особно і чернці також ся пробігають – / Не хотять в 
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монастирєх послушаннє міти / і ведлуг свойого спасення терпіти. / Да 

повіється іний к бісу по своїй волі, / шукаючи на загибель собі свояволі» 

[218, с. 349]. Цікаво, що Киментій Зіновіїв сам вів мандрівне життя, проте це 

не заважало йому ставитися до «вандрованих» [218, с. 349] ченців з іронією: 

«Такому не потреба милостиню давать, / але всюда годно єст киями 

частувать» [218, с. 349]. Закликаючи мандрівних ченців повертатися до 

монастиря, Климентій Зіновіїв указує на власний приклад: «І аз, пишущий се, 

тож некгдись провандровався – / люб в далекії краї, да зле не блукався, / І 

вп`ять беззазорно став в монастир поспішать / і в нім по-давньому, з ласки 

божої і старших, пребивать» [218, с. 350]. 

         Показовими у контексті іронічно-сатиричного зображення духовенства 

є вірші про священика Федора Лісовського. Відомо, що Федір Лісовський на 

початку ХVІІІ ст. був протопопом у Гадячі, а потім – новгород-сіверським 

сотником. Вірші-пасквілі на Лісовського («В тысячі сімсот п`ятомнадцять 

годі», «Отче Лісовський»), знайдені у судових справах, що велися проти 

нього, розкривають негативні риси священика: «В тысячі сімсот 

п`ятомнадцять годі / Отпал от Христа поп в українськом роді – / Федор 

Лісовський, мов заблужденний, Бога чужденний. / Сей живий в мирі бога не 

бояся, / Блудил безчинно, людей не срамляся; / Три жони імівши, коснулся на 

священство, – / Ах, безпеченство!» [124, с. 182]. 

         Сатирично-бурлескний характер має образ панотця Корчевського з 

віршів про Кирика («Вірша про Кирика», «Про Кирика і жадного попа»). 

Відомий у двох версіях – народна казка та літературна віршована обробка – 

мандрівний сюжет, інтерпретований невідомим автором (друга половина 

ХVІІІ ст.), має таку схему: панотець, з метою відібрати гроші у Кирика, 

одягає волову шкуру й вдає з себе чорта; переляканий Кирик віддає горщик з 

грошима, проте шкура та горщик пристають до тіла панотця                                

[114, с. 199; 523, с. 208–211]. 

         Сатирою на ченців перейнятий анонімний твір кінця ХVІІІ ст. 

(ймовірно, авторство належить Якову Іноку, ім`я якого зашифроване у 

фіналі) «Плач київських ченців» (1786, надр. 1881 р.). Поява твору пов`язана 
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з урядовим указом від 1 липня 1786 р. про секуляризацію монастирських 

маєтків. У формі коротких промов 13 ченців, які має нагоду слухати герой-

оповідач, висловлюються нарікання з приводу того, що за новими уставами 

«добра і села – все стане не наше» [505, с. 349]. Так, намісника Мельхісадека 

непокоїть, що за нових умов доведеться забути про смачні наїдки: «Як, 

скажіть, осетрину свіженьку забути? / Лучче б, певно вважаю, у гробі лежати, 

/ Ніж костисту тараню щодня уживати!» [505, с. 351]. 

         Жалю герою додається й від такої думки: коли у ченців заберуть 

прибуткові села, то не буде чим займатися, а тому доведеться читати 

церковні книги, а він цього не вміє. Еклесіарха Модеста турбує, «що горілки 

й сивухи не буде» [505, с. 351], а соборний писар Андріян вирішує «з 

чернецтва розстригтись», бо «клобук може бути тоді лише милий, коли б 

селами далі й майном володіли» [505, с. 354]. Загалом, репрезентована у 

творі реакція чернечої братії на урядовий указ розкриває негативні риси 

ченців – перейнятість лише власним добробутом, страх перед можливістю 

втратити привілеї й сите, безтурботне життя.  

         Близьким за специфікою сатиричного зображення церковних діячів до 

«Плачу київських ченців» є напівфольклорний твір «Отець Негребецький» 

(надрукований вперше І. Франком у ЗНТШ 1905 р.), який виник у середовищі 

мандрівних дяків. Слабкістю отця Негребецького було те, що він «частенько 

і гульненько любив веселитись» [480, с. 354]. Ще однією рисою панотця є 

його вміння задурювати простим селянам голови і в такий спосіб 

виманювати в них гроші. Прогулявши громадські кошти, отець Негребецький 

розповідає селянам про свої невдалі мандри «до Господньої хати» та про 

необхідність ще раз там побувати: «Іще би треба до неба раз піти; / Якби-сьте 

іще ми сто злотих дали, / То би на тую дорогу ми стали» [480, с. 359]. 

         Сатирично-гумористичні образи панотців фігурують і в авторській 

творчості, зокрема у творах Івана Пастелія (1741–1799) та Івана Некрашевича 

(1742 – бл. 1796). Так, І. Пастелій у своєму творі «Пастирю душевний» (надр. 

1894) через форму звертання до священика викриває його негативні риси. 

Показово, що сам І. Пастелій був священиком, професором Мукачівської 
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богословської школи, проте це не стало для нього приводом закривати очі 

на недостойну поведінку окремих представників духовенства. У своєму творі 

письменник акцентує на невідповідності покликання, місії пастиря та його 

поведінки: «Пастирю душевний, попе ізбранний, / Людей просвіщати од Бога 

данний. / Як же ти їх просвіщаєш, / Кедь осквернен сам зостаєш. / Жиючи 

блудно! / Апостольство тобі єсть поручено, / Людей просвіщати од Бога 

дано; / А ти сам во тьмі ходиш, / І всіх за собою вводиш / Во ров пекельний. 

[...] / Людем налагаєш пости твердії, / А сам чревом не владієш, / Так ся 

тучиш, об`їдуєш, / П`єш, гойнуєш [...] / Ти би за багатство і Христа продал; / 

Люд мізерний утісняєш, / Свої скарби наполняєш, / О душу не дбаєш! [...] / 

Попе, покайся!» [491, c. 238–239].          

         Гумористично-іронічно відтворені постаті священнослужителів у 

творах поета й священика І. Некрашевича «Ісповідь 1789 года февраля дня», 

«Замисл на попа», «Письмо, посланеє к гнідинському священику Іоанну 

Филиповичу, і к його сину Петру, і к дячку Стефану Криницькому». Так, у 

творі «Замисл на попа» (надрук. 1885 р.) гумористичними засобами 

змодельовано взаємини священика та парафіян, відтворено обурення людей 

діями свого панотця, який заборонив ходити на вечорниці, колядувати, 

стрибати через вогонь, наказав на кожне свято ходити до церкви, говіти, не 

грати в карти, не відвідувати шинок тощо. Відповідно, люди шукають спосіб, 

«як би то нам свого попа в шори вбрати» [453, c. 249]. Намагання провчити 

священика завершується невдачею, адже його підтримує світська влада в 

особі пана сотника: «Геть він не сам се крутить, / А все його пан сотник наш 

учить. [...] / У їх грошей багато, та вони розумні люде, / Куди піди, то їх 

право буде» [453, c. 255].          

         Негативною тенденцією XVIII ст. була втрата священнослужителями 

своєї національної ідентичності, адже кращі представники українського 

духовенства призначалися на церковні посади в Росії: «[...] за Петра і його 

наступників [...] всі важнійші церковні посади цілої імперії обсаджувались 

перед усім київськими вихованцями, отже вони й не дуже журились 

автономією української церкви, почуваючи себе господарями цілої церкви 
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росийської» [155, с. 118]. Яскравим прикладом у цьому контексті є постать 

Ф. Прокоповича (1681–1736). Отримавши освіту в Києво-Могилянському 

колегіумі та в західноєвропейських навчальних закладах, він «пройшов 

ієрархічну драбину від професора, префекта до ректора та ігумена Братського 

монастиря» [429, с. 154]. Ф. Прокопович – високоінтелектуальний професор 

поетики, риторики, філософії, теології, логіки, талановитий письменник і 

визначний церковний діяч – на вимогу Петра І переїхав до Петербурга, 

віддавши значну частину свого життя, свій розум й талант іншій державі (був 

ідеологом реформ Петра І, ініціаторм створення Російської Академії наук та 

Академії мистецтв, фактичним керівником російської церкви).  

         Процеси денаціоналізації та русифікації в українській церкві 

зумовлювалися й тим, що, починаючи з другої половини ХVІІІ ст., релігійно-

церковним життям України керували представники російського духовенства 

– слухняні виконавці політики самодержавства, спрямованої на системне 

підпорядкування усіх сфер українського життя. За таких умов «офіціяльна 

православна церква України та її духовенство, особливо вище, омертвіло, 

відірвалось від громадянства, стратило вплив і значіннє в громадськім та 

культурнім життю. Суспільність цілком збайдужіла до сих царських 

служальців в рясах, що іменувались без її волі і впливу, виробили собі ласку 

у царського уряду і зобов`язувались до повної й безмежної служби йому 

(включно до обов`язку доносити владі відкрите на сповіді, оскільки воно 

містило б у собі яку небудь небезпеку для держави)» [155, с. 118–119].  

         Несприйняття діяльності тодішньої церкви, далекої від Бога й людей, 

дій русифікованого і деморалізованого духовенства спонукало визначного 

представника української літератури та філософії того часу – Г. Сковороду – 

відмовитися від пропозиції прийняти чернецтво та високий духовний сан, 

різко висловлюватися про офіційну церкву та її діячів [194, с. 447, 456–457]. 

Очевидно, що з тих самих причин що й Г. Сковорода, не прагнув церковної 

кар`єри і засновник нової української літератури –                                                

Іван Котляревський (1769–1838), хоча й навчався у Полтавській духовній 

семінарії та був членом управи Полтавської філії Британського Біблійного 
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Товариства. У третій частині поеми «Енеїда», виданням якої у 1798 р. було 

започатковано період нової української літератури, у бурлескно-

травестійному стилі змодельовані образи дяків і священиків. Українські 

священнослужителі перелицьовані на язичницьких жерців: перед мандрівкою 

Енея в пекло вони правлять службу грецьким богам, приносячи за римським 

стародавнім звичаєм олімпійцям у жертву биків, ворожать за язичницьким 

обрядом на нутрощах убитих тварин. Ченців і священиків зустрічає Еней у 

пеклі. У бурлескному, зниженому, іронічному тоні письменник вказує на 

домінуючі вади, негативні риси тодішнього духовенства (любов до грошей, 

надмірна увага до жінок), за що й «поміщає» їх у пекло: «[...] Ченці, попи і 

крутопопи, / Мирян щоб знали научать; / Щоб не ганялись за гривнями, / 

Щоб не возились з попадями / Та знали церков щоб одну; / Ксьондзи до баб 

щоб не іржали, / А мудрі звізд щоб не знімали, / Були в огні на самім дну» 

[318, с. 117]. 

         У ХVІІІ – на початку ХІХ ст. зусиллями невеликої частини свідомих 

своєї місії православних та греко-католицьких священиків в Україні 

розвивалася культура й освіта, зосереджена переважно в церковно-

парафіяльних та монастирських школах: «Очолені діяльними ігуменами чи 

попами-патріотами, українці-православні будують нові чи відбудовують 

старі монастирі, церкви, налагоджують при них працю шкіл, започатковують 

друкування богословської та навчальної літератури, обстоюють старі й 

шукають нові шляхи придбання земель для забезпечення господарських 

потреб і розвитку монастирів як культурних центрів (Лаврівський, 

Сатанівський, Києво-Печерська лавра). Греко-католицьке духовенство 

усвідомило, що національна культура повинна розвиватися рідною 

розмовною мовою, тому поступово переходить на неї в проповідництві, 

навчанні, що змушує римо-католицьких проповідників також користуватися 

нею в святкових богослужіннях, в яких беруть участь українці»                         

[310, с. 346–347]. Греко-католицькому духовенству належить важлива роль у 

просвітницькій діяльності на Галичині, у розвитку культури й літератури на 

західноукраїнських землях. Визначними церковними, культурними та 
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громадсько-політичними діячами, зачинателями нової української 

літератури в Західній Україні, ініціаторами поширення рідної мови, 

збирачами фольклору були О. Духнович (1803–1865), М. Устиянович              

(1811–1885), А. Могильницький (1811–1873), М. Шашкевич (1811–1843),               

І. Вагилевич (1811–1866), Я. Головацький (1814–1888), І. Гушалевич               

(1823–1903). Їхня творчість була пронизана романтичними ідеями 

народності, національної свідомості, слов`янського братерства. Зокрема, 

Олександр Духнович зробив значний внесок у розвиток освіти, культури, 

літератури Закарпаття. Педагогічна, громадсько-культурна, духовна, 

літературна діяльність О. Духновича спряла пробудженню національної 

свідомості русинів-українців, поширенню народної мови в освіті й літературі 

краю. Микола Устиянович поєднував священицьку та науково-просвітню, 

творчу діяльність: був священиком у с. Славську Стрийського округу, одним 

із ініціаторів «Собору учених руських» у Львові, автором романтичної 

повісті «Месть верховинця» (1849). Антін Могильницький був священиком у 

різних місцевостях, зокрема у Комарові на Станіславщині (1845–1858), 

належав до когорти М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького,                      

М. Устияновича, активно виступав за поширення рідної мови. У 

найбільшому своєму творі – романтичній поемі «Скит Манявський» (перша 

частина твору вийшла 1852 р. в Перемишлі, фрагмент другої частини був 

надрукований у львівській газеті «Слово» 1864 р.) – А. Могильницький на 

основі народних переказів розкрив історію заснування православного 

монастиря у Маняві. Хоча офіційно вважається, що монастир заснований у 

1612 р. Й. Княгиницьким і був опорою проти наступу католицизму на 

православну церкву, проте письменник, спираючись на народні легенди, 

відносить заснування монастиря до другої половини ХІІІ ст.  

         Праця письменників-романтиків, просвітителів, священиків – 

представників «Руської трійці» (1833–1837) (М. Шашкевич, І. Вагилевич,         

Я. Головацький) – була спрямована на розвиток духовності, культури й 

освіти на західноукраїнських землях, на відродження національної 

свідомості. Вони виступали за розвиток літератури на основі живої народної 
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мови, займалися фольклорно-етнографічною діяльністю. Маркіян 

Шашкевич, за словами М. Павлика, «старався вводити руську мову не тільки 

в приватних розмовах між семінаристами, а й в публічних промовах і 

проповідях» [484, с. 164]. Хоча спроби львівських семінаристів 

виголошувати проповіді народною мовою були невдалими, М. Шашкевич не 

полишав своєї справи: «Семінаристи рішили, що у Львові годі говорити 

проповідей по-руськи, хіба по селах, та М. Шашкевич таки доказав свого: 

трохи пізніше він ще з двома своїми товаришами – Николою Устияновичем 

та Величковським голосять у трьох львівських церквах рівночасно руські 

проповіді. Відтоді мало-помалу й другі попи зачинають говорити проповіді 

по-руськи не тільки по селах, а й по містах» [484, с. 165]. М. Шашкевич 

разом зі своїми товаришами склав рукописний збірник «Сын Русі или 

собрание стихотворов в руским языку от клеров Семінарії єнєральной в Льві-

граді, руского края Метрополії» (1833), пізніше був підготовлений збірник 

«Зоря» (1834). М. Павлик виокремлював М. Шашкевича як найактивнішого 

діяча «Руської трійці»: «Найдалі з них пішов знов-таки Шашкевич, бо став 

працювати і над народною просвітою. Він переклав на руську мужицьку 

мову частину Євангелія і уложив першу руську читанку для молодіжі в 

мужицькій мові, а окрім того, уклав для народу й проповіді церковні в тій же 

мові» [484, с. 166]. М. Шашкевич – ініціатор та один із авторів «Русалки 

Дністрової», автор «Читанки» для дітей, ліричних поезій, казок, перекладів 

сербських народних пісень. Автори «Русалки Дністрової» фактично ввели 

народну мову до літературного вжитку, хоча й зазнали критики з боку 

клерикальної цензури. Відтак, у контексті боротьби галичан за право 

використовувати рідну мову в літературній та освітній сферах («азбучна 

війна»), склалася ситуація, у якій консервативно налаштовані церковні діячі 

виступали проти прогресивних починань національно свідомого духовенства. 

Прагнучи бути корисними своєму народові, представники «Руської трійці» 

зазнавали утисків і перешкод як з боку світської, так і церковної влади. За 

свідченням М. Павлика, «Головацького й Вагилевича, котрі скінчили 

семінарію 1839 року, митрополит Левицький не хотів висвятити, іменно 
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Головацького видержав так чотири роки, а Вагилевича, що нікому не 

любив кланятися, аж сім літ. Та й то видумав був для них якусь осібну греко-

католицьку інквізицію: два попи мусили під присягою зложити до протоколу, 

що вони не належать до тайного товариства, не грають в карти, не п`ють, не 

курять і т. ін.! Від Вагилевича ж митрополит виміг ще й письмо, що не буде 

нічого писати, ані друкувати ані в краю, ані за границею!!» [484, с. 170]. Але 

й після висвячення «консисторія не дала їм супокою. Головацького дали до 

Микитинець, коло Коломиї, під опіку пістинського пароха, митрополичого 

свояка о. Левицького. В тім закутку пробув Головацький від 1843-го до 1848 

року. Вагилевича запхано ще в гірший закуток – в Стрийські гори, а ще й 

після 1848 року консисторія допекла йому так, що мусив перейти на віру 

лютерську, а врешті стати світським чоловіком та заробляти на нужденний 

кусник хліба у поляків і своїми многоученими працями підносити чеське та 

угорське письменство, коли йому свої не дали дихати. Умер майже з голоду 

1866 року. Шашкевича, правда, висвятили якось ще 1839 року, але гонили 

його по мізерних місцях [...]» [484, с. 170]. Попри численні перешкоди, 

учасники «Руської трійці» зробили значний внесок у розвиток культури й 

освіти краю, дали приклад єдності церковної, культурної й громадської 

діяльності, чим вирізнялися на тлі окремих  представників тодішнього 

духовенства, які були далекі від народу й перейняті власними інтересами. 

«Можна сказати, що заходи ,,Руської трійці” – се була перша в Галичині 

революція проти загалу руського духовенства, особливо вищого, у котрого й 

переклади з Святого Письма на мову мужицьку були ділом безбожним»  

[484, с. 171], – зазначав М. Павлик.            

         Значну роль в утвердженні національної та християнської свідомості 

українського народу відіграло Кирило-Мефодіївське братство (грудень 1845 

– квітень 1847), «душею» якого вважався Тарас Шевченко (1814–1861). У 

творчості поета розкривається його особисте ставлення до церкви й Бога, 

простежуються показові аспекти зображення духовенства, увиразнюються 

церковно-релігійні колізії. Відтворюючи гайдамаччину («Гайдамаки» (1841)), 

Т. Шевченко показав взаємодію духовенства й народних повстанців. Так, 
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перед виступом із Холодного Яру було відправлено молебень у 

Мотронинському монастирі, який протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. був важливим 

центром боротьби з польсько-католицьким гнітом на Правобережній Україні. 

Під час освячення ножів (у відтворенні цього епізоду Т. Шевченко спирався 

на народні легенди) благочинний закликав: «А ви Україну ховайте: / Не 

дайте матері, не дайте / В руках у ката пропадать» [685, с. 85]. У поемі 

осуджується національна й релігійна ворожнеча, до якої у значній мірі було 

причетне католицьке духовенство: «Того ж батька, такі ж діти – / Жити б та 

брататься. / Ні, не вміли, не хотіли, / Треба роз`єднаться! / [...] Болить серце, 

як згадаєш: / Старих слов`ян діти / Впились кров`ю. А хто виннен? / 

Ксьондзи, єзуїти» [685, с. 95]. Католицькі священнослужителі, які, 

взаємодіючи з польською шляхтою (Барська конфедерація 1768 р.), 

використовували релігію як форму національного й соціального 

пригноблення, не зупинялися перед насильницькими діями, були для 

гайдамаків найлютішими ворогами. Ворожнеча й ненависть поширилась на 

всіх католиків: Гонта, який присягав «різать католика» [685, с. 111], вбиває ні 

в чому не винних власних синів, лише тому, що «вони католики»                   

[685, с. 111].  

         Причина ворожнечі поляків та українців акцентована у поезії 

«Полякам» (1847): «Ще як були ми козаками, / А унії не чуть було, / Отам-то 

весело жилось! / Братались з вольними ляхами, / Пишались вольними 

степами [...] / Аж поки іменем Христа / Прийшли ксьондзи і запалили / Наш 

тихий рай. І розлили / Широке море сльоз і крові, / А сирот іменем 

Христовим / Замордували, розп`яли...» [690, с. 344–345]. У творі звучить осуд 

католицького духовенства, яке, діючи спільно з польською шляхтою, 

прикриваючись Христовим іменем, переймалося метою релігійного й 

національного поневолення українців, сіяло своїми діями ворожнечу між 

православними й католиками, українцями й поляками: «Неситії ксьондзи, 

магнати / Нас порізнили, розвели [...]» [690, с. 345]. Аналогічні ідеї 

актуалізовані в поезії «Буває, в неволі іноді згадаю...» (1850): «Ляхи  
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прийшли на нас войною! / Святиє Божії міста! / Ксьондзи скажені 

осквернили!» [684, с. 493]. 

         У поемі «Єретик» (1845) представники вищого католицького 

духовенства постають лицемірними й жорстокими катами: «І на 

апостольськім престолі / Чернець годований сидить. / Людською кровію 

шинкує / І рай у найми оддає!» [686, с. 217]. Духовенство зневажило 

християнські чесноти, торгує буллами (індульгенціями) – письмовими 

відпущеннями гріхів: «Хто без святої булли вмер – / У пекло просто; хто ж 

заплатить / За буллу вдвоє, ріж хоч брата, / Окроме папи і ченця, / І в рай 

іди!» [686, с. 111]. Проти сваволі служителів церкви повстав Ян Гус                 

(1371–1415) – проповідник, ідеолог чеської Реформації, професор Празького 

університету: «Прокиньтесь, чехи, будьте люди, / А не посмішище ченцям! / 

Розбойники, кати в тіарах / Все потопили, все взяли, / Мов у Московії татаре, 

/ І  нам, сліпим, передали / Свої догмати!.. кров, пожари, / Всі зла на світі, 

войни, чвари [...]» [686, с. 219]. Сатиричними засобами, зокрема 

промовистими порівняннями, відтворює Т. Шевченко реакцію духовенства 

на слова й дії Яна Гуса: «Зашипіли, мов гадюки, / Ченці в Ватікані, / [...] 

Кардинали, / Як гадюки, в`ються / Круг тіари. Та нищечком, / Мов коти 

гризуться / За мишеня... [...] Збиралися кардинали, / Гладкі та червоні, / Мов 

бугаї в загороду [...] / Зібралися, мов іуди / На суд нечестивий / Против 

Христа / [...] Гадюкою зашипіли, / Звірем заривіли. / «Ти єретик! ти єретик! / 

[...] Мов собаки, коло огню / Кругом ченці стали» [686, с. 220–223]. 

         У ХІХ ст. православна церква була одним із засобів колонізаторської 

політики, більшість її діячів були слухняними виконавцями волі влади, 

далекими від народу та його інтересів. Звідси – несприйняття поетом 

офіційної церкви та її представників, зневажливе, подекуди саркастичне 

ставлення до них. Показовими тут є рядки з поеми «Неофіти» (1857): 

«Молітесь Богові одному, / Молітесь правді на землі, / А більше на землі 

нікому / Не поклонітесь. Все брехня – / Попи й царі...» [689, с. 506]. Протест 

проти офіційної церкви, яка служила не Богу й людям, а самодержавству, 

ставши ще одним засобом поневолення народу, проти її догматів та 
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атрибутів, позбавлених християнського змісту, звучить у поезії «Світе 

ясний! Світе тихий!» (1860): «За що ж тебе, світе-брате, / В своїй добрій, 

теплій хаті / Оковано, омурано / (Премудрого одурено). / Багряницями 

закрито / І розп`ятієм добито? / [...] Будем, брате, / З багряниць онучі драти, / 

Люльки й кадил закуряти, / Явленними піч топити, / А кропилом будем, 

брате, / Нову хату вимітати!» [691, с. 557–558]. 

         Осуд духовенства, яке втратило усвідомлення своєї місії, здатність 

розуміти людей, навчати їх, звучить у поезії про попа, який дивується, що в 

церкві немає людей: «Попе! попе! будеш битий – / Не вмієш читати / Та не 

вмієш так, як треба, людей научати» [693, с. 526]. Об`єктом осуду для               

Т. Шевченка були й конкретні представники духовенства. Так, поезією 

«Умре муж велій в власяниці» (1860) поет, використовуючи сатиричні 

засоби, пародіюючи надгробні плачі, відгукується про смерть митрополита 

петербурзького і новгородського Григорія – відомого переслідувача науки, 

освіти, преси. Поезія «І Архімед, і Галілей...» (1860) прикметна 

протиставленням безкорисливих служителів науки й істини та лицемірних 

священнослужителів: «І Архімед, і Галілей / Вина не бачили. Єлей / Потік у 

черево чернече! / А ви, святиє предотечі, / По всьому світу розійшлись / І 

крихту хліба понесли / Царям убогим» [687, с. 559].   

         Протиставлення «візантійського Саваофа» й живого Бога, у якого вірив, 

до якого звертався Т. Шевченко, репрезентує поезія «Ликері» (1860): «[...] 

Збрешуть люде, / І візантійський Саваоф / Одурить! Не одурить Бог [...]» 

[688, с. 558].  

         Для багатьох представників духовенства втрачали свою цінність ідеали 

гуманізму й патріотизму. Нехтуючи рідною мовою, традиціями, 

переймаючись лише приватними інтересами, окремі священнослужителі 

ставали «перекинчиками» в очах свого народу. Процеси русифікації, 

полонізації, денаціоналізації, деморалізації в середовищі духовенства були 

об`єктами зображення для українських письменників ХІХ – початку ХХ ст. 

Йдеться зокрема про такі твори, як «Записки причетника», «В глуши» Марка 

Вовчка, «Люборацькі» А. Свидницького, «Хмари», «Афонський пройдисвіт» 
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І. Нечуя-Левицького, «Пропащий чоловік» М. Павлика, «Отець-гуморист»            

І. Франка, «Перекинчики» Є. Ярошинської, «Лумера», «Народна ноша», 

«Забобон» Л. Мартовича, «З одного жерела», «Гірке життя» О. Маковея, «За 

готар», «Земля» О. Кобилянської, «Служби не буде», «Vae victis!..»                      

М. Чернявського, «У схимника», «Любов до ближнього» А. Тесленка.  

         Найдраматичнішими для української церкви та духовенства стали 

радянські часи. До остаточного встановлення влади більшовиків 

священнослужителі робили спроби утвердити самостійність української 

церкви, чому сприяла постанова Тимчасового уряду від 2 квітня 1917 р. «Про 

скасування віровизнаннєвих і національних обмежень». У квітні цього ж 

року М. Міхновський виступив із вимогою автокефалії для української 

православної церкви та проголошення власного патріархату. На 

Всеукраїнському Церковному Соборі у січні 1918 р. більшість делегатів 

висловилася за проголошення автокефалії української церкви, проте вже на 

літній сесії Собору (30 червня – 11 липня) було визнано лише автономію 

української православної церкви при збереженні її зв`язку з Московським 

патріархом. 1 січня 1919 р. уряд Директорії проголосив декрет про 

автокефалію української церкви. Міністром віросповідань став І. Огієнко. 

Впродовж 1919–1921 рр. відбувалися процеси українізації церковного життя: 

при церквах формувалися українські громади, пропагувалася українська 

мова. Проте після утворення СРСР (30 грудня 1922 р.) більшовики оголосили 

церкву й духовенство своїми ворогами. Священнослужителі ототожнювалися 

з експлуататорським класом, зараховувалися до буржуазних націоналістів, їм 

приписувалися безглузді звинувачення. У процесі антирелігійної пропаганди 

суспільству нав`язувалися ідеї про реакційну роль церкви, релігія стала 

опіумом для народу. 8 квітня 1929 р. вийшов Закон «Про релігійні 

об`єднання», за яким будь-які релігійні дії контролювалися владою, 

заборонялося скликати церковні з`їзди, видавати релігійну літературу, всі 

культові споруди вважалися власністю держави. На виконання декрету «Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви» (проголошений 19 

січня 1919 р.) було прийнято низку постанов, зокрема «Про недопущення 
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духовенства до зайняття посад у школах» (3 березня 1919 р.). Упродовж 

1936–1939 рр. відбулася масова ліквідація церковних установ, були знищені 

Десятинна церква, Успенська церква Києво-Печерського монастиря. 

Діяльність УАПЦ, а згодом й УГКЦ була перенесена в еміграцію. На 

Галичині та західній Волині, що перебували під владою Польщі з 1919 р., 

греко-католицька церква продовжувала діяльність. Завдяки заходам 

митрополита А. Шептицького (1865–1944), який очолював церкву 44 р. 

(1901–1944), активізувалася робота духовних шкіл, друкарень, Богословської 

академії у Львові, Скнилівської лаври. З боку радянської влади греко-

католицька церква зазнала особливих переслідувань, адже в ній 

небезпідставно вбачався осередок національного духу українського народу. 

Після смерті митрополита А. Шептицького (1944 р.) майже вся вища ієрархія 

УГКЦ була репресована, сотні священиків та ченців було заарештовано. Під 

тиском радянської влади на Львівському соборі в березні 1946 р. українська 

греко-католицька церква офіційно була ліквідована (з того часу і до 1988 р. 

УГКЦ діяла підпільно). 

         Жертвами тоталітарного режиму стали священнослужителі різних 

конфесій. Хоча Конституція 1936 р. формально скасовувала обмеження прав 

духовенства, проте, насправді, церковні діячі зазнавали переслідувань та 

репресій. Вражаючі цифри наводить І. Ісіченко: «Загалом у таборах ГУЛАГ 

між 1929 і 1938 рр. загинуло 13 архиєреїв, 1150 священиків і понад 20 тис. 

активних мирян УАПЦ. [...] Улітку 1937 року за розпорядженням Сталіна був 

виданий наказ про розстріл протягом чотирьох місяців усіх сповідників віри, 

що перебували у в`язницях і таборах. Протягом 1937–1938 рр. репресовано 

було 200 000, а страчено 100 000 чол. Загинув кожен другий 

священнослужитель» [243, с. 325]. У книзі «Церква Христова 1920–1940. 

Переслідування християн в СРСР» (1999) диякон Олександр Климентій 

Соколовський на основі фактів та зібраних документів, зокрема судових 

справ, подає життєпис жертв терору проти церкви та її представників ([549]).  

         Хоча впродовж німецької окупації антирелігійна пропаганда 

припинилася, проте окупаційна влада не допустила реалізації прагнення 
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духовенства до утворення в Україні єдиної помісної церкви, побоюючись її 

національного й державницького характеру. Поновлення переслідувань 

духовенства було відновлено після завершення війни: «Надання легального 

статусу РПЦ не припинило антицерковних репресій в СССР. Протягом  

1943–1945 і трьох повоєнних років (1945–1948) в СССР було заарештовано 

понад 4300 священнослужителів, з яких до 80 % – православні. За звітом 

ГУЛАГ на 1 жовтня 1949 р. в лагерях каторжного режиму перебувало 3523 

священнослужителі» [243, с. 368]. Умови існування у тоталітарному режимі 

спричинили еміграцію значної частини українського духовенства за кордон.        

         Певне «потепління» у церковно-релігійному житті спостерігалося після 

приходу до влади М. Хрущова (1953–1964). Відбулося часткове звільнення та 

реабілітація духовенства, зроблена офіційна заява про перегини в 

антирелігійній політиці. 1976 р. було утворено Християнський комітет 

захисту прав віруючих в СРСР, оприлюднено факти утисків та репресій 

духовенства, переслідувань релігійної діяльності радянською владою. У кінці 

80-х – на початку 90-х рр. були проведені міжнародні церковні наукові 

конференції у Києві, Москві та інших містах, відбулися урочисті засідання в 

єпархіальних центрах, приурочені до тисячоліття хрещення Русі, була 

легалізована діяльність церковних конфесій. Визначальну роль у 

демократизації церковно-релігійних відносин відіграв Закон «Про свободу 

совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. Отже, як засвідчила 

історія ХХ ст., притаманне людині прагнення до Бога неможливо знищити 

жодним зовнішнім тиском. Нав`язувані тоталітарним режимом 

матеріалістичний світогляд та атеїзм були деструктивними чинниками 

духовності нашого народу, проте не змогли знищити його генетично 

закладений потяг до пошуку й пізнання Бога, схильність жити відповідно до 

християнських заповідей.  

         У сучасній Україні православна церква поділена на три гілки:                  

УПЦ – КП, УПЦ – МП, УАПЦ. На Західній Україні домінує УГКЦ, поширені 

також католицизм, протестантизм. У середовищі церковних діячів та мирян 

актуалізується ідея екуменізму – єднання зусиль усіх конфесій для діалогу та 
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спільної діяльності у церковній, суспільній, культурній сферах. Свобода 

віросповідань і безперешкодна діяльність церкви й духовенства, на жаль, 

затьмарюються міжконфесійними суперечками, а іноді й змаганнями за 

сфери релігійного впливу. Зокрема, православна церква Московського 

патріархату робить спроби поширити свій вплив на релігійне життя в 

Україні. «Основу ідеології УПЦ – МП складає обстоювання єдности 

,,триєдиного руського народу” – росіян (великоросів), українців (малоросів) і 

білорусів. Часом ця ідея маскується під гасло об`єднання ,,слов`янських 

народів” на засадах єдиної ,,канонічної” Церкви» [243, с. 409], – зазначає про 

тенденції діяльності УПЦ – МП І. Ісіченко. Патріарх Філарет констатує: 

«Московську патріархію не влаштовують братерські стосунки. Їй потрібна 

духовна і церковно-політична влада над Українською церквою. Вона прямо 

втручається у справи УПЦ, брутально порушуючи церковні канони (на які 

вона, до речі, лицемірно покликається)» [619, с. 96].   

         Важлива роль у гармонізації церковних відносин, у збереженні 

духовності, морально-етичних цінностей у сучасному суспільстві належить 

духовенству. Історія українського народу та його література увиразнює 

тісний зв`язок церковно-релігійних процесів та суспільно-політичних подій, 

діяльності духовенства й рівня національної свідомості народу. Твори 

вітчизняних письменників розкривають складну, часто трагічну історію 

української церкви та її діячів, відбивають важливі етапи церковно-

релігійного життя (утвердження християнства, діяльність церкви та 

духовенства під юрисдикцією Константинопольської (до 1686 р.) та 

Московської патріархій, значення Люблінської (1569) та Берестейської (1596) 

уній, міжконфесійні конфлікти, існування церкви за умов відсутності 

державності, згубні впливи русифікації й тоталітарного режиму). Місія і роль 

священика були усвідомлені з часу прийняття християнства, акцентовані в 

агіографічній літературі та в творах давньоруських авторів. Зокрема, про 

просвітню функцію духовної особи, яка полягає у донесенні до людей Слова 

Божого, його тлумачення, виховання християнських цінностей, ідеться у 

«Повісті врем`яних літ» («Попові-бо належить учити людей, оскільки це 
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доручено Богом» [507, с. 243]). Про тісний зв`язок історії церкви, 

діяльності духовенства та літератури свідчить житійна (Х–ХІІІ ст.), 

полемічна (кін. ХVІ–ХVІІ ст.), бурлескно-травестійна (ХVІІ–ХVІІІ ст.) 

література, художні твори ХІХ, ХХ і початку ХХІ ст. Українські 

письменники, проза яких аналізуватиметься у наступних розділах, відповідно 

до історичної правди показували, що певна частина духовенства не 

усвідомлювала свого обов`язку або не витримувала випробування життєвими 

обставинами, суспільно-історичними умовами і ставала нездатною нести 

духовну місію. Попри це, в літературі є приклади самовідданого служіння 

українського духовенства різних конфесій Богу та своєму народу. Відтак, 

окремий масив українського письменства – проза про духовенство – є 

своєрідним дзеркалом, у якому відображені аспекти діяльності 

священнослужителів у контексті церковно-релігійних процесів, у векторах 

суспільно-політичних та історичних подій. Проза про духовенство 

репрезентує цікаві жанрово-стильові, сюжетно-структурні моделі, а тому 

комплексне та всебічне дослідження її ідейно-художніх домінант дозволить 

поглибити уявлення про шляхи розвитку вітчизняного письменства, 

увиразнить розуміння тісного зв`язку літератури і життя.  
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РОЗДІЛ 2 

РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗІВ ДУХОВЕНСТВА В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ХІХ СТ. 

  

2.1. Особливості моделювання образів духовних діячів і церковно-

релігійних реалій у творах романтично-реалістичного стильового 

спрямування  

 

         Тексти українських письменників ХІХ ст., зокрема й створена ними 

проза про духовенство, засвідчують тісний зв`язок літератури й життя. У 

творах Марка Вовчка, А. Свидницького, О. Кониського, Панаса Мирного,                              

І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка домінують реалістичні принципи 

зображення (об`єктивне відтворення реалій дійсності, звернення до 

сучасності, епічність, типізація, описовість, психологізм, третьоособовий 

наратив). Окремі твори Г. Квітки-Основ`яненка («Добрый пан»),                          

М. Костомарова («Сорок лет»), П. Куліша («Чорна рада»), А. Свидницького 

(«Два упрямых», «На похоронах», «Гаврусь и Катруся», «Арендарь»),                  

Ю. Федьковича («Люба-згуба») свідчать про синкретизм реалістичних та 

романтичних стильових домінант, оскільки тогочасне «українське 

письменство поєднувало раціоцентричний стиль з інерцією національної 

романтики» [378, с. 306]. Відповідно, у прозі зазначених авторів, у якій 

змодельовані образи духовних діячів, спостерігаються такі риси романтизму, 

як звернення до легендарного та історичного матеріалу, етнографізм, 

притчевість, психологізм, дидактизм.    

         Основоположник української прози – Григорій Квітка-Основ`яненко 

(1778–1843) – навчався в монастирській школі, був послушником Курязького 

монастиря, проте постриження не прийняв. М. Грушевський вказує на міцні 

зв`язки родини Квітки з православною церквою: «Білгородський владика 

Йоасаф Горленко, проголошений потім святим, був братом його (Г. Квітки-

Основ`яненка. – І. П.) бабки. Стрий Наркіз Квітка був ігуменом одного з 

поблизких монастирів [...]» [155, с. 136]. Хоча Г. Квітка-Основ`яненко не 
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продовжив духовної кар`єри й «церковний настрій в нім вичерпався за той 

час, бо потім нічого аскетичного в нім не помічено. Лишилась любов до 

молитви, знаннє церковних книг, релігійне очитаннє» [155, с. 137], водночас, 

основи християнської моралі стали домінуючими у формуванні ідейного 

змісту прози письменника, у якій панує, за визначенням Д. Чижевського, 

«християнський гуманізм» [675, с. 398]. Моделюючи образи своїх героїв,              

Г. Квітка-Основ`яненко орієнтувався на агіографічні схеми, втілював у 

характерах, життєвій долі персонажів уявлення про моральний ідеал. У 

повісті «Маруся» (1833), у якій в реалістично-сентиментальному стилі 

розкривається трагічна історія кохання Марусі та Василя, увиразнено 

значення церкви та чернецтва у драматичні періоди життя людини. Василя, 

який з горя втратив відчуття реальності й мав намір заподіяти собі смерть, 

врятували ченці й привели у Києво-Печерський монастир. Саме у чернецтві 

знайшов Василь утрачений спокій, а служба Богу полегшила його душевний 

біль, хоча й не вилікувала остаточно.  

         В оповіданні-притчі «Добрый пан» (1841) герой-наратор розкриває 

історію свого товариша – Валер`яна Степановича, якого зустрів у Лаврі «в 

черной ряске, подпоясанного ременным поясом, с четками в руках, с 

поникшею головою, стоящего и молящегося со всем усердием» [258, с. 419]. 

Такий вигляд дивує героя-наратора, адже він знав свого товариша як людину, 

котра любить товариство, світське життя. З історії, яку розповів Валер`ян, 

з`ясовується, що звернутися до Бога, шукати сенсу в монастирському житті 

його спонукало нещасливе кохання. У контексті історії, яка сталася з 

Валер`яном, акцентуються проблеми мотивації чернечого постригу, потреби 

монастирського життя. Валер`ян свідомий того, що його прихід у монастир, 

зверненя до Бога зумовлені потребою зцілити душевні рани, знайти спокій, 

втекти від світу, в якому він зазнав страждання. Вирішальна роль у 

віднайденні Валер`яном мети й сенсу життя, «сродної праці» належить отцю 

Іллі, який керував лікарнею в Лаврі й мав дар зцілювати хворих молитвою, 

передбачати майбутнє. Отець Ілля – реальна особа, про що зазначав 

письменник у листі до М. Максимовича від 19 серпня 1840 р. У першодруці 
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твору в журналі «Кіевлянинъ» М. Максимович вмістив примітку: «Память 

объ отць Иліи сохранилась и поныне у Лаврянъ, какъ о большомъ 

подвижнике въ делахъ молитвы и благочестія. Вь должность больничнаго 

начальника онъ избранъ изъ экономовъ Лаврскихъ 1786 года Сентября 2, и въ 

семь послушаніи оставался до кончины своей, будучи притомъ соборнымъ 

старцемъ (съ 1785 г.) и духовникомъ Лаврскимъ» [260, с. 82]. Отець Ілля мав 

здатність розуміти людей та їх долю без слів, давати символічні настанови. 

Після запропонованої трапези, яка була пророцтвом того, що Валер`яну 

доведеться годувати інших, отець Ілля промовив: «...Боже вас благослови... 

подвизайтесь!» [258, с. 425]. Пророцтво отця Іллі справдилося: обставини 

життя Валер`яна склалися так, що він змущений був залишити монастир і 

вирушити на допомогу сестрі. Перед від`їздом отець Ілля подав Валер`яну 

хліб і мовив пророчі слова: «Подвизайся и хлеб свой разделяй с скорбными» 

[258, с. 430]. Покидаючи цей світ, сестра Валер`яна віддала йому маєток та 

грошові заощадження, а невдовзі, спостерігаючи за втомленими й 

знесиленими дорогою прочанами, які йшли в Київ повз заїзджий двір, що 

дістався від сестри, Валер`ян «задумался о бедствующих подвижниках»  

[258, с. 431] й відчув потребу все обладнати так, щоб подорожні могли 

належним чином відпочити: «[...] тут пропастная дорога: пески да горы, и 

кругом нет никакого жилья, [...] дорога же прямо в Киев, так мало ли тут 

пройдет и проедет народа божьего! Мучились сердечные! Так что ж этот 

добрый пан выгадал? Он на самой дороге выстроился, да и для людей чего-то 

он не настроил! И пеший и конный, кто утомился, до города или до села не 

дойдет, иди прямо к нему: там отдохни хорошенько, кормят знатно и тебя и 

лошадей…» [258, с. 427–428]. У своїй діяльності, спрямованій на допомогу 

людям, Валер`ян здобув утрачену душевну рівновагу, віднайшов сенс життя, 

своє земне покликання, реалізувавшись відтак у своїй «сродній праці»         

(Г. Сковорода), про що й говорить йому схимник, з яким він поділився 

ваганнями щодо здійснення чернечого постригу: «Каждый призван работать 

в вертограде Христовом по силам и способностям своим. Иному десять 

талантов, иному один. […] Блажен, кто делает талант свой, а не скрывает его 
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в землю. Но горе всем, делающим дело свое с небрежением и ради своей 

лишь выгоды. Ты был бы монах полезный для себя только. В вертограде 

Христовом, в мире сем, нужно работать для всех. И чаша воды, поданная 

жаждущему, есть делание» [258, с. 431–432]. Ці прикінцеві слова виконують 

роль своєрідного морального висновку, що підтверджує спорідненість твору 

з жанром притчі.  

         Близькою за своїм змістом до твору Г. Квітки-Основ`яненка «Добрый 

пан» є повість Миколи Костомарова (1817–1885) «Сорок лет. Народная 

малороссийская легенда» (1840 р. написана українською мовою; 1876 р. 

перероблена й видана російською). Завдяки провідній ролі морально-

дидактичних й алегоричних концептів повість «Сорок лет», як і твір «Добрый 

пан», наближається до жанру притчі. В основі повісті – народні перекази про 

зв`язок людини з дияволом, який спокусив до вбивства й цим допоміг 

розбагатіти. У долі головного героя – Трохима Яшнікова, спокушеного 

Придибалкою (втіленням зла) до вбивства купця та його слуги, як і в долі 

героя твору Г. Квітки-Основ`яненка, ключову роль відіграють духовні особи. 

У повісті М. Костомарова – це представник офіційної церкви та схимник, 

здатний чути голос Бога. Переконаний Придибалкою в тому, що гріха не 

варто боятися, бідний, безрідний парубок Трохим після вбивства й грабунку 

купців розбагатів, досягнув великих статків. Проте муки совісті, спогади про 

свій злочин, а також слова, почуті ним на могилі жертв про те, що він буде 

покараний «в сорок лет», іноді тривожили його безтурботне й заможне 

життя. Розповісти про свій гріх священику на сповіді герой не наважується: 

«Священику он ни разу не открывал своего греха на исповеди [...] слыхал, 

будто попы, узнавши на исповеди о совершенных преступлениях, открывали 

их» [315, с. 381]. Звернувшись через 20 років від часу злочину до місцевого 

архієрея Агафора, Трохим отримує запевнення, що його сповідь збережеться 

в таємниці. Почувши про гріх Трохима, архієрей заспокоює його («Грех ваш 

велик, но вина ваша смягчается обстоятельствами вашей тогдашней жизни и 

вашего тогдашнего духовного состояния» [315, с. 382]) і призначає епітимію 

– побудувати за власні кошти церкву й забезпечити її всім необхідним. Проте 
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очікуваного й обіцяного архієреєм спокою Трохим не отримав. Лише 

схимник, отець Пафнутій, маючи дар бачити приховане та передбачати 

майбутнє, говорить про найстрашнішу кару, яку слід очікувати Трохиму 

Яшнікову – втрату страху Божого: « – Этим тебя Бог и наказывает, – сказал 

схимник, – что тебе во всем удача й благополучие [...], хуже будет, когда и 

сорок лет пройдет и с тобой ничего не случится. [...] Тогда перестанешь ты 

страшиться и кары, и тогда совсем потеряешь – не скажу веру в Бога: у тебя 

ее нет, – потеряешь страх божий, который у тебя еще есть. Вот тогда 

последняя твоя будет кара на земле» [315, с. 394]. Схимник вказує шлях 

спокути, котрий відрізняється від того, який запропонував архієрей Агафор: 

«Без собственной веры грешника безсильно всякое разрешение духовного 

лица. [...] Потеряй же добровольно все, нажитое тобою на этом нечистом 

пути: тогда получишь ты возможность испросить у Бога полное прощение за 

свой тяжкий грех» [315, с. 395]. Передбачення схимника, що Трохим не 

дотримається його поради, справдилося – грішник не зміг добровільно 

зректися свого багатства й знайшов аргументи не прислухатися до мудрих 

слів отця Пафнутія. Переконуючи себе в тому, що Бога нема, Трохим 

Яшніков, потрапивши під вплив сина-атеїста, остаточно втрачає страх 

Божий: «Не знал он и не уразумел, что начало обещанной кары было его 

многолетнее земное благополучие, а ее завершением – потеря Бога. Не понял 

этого и архиерей, отпустивший ему грех за построенную им церковь. Понял 

это один схимник, обитавший на земле единым телом, но голос его не был 

голосом земной мудрости» [315, с. 407].      

         Відтак, у повісті-притчі М. Костомарова «Сорок лет» акцентується на 

важливій ролі духовного діяча, який здатний зрозуміти людину, дати мудру 

пораду, вказати на шлях спокути, котрий приведе до усвідомлення суті 

скоєного, до щирого каяття й, врешті, до душевного спокою. Повість «Сорок 

лет», як і більшість творів М. Костомарова – одного з учасників Харківської 

школи романтиків, позначена домінуванням романтичних стильових рис: 

звернення до легендарного матеріалу, морально-алегоричний зміст, 

акцентування важливості духовних цінностей.  
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         У першому українському історичному романі «Чорна рада. Хроніка 

1663 року» (перша редакція 1846 р.) Пантелеймона Куліша (1819–1897) 

зображений «щирий козарлюга і піп» [331, с. 214] – Іван Шрам – духовний та 

військовий діяч («він був разом піп і полковник» [331, с. 41]). Історичним 

прототипом Івана Шрама вважається паволоцький священик і військовий в 

одній особі Іван Попович, про якого є згадки у літописі Самовидця               

([381, с. 92]), що був головним джерелом для П. Куліша під час написання 

роману. Дійсним фактом, засвідченим літописцем, є те, що Іван Попович 

пішов на смерть, аби таким чином врятувати Паволоч ([381, с. 92]). 

Літописець Григорій Граб`янка, розкриваючи події, пов`язані з Чорною 

радою, теж пише про паволоцького полковника Івана Поповича: «А невдовзі 

перед цим паволоцький поковник Іван Попович, забачивши, що ляхи знову 

запанували на Україні, відмовився від полковництва і вирішив прийняти 

схиму, стати ченцем. Та, придивившись, побачив, які пакості ляхи та жиди 

творять ієреям, відрікся схими і знову, уже вдруге, став полковником та, 

погодившись з Сомком, котрий ще був тоді сьогобічним гетьманом, не раз 

ходив походами на шляхту і не раз розбивав їх в пень аж поки не прогнав з 

України» [380, с. 129–130]. Пише Граб`янка й про жертовність священика-

полковника: «[…] не бажаючи згуби людям, котрі жили на території його 

полку, він без остраху сам прийшов до гетьмана Тетері і там, оточений 

всенародною скорботою, смерть прийняв» [380, с. 130]. Існує версія, що 

Поповичів було двоє. «Є й деяка плутанина в образі Поповича, мабуть тому, 

що Поповичів було двоє, один – паволоцький полковник, другий – 

чернігівський. У Чорній раді 1663 року брав участь другий, і саме його 

пізніше було ув`язнено. Очевидно, Куліш об`єднав ці обидві постаті в одну і 

взяв її як вихідну точку для зображення свого Шрама, який є більш 

вигаданою, аніж історичною фігурою» [11, с. 187] – висловлює припущення  

Р. Багрій. Отже, на думку дослідниці, образ Шрама «є синтезом двох 

реальних осіб на прізвище Попович, хоч динаміка характеру в романі – 

белетристична» [11, с. 195]. Очевидно, використовуючи літописні факти, які 

стосуються постаті священика-полковника Івана Поповича, письменник у 
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моделюванні образу Шрама вдався й до художнього домислу, адже 

поєднання історичної правди та художньої вигадки – визначальна риса 

першого українського історичного роману. «П. Куліш значно розширив скупі 

літописні відомості про життєвий шлях паволоцького полковника, 

відтворивши його подорож по Лівобережжю, його зустрічі з різними 

історичними та вигаданими персонажами; участь у бурхливих подіях чорної 

ради 1663 року» [158, с. 272] – слушно зазначає А. Гуляк.  

         Поєднання в одній особі національного та духовного діяча акцентовано 

через зображення П. Кулішем зовнішнього вигляду Шрама: «[...] по одежі і 

по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за 

поясом і по довгих шрамах на виду – старий козарлюга» [331, с. 38]. Шрам 

був сином священика, навчався у Київській братській школі й мав стати 

священиком, проте козацькі національно-визвольні повстання на захист 

свободи України, православої віри не могли залишити його байдужим, «бо 

гарячий був чоловік Шрам і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як іллється 

рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і урядників над 

українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою»                 

[331, с. 41]. Визначальним для розуміння характеру героя є його переконання 

у тому, що служіння Богу невіддільне від служіння Батьківщині. Саме тому, 

уболіваючи за долю України, Шрам приєднався до козацького війська на чолі 

з Остряницею й «загартовався у воєнному ділі так, що як піднявсь на ляхів 

Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не 

ставав до бою; ніхто не крутив ляхам такого веремія...» [331, с. 43]. Після 

Хмельниччини Шрам послав свого сина «до військового обозу, а сам знав 

одну церкву» [331, с. 43]. Проте не зміг Шрам спокійно служити Богові, 

бачачи, що в Україні знову негаразди: «Свари да чвари, і вже гетьманською 

булавою почали гратись, мов ціпком. [...] Чи молиться, чи Божу службу 

служить, – одно в його на думці: що ось погибне Україна [...]. Було, чи вийде 

серед церкви з наукою, то все мирянам править: ,,Блюдітеся, да не 

порабощенні будете; стережітеся, щоб не дано вас ізнов ляхам на поталу!”» 

[331, с. 43–44]. З метою підняти козаків у похід проти Тетері, який на той час 
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був гетьманом Правобережної України, й об`єднати Україну під однією 

булавою, Шрам, обраний полковником, вирушає до Сомка, намагається 

втрутитися в події, не допустити лицемірного Брюховецького до влади. 

         Дії Шрама, спрямовані на порятунок України, його методи, якими він 

прагне вплинути на козацтво у вирішальні хвилини, свідчать про єдність 

духовного й патріотичного чину в його житті. Україна для Шрама – понад 

усе. Красномовно про це свідчить його репліка на пророчі слова Божого 

чоловіка про те, що Петро вмре своєю смертю: « – Нехай лучче [...] поляже 

од шаблі і од кулі, аби за добре діло, за цілість України, що ось розідрали 

надвоє» [331, с. 54]. Незважаючи на свій поважний вік, духовний сан, Шрам 

вдається до всіх можливих дій, щоб врятувати Україну: « – Як треба рятовати 

Україну, байдуже мені і літа, й рани. [...] Чи спав же то Сомко-гетьман, чи ні, 

а Шрам не змигнув оком і на годину» [331, с. 169, 174]. Шрам виявився 

далекогляднішим за Сомка, адже, добре розбираючись у ситуації, що 

склалася, знаючи вдачу запорожців, селян і міщан, передбачив Чорну раду та 

її результат. Саме до Шрама за порадою звертається Сомко у скрутний час, 

коли вірні йому полковники перейшли на бік Брюховецького. Даючи мудру 

пораду Сомку (їхати у Переяслав і писати «листи до усіх полковників, щоб 

убоялись Бога та подумали про козацьку славу» [331, с. 118]), Шрам й сам 

докладає всіх можливих зусиль, щоб врятувати Україну від чвар: «Я одкрию 

божевільному Васюті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не 

буде за тебе держатись» [331, с. 118]. Справжнім духовним діячем і 

патріотом Шрам залишався до останнього: щоб запобігти знищенню 

Паволочі та жителів міста, він бере всю провину на себе й приймає смерть.        

         Важливість образу Шрама й у тому, що крізь призму його роздумів 

розкриваються причини трагізму історичної долі України. Замислюючись 

над тим, «звідки ж підіймається хмара» [331, с. 119], Шрам приходить до 

висновку про занепад козацтва, яке не встояло перед підкупом 

Брюховецького («Запорожжє перше було гніздом лицарства козацького, а 

тепер виводить тілько хижих вовків да лисиць» [331, с. 119]). Підкреслюючи 

важливу роль образу Шрама у розкритті сенсу історичних подій, у 
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структуруванні сюжетно-подієвого плану твору, А. Гуляк зазначає:               

«П. Куліш створює цільне, послідовне, ні на хвилину не відволікаюче від 

головного інтересу повіствування, моделюючи майже всю дію під кутом зору 

Шрама, що уособлює державну українську ідею, службу загалові ,,пользы 

общей”» [158, с. 272]. Через образ Шрама увиразнюється й погляд П. Куліша 

на історичний поступ і причетність до цього процесу людини. Письменник 

був переконаний, що втручання в хід історії, намагання його змінити 

призводить до трагічних наслідків: Шрам, а також Сомко, намагалися 

втрутитися у розвиток подій, вплинути на суспільно-політичні процеси, 

проте їхні найкращі наміри й дії, спрямовані на порятунок України, її 

об`єднання, не реалізувалися, а вони самі загинули. 

         У романі «Чорна рада» фігурують епізодичні історичні образи 

священнослужителів – єпископ Мефодій, Інокентій Гізель. Образ Мефодія 

розкривається через негативні вчинки та дії: він спокусився грошима            

(«[...] святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві на рясу» 

[331, с. 48]), піддався намовлянням Васюти Ніженського, який «брязнув 

капшуком перед владикою» [331, с. 48], виявив байдужість до долі України й 

«вимудрував щось на Сомка, да й послали в Москву лист» [331, с. 48]. У 

відтворенні образу єпископа Мефодія П. Куліш спирався на літописи 

Самовидця та Граб`янки, в яких Мефодій зображений як ворог Сомка й 

прибічник Брюховецького. Самовидець фіксує негативну роль єпископа у 

долі Сомка ([381, с. 92]). У літописі Граб`янки Мефодій фігурує як особа, 

котра перешкоджала обранню Сомка гетьманом обох берегів Дніпра                

([380, с. 126]). Згадує літописець й про такі риси єпископа, як грошолюбство 

й нечесність ([380, с. 125]). Про зрадливі по відношенню до Сомка дії 

Мефодія, його байдужість до долі України згадується і в «Історії Русів» 

([246, с. 222]). 

         У розмовах героїв фігурує в романі й постать тодішнього архімандрита 

Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля – продовжувача починань Петра 

Могили. Зі слів Сомка, який називає Гізеля «нашим порадником», 

формується позитивне уявлення про цього духовного діяча: «Ось ходімо лиш 
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до архімандрити, до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий 

головатий чоловік, як колись був Могила. Поговоримо з ним де про що з 

Гадяцьких пунктів» [331, с. 93]. 

         Зображуючи суспільно-історичні процеси другої половини ХVІІ ст.,         

П. Куліш не міг оминути й церковно-релігійних проблем того часу. 

Православна церква, захист якої став однією з причин повстання на чолі з        

Б. Хмельницьким, зазнавала утисків: «А тим часом католицькі пани з 

нашими перевертнями усиловались унію на Вкраїні прищепити і не в одну 

церкву попом уніта, на огиду людям, поставили; віру благочестиву 

мужицькою вірою називали [...]» [331, с. 41]. Так, «наруга католиків і унітів 

над греко-руською вірою» [331, с. 41] стала приводом до того, що Шрам 

полишив свою духовну діяльність і поринув у боротьбу за відстоювання 

свободи України та захист рідної віри. Соціальні й релігійні утиски 

польською шляхтою і духовенством православних українців призвели до 

гострого протистояння. Ненависть до поляків і католицького духовенства 

загострила релігійні суперечності, закріпила у свідомості українців уявлення 

про ворожість католицизму. Так, у Братському монастирі на Подолі 

зображені козацькі ватажки, які палять костьоли, вбивають католиків, а 

«ченці собі любили мирянам у голову задовбувати, що нема в світі ворога 

над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і 

хвален, як Морозенко» [331, с. 72]. Згадані малюнки на стінах Братського 

монастиря свідчать про тісну взаємопов`язаність релігійного й соціально-

політичного життя тієї епохи, про перейнятість духовенства суспільно-

історичними процесами. Так, ченці-живописці поряд з біблійними сюжетами 

зображували запорозьких козаків, сцени їхніх битв із ворогами: «[...] наше 

козацьке лицарство було там скрізь по ограді помальоване, щоб народ 

дививсь да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там 

намальований і Нечай, і Морозенко. [...] Був там і козак Байда, що висів 

ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Так і те все там помальовано, 

щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні» [331, с. 72]. 
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         У вимірах реалістично-романтичної поетики змодельовані образи 

священиків у прозі Юрія Федьковича (1834–1888). У повісті «Люба-згуба» 

(1862) зображено позитивний образ старого панотця: він близький до народу, 

здатний розділити з ним радість і горе. Прийшовши на заручини Калини та 

Ілаша, панотець не цурається молоді («вони дуже любили з парубками 

бесідувати та їх правди Божої учити» [605, с. 174]), не забороняє веселитися 

(«З веселим веселися, не журися. Господь наш Ісус Христос сам так робив, 

так і ви, діточки, веселіться, доки ще весело! Господь Бог недурно дав і 

весну, і молодість, і утіху, і скрипки [...]» [605, с. 174]). Священик – 

представник старосвітського духовенства, яке, хоча й було малоосвічене, 

вирізнялося близькістю до народу, його життя. Таких панотців за щирість, 

простоту, людяність любили й шанували селяни. Натомість, представники 

нового покоління священиків були освіченими, але далекими від життя 

селян: «[...] такі се в нас панотчик не горделиві були; не так, як тоті нові 

панотці, що лишень що зо семінарії повилазять, а тут уже й Бога не хотять 

знати, не так, аби вони з нами, простими мужиками, жили» [605, с. 174].  

         Антитетичним до зображеного священика у творі «Люба-згуба» є образ 

панотця в повісті «Три як рідні брати» (1865). Священик виявляє себе 

людиною егоїстичною, перейнятою думками про власне збагачення. 

Зображеному типу панотця Ю. Федькович дав влучну характеристику в 

поезії «До руських наших дяків» (1886): «Так як Петро Христа ся зрік / Та в 

лож, як в ризу-сь, оболік, / Так наші нас зреклись єреї / І потягли у фарисеї, / 

Бо там усяка благодать: / І благоденствіє, і слад, / І ,,пояси”, й приходи ситі, / 

А гроші, в Букурештах биті, / Так сип`ються, як з міха рінь [...]» [604, с. 397]. 

         Твори Г. Квітки-Основ`яненка, М. Костомарова, П. Куліша,                      

Ю. Федьковича засвідчили синкретизм реалістичних і романтичних, 

легендарних та історичних концептів у зображенні духовенства. Морально-

дидактичні, притчеві чинники виявилися домінуючими у розкритті значення 

чернецтва («Маруся» Г. Квітки-Основ`яненка), в показі ролі духовної особи у 

віднайденні людиною сенсу життя («Добрый пан» Г. Квітки-Основ`яненка), у 

розумінні причинно-наслідкових зв`язків у долі людини («Сорок лет»          
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М. Костомарова). Образи духовенства у творах письменників прикметні 

поєднанням історичної правди та художнього домислу, актуалізацією ідеї 

єдності духовного й національного («Чорна рада» П. Куліша).  

 

2.2. Художні домінанти зображення духовенства в системі реалістичного 

типу творчості  

 

         Темі духовенства значну увагу приділяла у своїй творчості Марко 

Вовчок (Марія Вілінська; 1833–1907). У моделюванні образів священиків, 

дяків, ченців та черниць письменниця притримувалася реалістичних 

принципів зображення, була зорієнтована на різноаспектність та 

психологічну мотивованість розкриття характеру. Саме цим пояснюється 

наявність як позитивних, так і негативних образів духовних діячів у її прозі. 

Відтак, різноплановість рецепції духовенства зумовлена насамперед 

спрямованістю Марка Вовчка на правдиве відтворення реалій тогочасного 

суспільства, у якому серед служителів церкви зустрічалися як 

високоморальні, духовні люди, так і здирники, перейняті лише приватними 

інтересами. У цьому сенсі заідеологізованим видається твердження                      

О. Засенка про ідеалізацію духовенства в оповіданнях Марка Вовчка 

«Сестра» та «Отець Андрій», у яких, на думку критика, наявні «ідилічні 

малюнки з побуту попівства» [205, с. 326]. Дослідник вказував й на 

«критичне ставлення до релігії та духовенства» письменниці, пов`язуючи це з 

тим, «як зміцнювався її революційно-демократичний світогляд» [205, с. 326], 

акцентував на атеїстичних переконаннях авторки: «Антиклерикальні мотиви 

й образи у творчості Марка Вовчка показують, що письменниця була 

послідовним атеїстом [...]» [205, с. 410]. Заідеологізованість таких тверджень 

очевидна, адже говорити про атеїстичні переконання письменниці на підставі 

наявних у творах негативних образів духовенства необґрунтовано. Творчість 

Марка Вовчка засвідчує, що у відтворенні різноманітних сфер життя та 

суспільних прошарків, зокрема й духовенства, письменниця завжди 

залишалася вірною дійсності.  



 55 

         Однією з провідних тенденцій зображення духовенства у малій прозі 

Марка Вовчка є позитивна семантика образів героїв. Так, в оповіданні 

«Сестра» (1857) образи сільського священика Івана та його дружини 

розкриваються через сприйняття їх героями твору. Бабуся-прочанка, радячи 

головній героїні йти служити до отця Івана, говорить: «Що то за добрячі 

люди, старосвітні, прості! [...] Отець Іван уже дуже старий і темний років із 

дев`ять, а служби Божої не кидає…» [121, с. 40]. Показовою у формуванні 

образу отця Івана є історія, яку розповідає бабуся і в якій розкрито ставлення 

людей до свого панотця. Після того, як отець Іван осліп, йому було 

заборонено служити у церкві, проте парафіяни відстояли свого священика: 

«[...] люди виходили усенькою громадою просити за його, щоб оставлено. 

“Люди добрі, – рече їм владика, – коли він такий вам любий, то я не бороню 

йому стояти при престолові Божому й до кончини його віку; треба тільки 

мені вивірити на свої очі, що темний сліпець благоподобно службу Божу 

одправляє”. Наїхав владика й хвалу Богові оддав, що так твердо й 

непомилешно темний править службу Божу, і хрестом його благословив...» 

[121, с. 40]. Позитивне значення образу отця Івана увиразнюється через 

окремі деталі: тихий, поважний та ласкавий голос, «тиша та добрість»             

[121, с. 41] незрячих очей.  

         Героя оповідання «Отець Андрій» (1857) – сільського священика – 

селяни не лише глибоко шанують, а й довіряють йому свої таємниці: Петро 

Самійленко, розповівши жінці про закопані в садку гроші, радить віддати їх 

на збереження отцю Андрію. Саме в отця Андрія селяни шукають захисту від 

несправедливості й кривд: врятувавши Оксану від зазіхань пана, її наречений 

Тиміш відводить дівчину до отця Андрія, адже переконаний, що в нього 

отримає мудру пораду й знайде захист. Розібравшись у ситуації, побачивши 

очевидну несправедливість пана, отець Андрій бере відповідальність на себе 

й чине так, як йому наказує совість: «Повів їх та й звінчав зараз. 

Поблагословив і казав не боятися нічого: ,,Я сам буду одвіт держати!”»    

[120, с. 111]. Врівноваженість отця Андрія, його сміливі й мудрі слова діють 
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на розгніваного пана, розкривають йому очі на ганебний вчинок, 

присоромлюють і втихомирюють. 

         У творі «Дяк», над яким письменниця працювала з 1861 р. з перервами 

до кінця життя, образ церковного дяка Тимоша Івановича розкривається крізь 

призму сприйняття героя-оповідача й у контексті відтворення розповіді дяка 

про його життя. В оповіді Тимоша Івановича про його блукання по світу, 

сватання до попівської доньки Марти з Тернів, церковну службу, одруження 

тощо, переплетені веселі й сумні ноти, розкрита історія складного людського 

життя, втілене прагнення небуденної людської натури до чогось вищого та 

недосяжного. Романтичну вдачу героя не задовольняло звичне життя, а тому, 

виконуючи дяківські обов`язки, живучи «як всі», він відчував незбагненну 

тугу, потребу чогось незвичайного: «Нудно і вбого. [...] Хрестини і похорони 

мішались із собою – мені ні вмерти, ані народитися [...]. Проте я страх як 

занудився – нічого було мені не треба, і усе мені докучало [...]. Тоді напала 

на мене туга ревная, невсипуща, невгавуща, лихая і невмолимая – вона мене 

пхала кудись пріч, далі, далеко...» [117, с. 316–317]. Невдоволення своїм 

становищем, прагнення знайти щось змістовне, пережити небуденні 

враження, бажання мандрувати засвідчують романтичність натури героя, на 

що вказував М. Грицай ([151, с. 114]).  

         У твердженні О. Засенка про те, що головна «увага в оповіданні ,,Дяк” 

зосереджена на викритті зажерливості, користолюбства і лицемірства 

старосвітського сільського духовенства, на критиці затхлості, консерватизму, 

потворності його побуту» [205, с. 327], відчувається певна тенденційність, 

адже образ тернівського священика – батька Марти – не викликає будь-яких 

негативних асоціацій. Дещо корисливими зображені хіба що макухинські 

панотець і попадя, перейняті тим, за кого видати заміж своїх сімох доньок. 

         Позитивне значення має епізодичний образ дяка в оповіданні «Козачка» 

(1857). Пригнічена життєвими колізіями, розлукою з чоловіком, Олеся 

звертається до дяка з проханням написати листа. Зовнішній вигляд дяка, його 

запитання про те, що він матиме за написання листа, формують початкове 

негативне враження про нього у героїні. Проте пишучи листа, дяк 
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переймається горем Олесі, відмовляється від раніше встановленої плати, 

чим виявляє свою чуйність і небайдужість до чужого горя: « – Я напишу, 

напишу... годі... а ти не принось двох двадцяток, не треба!» [119, с. 63].  

         У повісті «Три долі» (1861) у контексті розкриття трьох життєвих доль 

– Хими, Марусі й Катрі – увиразнюється значення чернецтва для однієї з 

героїнь – Катрі. Весела, життєрадісна Картя, зазнавши нещасливого кохання, 

не бачила сенсу життя серед звичних обставин та близьких людей, а тому 

пішла в монастир. Ставши черницею, Катря відцуралася світу, батьків, 

подруг. Перебування у монастирі не приносить їй бажаного спокою, 

духовного відродження, натомість, сприяє появі таких рис, як черствість і 

релігійний фанатизм. Байдужість до всього колись дорогого виявляє Катря 

під час приїзду в рідне село, під час зустрічі з рідними місцями, з подругами. 

Байдужою залишається Катря й до того, що залишили їй батьки. Проте 

небайдужою до Катриної спадщини є сестра Меланія, образ якої позначений 

гумористично-сатиричним пафосом. Сестра Меланія спритно прибирає до 

рук чужу спадщину, виявляє живий інтерес до всього «мирського».  

         Відтак, у повісті «Три долі» Марко Вовчок показала, як може змінити 

людину чернецтво, якщо в його прийнятті головну роль відіграло не бажання 

служити Богу, не християнські чесноти, а розчарування у житті й прагнення 

врятуватися від особистих трагедій.          

         Російськомовна велика проза Марка Вовчка засвідчила вміння 

письменниці всебічно висвітлювати негативні явища, засобами сатири 

розкривати риси, притаманні певній частині духовенства. Так, роман 

«Записки причетника», над яким вона почала працювати у першій половині 

1861 р. (повного варіанту твору немає, відомі лише перша частина й уривок з 

другої), через специфіку зображення у ньому духовних діячів зазнавав 

перешкод з виданням з боку духовної цензури (лише впродовж 1869–1870 рр. 

зусиллями М. Некрасова перша частина твору й розділи з другої друкувалися 

у журналі «Отечественные записки» з урахуванням певних цензурних 

правок). Як стверджує М. Грицай, «роман написаний на українському 

матеріалі» [151, с. 158], на що вказують імена героїв, описи побуту, 



 58 

загальний колорит. У листі до С. Єшевського (3 вересня 1864 р.) у рубриці 

P.S. Марко Вовчок зазначала про реалістичність зображених нею осіб: «Я 

ведь знала этих людей когда-то и наблюдала – живое впечатление всегда 

остается у меня и не умирает» [122, с. 429]. Спостерігаючи за життям і 

діяльністю тогочасного духовенства, письменниця бачила, що окремі духовні 

діячі нехтують заповітами Христа, забувають про свої обов`язки, 

переймаючись лише приватними інтересами, притримуючись тільки 

зовнішніх атрибутів та канонів. Показовим у цьому сенсі є її лист до                      

О. Марковича (26 березня 1861 р.) у якому, пишучи про своє враження від 

Риму й Папи Римського, його оточення й церемоній, вона зазначала: «Не так 

прийшов Той, що був розп`ятий. Не такі були й ті, що поробили катакомби і 

що їх сліди ще видні там – ступені кам`яні стерті, сходжені стопами. Де 

тепер хоч один такий?» [122, с. 398–399]. Саме з метою розкрити й засудити 

негативні прояви в житті й діяльності духовенства Марко Вовчок розпочала 

працю над романом «Записки причетника», який виявився близьким за своїм 

ідейним спрямуванням до творів російських письменників – «Мандрівка по 

святих місцях руських» (1836) А. Муравйова, «Нариси бурси» (1863)                  

М. Помяловського, «Сільські зустрічі» (1865) Г. Успенського, а також до 

книги І. Беллюстіна «Опис сільського духовенства» (Лейпціг, 1858 р.), про 

яку Н. Крутікова, вказуючи на перегук окремих епізодів твору російського 

письменника й роману Марка Вовчка, зазначала: «Книга Беллюстіна могла 

стати одним із поштовхів до виникнення задуму роману і нагадать 

письменниці характерні сторони духовного побуту» [329, с. 262].   

         Образи духовенства у романі «Записки причетника» розкриваються 

через першоособовий наратив та ретроспективну форму: характери і вчинки 

героїв постають крізь призму сприйняття героя-оповідача – сина дяка села 

Терни Тимофія, який відтворює те, що йому довелося пережити й відчути у 

дитинстві. У «Предисловии и воззванию к читателю» наратор розкриває мету 

своєї розповіді – «оставить потомству верное и нелицеприятное изображение 

быта, нравов и обычаев священнослужительских» [118, с. 359]. Наратор 

зазначає й про наявність у «записках» його власних суджень, оцінок.   
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         Хоча роман Марка Вовчка визначався як один «з найяскравіших 

антиклерикальних російських романів ХІХ віку» [329, с. 147, 149], проте 

очевидним є те, що писався він не з метою засудити все духовенство й 

релігію загалом, а з прагненням розкрити негативні риси і явища, притаманні 

окремій частині тогочасних духовних діячів. Найяскравішим уособленням 

потворних рис є образ отця Єремія. Герой вирізняється насамперед своїм 

лицемір`ям, завдяки якому приховує за зовнішнім спокійним, привітним, 

скромним, набожним виглядом жорстокість, жадібність, підступність. Герой-

наратор спостерігає вправне маскування: «Лицо его, освещенное пылающей 

свечой, являло приветливость, улыбалось, но он не давал себе труда 

совершенно надевать маску, а только слегка прикрывался ею, не заботясь о 

том, как ясно из-под нее выглядывали злость и насмешка» [118, с. 545]. Саме 

завдяки здатності приховувати свою справжню натуру, отець Єремій 

забезпечив собі спокійне життя, унеможливив відкриті скарги на нього, адже 

очевидних доказів його несправедливого поводження з парафіянами, 

церковними людьми не було. Негативне значення образу панотця 

увиразнюється через відтворення висловлювань і думок про нього інших 

героїв. Показовим у ставленні людей до свого священика є те, що у розмовах 

про нього вони уникають таких слів, як «отець», «панотець», «священик», 

обмежуючись лише займенником «він». 

         «Изворотливость и прирожденное, так сказать, сверхъестественное 

искусство в коварстве» [118, с. 402] отця Єремія проявляються у ставленні до 

сільського дячка Софронія, який, на відміну від інших, не терпів 

несправедливостей і протестував. Жорстокість проявляє панотець і до своєї 

доньки Насті, яка покохала ненависного йому Софронія. Не зважаючи на 

почуття доньки, він розлучає закоханих і відвозить Настю в монастир.  

         Прагнучи отримувати більше грошей, отець Єремій вдається до 

негідного засобу – залякування. Так, прийшовши причащати селянина 

Грицька, отець Єремій налякав його жінку й матір тим, що Грицько нібито 

великий грішник, а тому треба викласти немало грошей за Божу службу і 

молебень. Негативне значення образу отця Єремія поглиблюється через 
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відтворення героєм-наратором власного сприйняття: спостерігаючи за 

панотцем, Тиміш відчуває «смертельный хлад» [118, с. 449], а доторк руки 

священика нагадує «прикосновения скорпий» [118, с. 571]. 

         На відміну від отця Єремія, його дружина – Варвара Йосипівна – не 

приховує своїх негативних рис, зокрема жорстокості, жадібності, 

сварливості, схильності до прокльонів. «Владолюбна, жорстока, до безміри 

жадібна, груба і неперевершена в віртуозності сваритися, вона є, мабуть, чи 

не єдиний в цьому роді тип в усій російській і українській літературі ХІХ ст.» 

[205, с. 334] – справедливо зауважує О. Засенко. Антитетичними є образи 

доньок отця Єремія – Неніли та Насті. У листі до С. Єшевського (початок 

серпня 1864 р.) Марко Вовчок писала: «Я хотела Вам прочитать ,,Записки 

дьячка”. Меня очень теперь волнует мысль, сколько бы могли делать 

женщины, священнические дочери и жены, и что они ничего не делают, а 

только преуспевают в телесах» [122, с. 425]. В образі Неніли, в її 

безтурботному, бездіяльному і безцільному існуванні відображений спосіб 

життя переважної більшості тогочасних попівських доньок. На відміну від 

своєї байдужої, млявої й лінивої сестри, Настя вирізняється працелюбністю, 

чесністю, справедливістю, вона засуджує негідні вчинки свого батька, його 

ставлення до парафіян, до Софронія.  

         Своєрідною антитезою до образу отця Єремія є церковний дячок 

Софроній, який не побоявся відкрито виступити проти несправедливих 

вчинків священика. Завдяки своїй сміливості, здатності відстояти 

справедливість, Софроній став авторитетом для героя-наратора. Позиція 

Софронія є тим тлом, на якому увиразнюються всі негативні прояви 

навколишнього життя. Ставши жертвою наклепів отця Єремія, Софроній був 

звинувачений у злочинах, яких не вчиняв, і засуджений до заслання. Проте 

герой не скоряється, продовжує боротися – він утікає з місця ув`язнення й у 

розмові з Тимошем, з яким зустрівся у Красноліському монастирі, виявляє 

незламність свого духу, прагнення знайти Настю. 

         Сміливість, загострене відчуття справедливості, невтомність у 

відстоюванні правди, притаманні Софронію, виразно контрастують із рисами 
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батьків героя-оповідача, які є людьми заляканими, слабкими, скореними 

життєвими негараздами. Церковний дяк – батько героя-наратора – належить 

до типу «добрых, честных, но слабых людей» [118, с. 501]. Дяк бачить 

негідні вчинки отця Єремія, проте свідомий того, що протест нічого не 

змінить, а лише нашкодить йому і його родині. Дяк обіцяє допомагати 

Софронію у його боротьбі за справедливість, проте сам воліє залишитися в 

тіні й не виявляти свій протест відкрито.  

         Реалістичне зображення негативних рис, притаманних певній частині 

духовенства, підсилюється завдяки використанню художніх можливостей 

іронії. «Особливу роль у створенні багатьох образів відігравав засіб іронії, 

що на перший погляд здавалася начебто добродушною, а насправді була 

уїдливою і гостро викривальною» [151, с. 163] – слушно зазначає М. Грицай. 

Поряд із іронією визначальним засобом моделювання образів духовенства у 

творі є сатира. Особливого значення вона набуває у розкритті образів отців 

Мардарія, Михайла Вертоградова, сестер Секлети й Олімпіади, ігумені 

Красноліського монастиря. Зображуючи трапезу духовенства під час 

подорожі до Красноліського монастиря, письменниця показує, що священики 

й черниці не байдужі до смачних наїдків та міцних напоїв. Так, у візку сестри 

Секлети за вузликом з черствим хлібом та огірками («видимим») приховане 

«невидиме»: «[...] из таинственных недр показались копченые рыбы 

различных великолепных размеров, породистые поросята в вяленом виде, 

массивный окорок, целые гирлянды колбас всевозможных сортов, пироги, 

пирожки, лепешки [...]» [118, с. 573]. З метою поглиблення негативно-

сатиричного значення образів, Марко Вовчок використовує форму звернення 

героя-оповідача до Бога та читача, вдається до промовистих порівнянь: 

«Создатель! В каком виде были сии твои священнослужители! Отец 

Мардарий уподоблялся некоей огнедышащей горе, уже испытующей 

действие подземного огня: он извергал потоки глухих, но тем не менее 

ужасных ругательств и целый дождь яростных плевков. Отец Еремей сидел 

неподвижен и безмолвен, [...] мягковолнистая патриархальная борода 

торчала во все стороны, как клок сена, от которого только что отогнали 
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голодных коз» [118, с. 642, 643]. За словами Н. Крутікової, в «образі 

Вертоградова мовби сконцентрувались ознаки розкладу ситого, бездіяльного 

паразитарного вищого духовенства» [329, с. 274]. Отець Вертоградов не 

довго переймався смертю своєї дружини: в Красноліському монастирі він 

виявляє небайдужість до черниць, розваг, міцних напоїв: «Вертоградов, 

окруженный сонмом юных прислужниц, напоминал скорее языческого 

упитанного бога вина, чем благочестивого пастыря» [118, с. 617]. За влучним 

висловом М. Грицая, «в образі цього ,,духовного пастиря”, що є ідеалом в 

очах інших церковників, уособлені найогидніші риси вищого духовенства: 

психологічне здичавіння, внутрішня розбещеність, розпуста, духовна 

порожнеча» [151, с. 160].          

         Для поглиблення викривального ефекту письменниця вдається до 

порівнянь своїх героїв із тваринами: «Анімалістичні образи-символи чи 

алегорії, до яких часто вдавалася Марко Вовчок при змалюванні зовнішності 

своїх героїв, у неї завжди художньо виправдані, вказують не тільки на 

портретну схожість, а й на подібність характеру певного персонажа до 

,,характеру” птаха, тварини, загалом якоїсь істоти. Точніше: характер героя 

письменниця розкриває цілком узгоджено з анімалістичним образом-

символом, який конкретизується в уяві читача на основі його власних 

асоціацій» [205, с. 411]. Так, прислужництво, лицемір`я, удавана улесливість, 

підлабузництво, схильність до підглядання й підслуховування, властиві 

церковному пономареві, підкреслює його «лисообразный лик» [118, с. 514]. 

Хитрість, лицемір`я, лукавство, спритність сестри Секлети увиразнюються її 

порівнянням із сорокою («Мать Секлетея проворно, как сорока, выскочила из 

повозки [...]» [118, с. 602]), зі змією («[...] мать Секлетея [...] отворила двери 

храмины и скользнула туда, как змея в нору» [118, с. 612]). Схильність сестер 

Красноліського монастиря живитися чужою працею акцентується через 

порівняння однієї з них із п`явкою (прочанок «настигла ,,малопострижница” 

средних лет, приземистая, сытая и гладкая, как только насыщенная, отпавшая 

от крови, пиявица» [118, с. 631]).   
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         Сатиричними засобами, спрямованими на викриття негативних явищ, 

відтворене у творі життя в Красноліському монастирі, який «письменниця 

зображує як один із центрів релігійного мракобісся, середньовічної деспотії, 

тваринного черевоугодництва і невтримної розпусти» [205, с. 330]. Крізь 

призму сприйняття героя-наратора, у формі звернення до читача 

увиразнюється невідповідність зовнішнього побуту монастиря та прихованих 

від сторонніх очей особливостей життя в обителі. Жорстока й свавільна 

ігуменя на вранішніх трапезах розважає гостей різноманітними знущаннями 

над черницями: «[...] мать игуменья брала своими гибкими иссиня-белыми 

длинными перстами щепотку соли и, усмехаясь, долго целила, целила матери 

Секлетее в глаза, затем медленным размахом руки ловко пускала помянутую 

соль в самые зрачки жертвы» [118, с. 652]. Обідня монастирська «трапеза 

отличалась от утренней только тем, что длилась дольше, а потому и была 

разнообразнее как в истязаниях, так и в пиршественных утехах» [118, с. 659]. 

Герой-наратор стає свідком здирництва богомольців. Застерігаючи від гріха, 

жадібності, сестри виявляють своєю поведінкою власну гріховність, 

перейнятість бажанням якомога більше здерти грошей з нужденних прочан. 

Загалом, життя «Красноліського монастиря сповнене такою розпустою, 

садизмом і шахрайством, що навіть бувалі ієреї Мардарій і Єремій 

залишаються обдуреними [...]» [329, с. 275].                    

         Основні тенденції зображення духовенства в російськомовній прозі 

Марка Вовчка знайшли своє продовження і в образі героя роману «В глуши» 

(вперше надрукований 1875 р. на сторінках «Отечественных записок») – отця 

Павла, в якому втілені типізовані риси, притаманні окремій частині 

сільського духовенства другої половини ХІХ ст. О. Засенко слушно вказує на 

близькість образу отця Павла до героїв творів М. Гоголя й М. Щедріна: 

«Мовою гострої гоголівської сатири Марко Вовчок розкриває захланну душу 

отця Павла – сільського глитая-набувача. В зв`язку з швидким розвитком 

капіталізму в країні подібний соціальний тип був дуже поширеним у 

післяреформеному селі. В особі дубровського ,,пастиря” органічно 

поєдналися риси гоголівського Плюшкіна й щедрінського Дерунова»              
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[205, с. 406–407]. Показовою рисою героя є бажання вислужитися перед 

поміщиком Хрущовим: дізнавшись про приїзд поміщика, отець Павло 

приходить до нього «с благодарственным молебном» [116, с. 419]. 

Алогічність, абсурдність суджень, порівнянь, до яких вдається отець Павло у 

розмові з Хрущовим, видають його обмеженість, а поведінка виразно 

свідчить про його нечемність, нахабність. Промовистими тут є слова 

Хрущова, сказані після візиту отця Павла: « – Насилу отделался! Что за 

бессовестный поп!» [116, с. 586]. Перейнятий бажанням заволодіти 

Долгушинською землею, отець Павло наполегливо випрошує її у Хрущова, 

проявляючи при цьому безтактність і лицемірство, адже мотивує своє 

бажання церковними потребами. Іронічно-негативна семантика образу отця 

Павла підкреслюється зображенням його манер, рис, які не відповідають 

уявленням про поведінку священика: «Отец Павел плюнул и не мог, к 

сожалению, воздержаться от восклицания, столь не совместного с его саном, 

что мы считаем более благопристойным не приводить его здесь целиком [...]» 

[116, с. 461]. Важливими у формуванні іронічно-сатиричної семантики 

образу є порівняння: дивлячись на Надію Солнцеву, отець Павло 

«всхрапывал, как конь, которого с пыльной дороги неожиданно ввели под 

навес зеленых ветвей» [116, с. 503]; випрошуючи Доглушинську землю у 

Хрущова, отець Павло «собрал, точно на шнурок, и выпятил свои красные, 

как у вампира, губы [...]» [116, с. 584]; дивлячись на гроші, в отця Павла 

«глаза загорелись, как карбункулы» [116, с. 592]. Жадібність, хижість героя 

видають його «циганские», «черные волчьи глаза» [116, с. 421, 622]. 

Лицемірство отця Павла виявляється у розходженні його слів та справ. Так, 

красномовно говорячи про людську гріховність, через яку забуваються 

сироти і вдови, про потреби храмів, отець Павло не робить жодних спроб 

допомогти селянам у їхніх духовних і матеріальних потребах, примушує 

працювати на себе, переймається лише власним добробутом.  

         Сатиричне значення образу отця Павла поглиблюється у розділі з 

промовистою назвою «Пастырь и овцы», іронія якої акцентується завдяки 

епіграфу – рядкам із роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»: «Я 
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приношу жертви лише собі самому і моєму череву, найвеличнішому з усіх 

богів» [116, с. 446]. У розділі увиразнюється така риса героя, як лицемірство: 

отець Павло за будь-якої нагоди «сетовал на бедность» [116, с. 448], хоча мав 

будинок, садок, велике господарство, яке вирізнялося «важным 

преимуществом приносить доход, не требуя почти никаких расходов»        

[116, с. 446]. За словами М. Грицая, новаторство образу отця Павла полягає у 

тому, що це був «цілком новий для російської і української літератури образ 

попа-ділка, комерсанта» [151, с. 179]. Заявляючи, що він любить селян і є 

їхнім добрим пастирем («А мужиков я люблю. [...] и, как пастырь добрый, 

душу свою полагаю за овцы…» [116, с. 585]), отець Павло запровадив у себе 

своєрідну панщину, адже за провини він накладав на селян оригінальну 

епітимію – той, хто вчинив гріх, мав виконати певну роботу в господарстві 

панотця (сполоти город, зібрати льон тощо): «Отец Павел не знал, что такое 

наем рабочих рук, а между тем у него всегда все бывало вовремя и исправно 

сделано и в огороде, и во дворе, и в доме. [...] Грешили, разумеется, во 

всякую пору года, а потому у отца Павла ни зимние, ни летние, ни весенние, 

ни осенние женские работы не стояли» [116, с. 446–447].  

         У розкритті образу важливу роль відіграє «засіб речової характеристики 

персонажа» [205, с. 407]. Хоча отець Павло постійно скаржиться, що гине від 

бідності («погибаю от убожества – можно сказать, от нищеты!» [116, с. 584]), 

проте опис його житла свідчить про протилежне. Помешкання отця Павла 

рясніло різнорідними предметами, вирізнялося хаотичним нагромадженням 

непотрібних речей. Більшість предметів, що заповнювали житло панотця, не 

мали практичного застосування, проте за будь-якої нагоди отець Павло 

натякав своїм гостям: «Жаждал бы и от вас удостоиться какой-нибудь 

памяти» [116, с. 448]. У нагромадженні речей отець Павло виявляє 

хворобливу жадібність: «Не умирало ни единого человека в приходе, будь он 

богатый или бедный, именитого рода или низкого происхождения, после 

которого отец Павел не явился бы просить той или другой вещи, будто бы 

обещанной ему тогда и тогда покойником или покойницей» [116, с. 448].  
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         Отже, різнопланове розкриття життєвих реалій, психологізм, 

типізованість і вмотивованість моделювання характеру, домінування 

об`єктивно-реалістичних принципів визначили провідні тенденції 

зображення духовенства у прозі Марка Вовчка. У малій прозі письменниці 

(«Сестра», «Отець Андрій», «Дяк», «Козачка») домінують позитивні образи 

духовних діячів. Образи духовенства у російськомовних романах («Записки 

причетника», «В глуши») сповнені негативної семантики, адже спрямовані на 

викриття рис, несумісних із уявленням про діяльність священнослужителів. 

З-поміж тенденцій зображення духовенства у великій прозі письменниці – 

узагальнення в одному образі негативних рис, використання художніх 

можливостей сатири й іронії, вмотивованість сюжетно-композиційних 

колізій, першоособовий наратив. 

         Знаковим твором про духовенство стала сімейна хроніка «Люборацькі» 

(1861–1862) Анатолія Свидницького (1834–1871). За словами І. Франка, 

«Люборацькі» – «дуже талановитий малюнок із життя подільського 

духовенства половини ХІХ в.» [627, с. 307]. Саме з ініціативи І. Франка, до 

рук якого потрапив рукопис твору, сімейна хроніка А. Свидницького була 

вперше надрукована у журналі «Зоря» 1886 р. У листі до П. Єфименка 

(серпень 1862 р.) А. Свидницький зазначав про свій твір: «[...] вже написав 

один, мовляв той, розсказ ,,Люборацькі”, де виводю на чисту воду наських 

попиків» [532, с. 522]. П. Хропко вказував на обумовленість звернення 

письменника до теми духовенства ([659, с. 16]), зазначав про цікавість до цієї 

теми й у Росії: «Так, М. Добролюбов у статті ,,Закордонні дебати про 

становище російського духівництва” (,,Современник”, 1860, кн. 3) вимагав 

зняти нарешті те покривало, яким були досі замасковані непривабливі 

сторони життя попівства» [659, с. 16]. У 1858 р. у Лейпцігу вийшла книга             

І. Беллюстіна «Описание сельского духовенства», в якій реалістично 

висвітлено життя сільського духовенства у російських губерніях.                     

М. Сиваченко ([536, с. 172]) висловлював припущення, що «Описание 

сельского духовенства» було відоме А. Свидницькому й, можливо, стало 

поштовхом до написання власного твору про життя подільського 
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духовенства. Очевидним є те, що тема духовенства була близькою                        

А. Свидницькому, адже він – вихідець з родини сільського священика, учень 

Крутянського духовного училища, семінарист Подільської духовної семінарії 

– знав і розумів реалії життя тодішнього православного духовенства. 

Показово, що А. Свидницькому належить стаття «Прошлый быт 

православного духовенства» (альманах «Кіевлянинъ» за 1869 р., № 92, 93), у 

якій описані звичаї, одяг, страви священиків, їхні стосунки з парафіянами, 

католицьким духовенством, панами, євреями. У відтворених у 

«Люборацьких» житті та побуті подільського духовенства середини ХІХ ст., 

історії родини сільського священика велику роль відіграли факти життя              

А. Свидницького та його рідних. Батько письменника – Патрикій Якович 

Свидницький (1800–1870) – син сільського дяка, з 1836 р. був сільським 

священиком; мати – донька уніатського священика; старша сестра Марія 

була вихованкою приватного польського пансіону, а сам письменник, як і 

його герой – Антось, грав на скрипці, навчався у Крутянській бурсі                

(1843–1851), у Подільській семінарії, яку залишив за рік до закінчення курсу. 

Попри значну роль автобіографічних чинників, А. Свидницький, за слушним 

зауваженням М. Сиваченка, «ставив перед собою завдання написати не 

спогади автобіографічного характеру і не сімейні мемуари, а художній твір. 

Відтак автор ,,Люборацьких”, як всякий письменник-реаліст, ішов по лінії 

художнього узагальнення, типізації відомих йому життєвих явищ. [...] 

письменник ставив перед собою широке завдання: через історію руйнування 

й занепаду однієї священицької родини показати типові явища в житті 

подільського духівництва» [536, с. 180]. І. Франко відзначав значення і 

новаторство «Люборацьких»: «Хроніка його, написана ще в 1861 чи 1862 

році, – се перша широка проба української повісті на тлі сучасних суспільних 

відносин і заразом – сміло можна сказати – одна з кращих спроб з-поміж 

усіх, які досі маємо на тім полі, і в деяких зглядах сміло може стати під пару 

Нечуєвій ,,Причепі”, з котрою у неї багато дечого спільного і котрої вона – 

старша сестра» [613, с. 7]. Своєю тематикою – зображення історії родини 

сільського священика, її трагічного руйнування через згубні впливи 
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ополячення та русифікації, відтворення життя і побуту духовенства 

середини ХІХ ст. (40–50-ті рр.) – роман А. Свидницького справді став 

новаторським явищем в українському письменстві. «У виборі жанру і об`єкта 

зображення молодий письменник виявляв творчу сміливість, ішов по шляху 

жанрового збагачення і розширення тематики української прози 60-х років, 

справді брався за ще ніким не займаний, цілинний ґрунт, вводив у літературу 

новий суспільний прошарок – дрібне сільське духівництво» [536, с. 164] – 

зазначає М. Сиваченко. Попри новаторство тематики, важливою є й жанрова 

форма твору «Люборацькі», який є першим українським соціальним романом          

([198; 536; 659]). Такі дослідники, як І. Франко [620, с. 497–498], С. Єфремов 

[187, с. 419], В. Герасименко [135, с. 50, 131], щодо твору А. Свидницького 

використовували визначення «повість», «повість-хроніка», «соціальна 

повість», що не зовсім відповідає жанровій природі твору, адже за широтою 

зображення, багатоплановістю розвитку конфліктів «Люборацькі» виходять 

за межі жанру повісті. Зосередженість на відтворенні історії двох поколінь 

родини на тлі суспільних обставин епохи зумовило уточнення визначення 

жанрової специфіки твору – «родинна хроніка». Такі риси, як вірність 

життєвій дійсності, узагальнюючий характер зображуваного, типізація, 

вказують на реалістичне спрямування твору А. Свидницького. Об`єктивно 

висвітлюючи події, автор висловлює й власне ставлення до зображуваного, 

синтезуючи об`єктивований наратив  з авторськими роздумами.  

         Представниками старосвітського духовенства у романі «Люборацькі» є 

отець Гервасій та його паніматка. Вони тримаються усталених, сформованих 

традицією принципів життя, побуту, виховання дітей. За спостереженням          

П. Хропка, «зображуючи Гервасія в гумористично-добродушному тоні, автор 

не приховує своїх симпатій до нього, акцентує на його щирості й простоті» 

[659, с. 17]. Отець Гервасій був близький до селян, не цурався спілкування з 

ними, зі свого боку, парафіяни поважали свого священика: «Всі такі панотці 

біду знали, виростали в громаді, то й шанували громаду і громада їх. [...] 

малої дитини не промине, не сказавши доброго слова, а що з старим, то й до 

розмови стане» [533, с. 29–31]. Письменник показує поступове руйнування 
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старосвітських звичаїв у середовищі духовенства. За словами С. Єфремова, 

«Свидницький дав напрочуд гарну, яскраву картину, що показує розпад 

старих побутових форм на правобережній Україні під час переступного 

моменту в нашому національно-громадському житті. Старий патріархальний 

побут у близьких до народу сферах, – а таку сферу, а саме – сільського 

духовенства, й бере автор, – руйнується всіма сторонами; нове щось 

надходило, а що саме – чи ж розбірно було темним, несвідомим людям? А 

тим часом треба було вспішатись за віком, інакше-бо віз часу не помилує і 

всіма колесами переїде, скоро хто не вспішиться на нього вискочити й 

опиниться під колесами. Таких переїханих і розчавлених маємо в хроніці 

Свидницького цілу колекцію [...]» [187, с. 419–420]. Письменнику справді 

вдалося показати вплив нових тенденцій на усталений спосіб життя 

старосвітського духовенства початку й середини ХІХ ст., а також розкрити 

трансформацію уявлень про роль священика. Отець Гервасій – представник 

«старого» [533, с. 31] типу панотців, які, завдяки своїй простоті, щирості, 

людяності, були близькі до парафіян, шановані ними, окрім того, вони вели 

господарство, не уникали селянської праці. Проте таких священиків, як 

Люборацький, ставало все менше, на їхнє місце приходили інші, які 

вирізнялися своєю освітою і, водночас, відчуженістю від народу: «Здається, 

оці вчені та товчені панотці повинні б лучче громаді подобатись: і більш 

читав, і більш вчився – хоч з книжок, та світ повинен би знати, і себе 

спізнати; а піди ж! Вийде, наче з лісу, і в дяка вчиться правити, а в старости 

хазяйнувати. [...] На простого чоловіка як гляне, то наче ворога в ньому 

пізнав. [...] А старі не такі були! От хоч би й о. Гервасій! Тих високих наук і в 

очі не бачив, і чути про їх не чував, і слухать навіть не любив; а піди ж до 

хазяйства – хоч якого битого господаря перейде. Або до відправи! Приведи 

татарина, що зроду-віку не чув Божого слова – і той зрозуміє [...]»                   

[533, с. 30–31]. Відчутним є іронічно-негативне ставлення письменника до 

«нових» священиків: якщо отець Гервасій «і голос мав на славу, і читав, як 

горохом сипле» [533, с. 31], то «нові» панотці так виголошують проповідь, 
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«наче теля ремінь жвакає, та ще й на московське; а ти в церкві стоїш, і 

спать хочеться, або таки дрімаєш» [533, с. 31].    

         Боляче сприймає зміну часів та звичаїв паніматка Люборацька, у 

свідомості якої міцно вкорінені старосвітські погляди на життя, виховання. 

Інстинктивно, як мати, вона відчуває загрозу від того, що її діти потрапляють 

під вплив чужоземного виховання. Побоювання Люборацької 

справджуються, а слова її татуся видаються пророчими: « – Оце біда мене 

опіла з тими чужоземцями, – каже собі стара, – то ляшка вдалась, цей 

москалем став! Ото понаучувались! цур йому з такими школами! Недаремно 

мої покійні татуньо – хай їм царство небесне – було кажуть, що в одній хаті 

житиме кіт, миш і собака» [533, с. 124].  

         Реалістично відтворюючи тенденції першої половини й середини          

ХІХ ст., А. Свидницький показав, що церковно-релігійні процеси тісно 

пов`язані з суспільно-політичною ситуацією, а проблеми віри переплетені з 

проблемами мови, національного самоусвідомлення. За слушним 

зауваженням І. Франка, твір А. Свидницького «виявляє дуже великий 

культурно-історичний інтерес, як образ, з одного боку, полонізаційних, а з 

другого боку, русифікаційних тенденцій, що підкопували патріархальний 

побут православного духовенства на правобережній Україні в 30-их і 40-их 

роках ХІХ в.» [627, с. 307]. Зазначені І. Франком тенденції позначилися на 

способі життя і свідомості старосвітських священиків та їхніх дітей: «Ми 

себе забули і своєї мови цураємося, а ляхи, – хоч які то вони на Поділлі: ні 

нашим, ні вашим – не цураються своїх звичаїв, не соромляться, що вони 

ляхи, а не хто другий. [...] Хіба старі панотці свого не цураються, та й на них 

добрі сильця понаставляли, ще не так на самих, як на їх дітей» [533, с. 36]. 

Письменник акцентує на поступових змінах у ставленні духовенства до 

парафіян. Хоча тодішнє сільське попівство було близьким до народу, проте 

під дією різних факторів (вплив навчання у русифікованих або полонізованих 

духовних закладах, тиск панів-шляхтичів) віддалялося від селян. Поведінка, 

побут отця Гервасія мало чим відрізнялися від життя селян, проте він все ж 

відчуває певну межу, хоче, щоб Мася не була схожа на «мужичку» (« – А 
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руки які! як у мужички [...] – Гляди ж, щоб ходила мені вдягнена, і рук 

пильнуй, щоб білі мені були!» [533, с. 34]). Слушним у цьому сенсі видається 

зауваження М. Сиваченка про те, що отець Гервасій «постає в романі 

позбавленим ,,цілісності”» [536, с. 185], адже «стоїть немовби на межі двох 

світів – патріархального і нового, тісно зв`язаний з простонароддям, але ж не 

цурається і панів» [536, с. 185]. Потрапивши під вплив пана Росолинського 

(«[...] помаленьку і піддався, і вірив в пана, як турчин в місяць» [533, с. 30]), 

який «заплутав панотця, як павук муху» [533, с. 38], отець Гервасій повірив у 

щирість його порад щодо навчання дітей, повірив навіть у те, «що всі предки 

його були хамство, дурні; не знали добра і не варті доброго слова, – що 

попівна, як не вміє по-ляськи, то не варт і того, щоб на ню сонце світило» 

[533, с. 38]. Під впливом пана Росолинського, через власну безпорадність і 

відсутність стійких національних переконань, отець Гервасій віддає Масю до 

приватного пансіону, де панує польська мова, зневага до всього українського 

й православ`я, а Антося – до бурси, де він зазнає згубного впливу 

русифікації. Відірвані від національного ґрунту та родини, діти отця 

Люборацького потрапляють під вплив денаціоналізуючого і, як наслідок – 

деморалізуючого виховання. Через образ Масі розкривається згубний вплив 

полонізації, окатоличення українців. З Масі, яку віддали «в науку» до пані 

Печержинської – католички й колишньої повії, всі «глузували [...], що 

хлопка. А як сказала, що зроду в костьолі не була, то наче провинилась, так 

здивувались і зареготались – і Печержинська з ними [...]» [533, с. 74]. Від 

Печержинської Мася чує зневажливі висловлювання про православну церкву, 

духовенство, українців. Щоб не бути «хамкою», «простачкою», «попівною», 

Мася, не маючи стійких національних переконань, під впливом виховання у 

«школі» пані Печержинської починає ходити до костьолу, зневажати 

православне духовенство, все українське, а, отже, й свою родину, рід, націю: 

«[...] від Масі ніхто рідного слова не чув – ні батько, ні мати, ні челядь, ні 

хто-небудь другий; все по-ляськи цвенькала. [...] Нічого в світі Мася так не 

зненавиділа, як духовний стан по благочестії; нічого так не бажала, як не 

походити на попівну [...]» [533, с. 77, 85]. Трагедія зречення Масею 
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етногенетичного коріння увиразнюється через відтворення розповіді попаді 

Люборацької про їхній рід: «Твого прадіда в цім-таки селі ляхи замучили, що 

в гайдамаччину ножі освятив, ще в першу, ще в різанину. І діда твого тут же 

мучили, хто зоставсь після Коліївщини. Він, бач, знався з гайдамаками, з 

тими степовиками, що в Ганщині жили. Знатного ти роду попівна, давнього 

роду» [533, с. 85]. Не діють на Масю й нагадування матері про те, що зневага 

рідної віри, свого роду й народу – це гріх. Наслідком відречення Масі від 

роду, мови й віри стала зневага її власними дітьми та самогубство: «[...] все 

хапокнишкою лаяли. То вона й не витерпіла – зарізалась» [533, с. 208]. 

         Трагічним, багато в чому автобіографічним є образ Антося 

Люборацького. Трагізм долі героя зумовлений згубним впливом тодішніх 

бурсацько-семінарської освіти й виховання. У школі, де навчавсь Антось, все 

було спрямоване на те, аби діти відцуралися рідної мови, звичаїв: «Ноту 

чіпляють тому, хто забалака по-наськи – хто ,,мужичить”. [...] Кожного, хто 

,,мужичив”, записують в журнал і за кару назначають вивчити скількадесять 

латинських слів підряд – до трьох раз, а там уже б`ють» [533, с. 43]. Антось, 

як і Мася, під впливом російського виховання цурається рідної мови – «Все 

по-московськи балакав» [533, с. 124].  

         Потрапивши під вплив чужоземного виховання, Мася й Антось 

зрікаються всього українського, соромляться батька – православного 

священика й матері-попаді. Як наслідок, псуються характери героїв, їхні 

моральні якості, загострюються міжособистісні конфлікти, руйнуються 

стосунки дітей та батьків. Мася зневажливо ставиться до матері, сестер, адже 

вважає себе вищою за них, а Антось «пішов та й пішов по слизькому»             

[533, с. 116]: від витівок із товаришами переходить до крадіжки у матері 

грошей. Остаточно втративши відчуття етногенетичного коріння, Мася й 

Антось цураються рідної мови, віри, зневажають батьків та свій рід. Все це 

стає причиною конфліктів, трагедій, а в результаті, й розпаду родини. У 

показі руйнування української родини священика письменнику вдалося 

досягти узагальнення і вказати на витоки драматичної історії України. 

«Одним із перших ударив на сполох із приводу мовного ,,переінакшення”            
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А. Свидницький, розкриваючи в сімейному романі-хроніці ,,Люборацькі” 

обвальне руйнування української родини, пошматованої безцеремонними 

голосами ,,іншого”. Трагедія Люборацьких – то трагедія України, упродовж 

століть розчахненої експансивними сусідами, притягненої кожною 

відірваною частиною свого організму до відмінних соціополітичних і 

культурних систем» [280, с. 32], – слушно зазначає Ю. Ковалів.                         

А. Свидницький не лише розкрив згубний вплив русифікації та полонізації, а 

й показав нестійкість національних засад у свідомості українців, здатність їх 

підпадати під чужий вплив: «Попри велике співчуття до свого знедоленого 

народу, як одну з найбільших вад своїх співвітчизників А. Свидницький 

викриває їх рабську сутність, національне безпам`ятство» [166, с. 9].  

         Зображуючи трагічну історію родини Люборацьких, показуючи процеси 

денаціоналізації, А. Свидницький акцентує й на такій проблемі, як ставлення 

поляків та росіян до православних українців. У образі Тимохи 

Петропавловського втілені риси тієї частини російського духовенства, яке, 

живучи в Україні, зневажало українців, проявляло свої негативні риси. Для 

Тимохи його парафіяни – «хахлы некрещенные» [533, с. 188] – джерело 

наживи: «[...] громаді нелегко було, бо дер з живого і з умерлого. Всім було 

не по душі з Тимохою знатись [...]» [533, с. 188]. Проте парафіяни не 

втратили гідності й за таке ставлення до себе, за розбійницькі вчинки 

панотця, провчили його: «На тім не покошилось, що вибили Тимоху; ще 

попросили дяка, щоб настрочив супліку до архирея [...] щоб взяли його, 

нелюдяного, і відіслали в кацапщину, звідкіль він і прибув, бо тут він зовсім-

таки не годиться і звичаїв не знає та й не шанує, і мови не розуміє [...], щоб 

на місце Тимохи прислали попа [...], аби вже хоч не кацап»  [533, с. 189].  

         У романі «Люборацькі» знайшли вияв окремі особливості життя і 

побуту подільського духовенства першої половини й середини ХІХ ст. 

Наприклад, така деталь: «На Поділлі попи не мають жодних маєтків, хіба 

хату тощо, та й те на церковній землі; то того й дивись, що приїде новий 

панотець, збере суд і викидає з свого добра, або приймай свою хату з чужої 

землі» [533, с. 90]. Відповідно до життєвої правди письменник розкрив 
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становище попівських родин, які не мали земельних володінь та власних 

осель, адже їхнє житло було на церковній землі. Особливо скрутно 

доводилося родинам після втрати батька-священика. Так, після смерті отця 

Гервасія його родина мала залишитися без хати, була приречена на голодне 

існування: «Горе всяким сиротам, а попівнам і Бог забув. [...] Одна ульга 

зосталась їм: просить архирея, щоб почислити приход за сиротами. Як це 

вдасться, то прейма свій куток матимуть до якогось часу, та руги який день і 

сяка-така капанина буде з парафії – то за треби, то з приносів» [533, с. 90]. 

Щоб парафію залишили за сиротами отця Гервасія, Орися, рятуючи родину, 

змушена була вийти заміж за Тимоху Петропавловського, якого прислав 

архієрей.  

         У статті «Критичні письма о галицькій інтелігенції» (1878) І. Франко 

описав стан сільського духовенства: «Маловчені, прибиті дорешти пустою 

схоластикою та обрядами, вони ніколи не були людьми образованими в тім 

значенні, як се ми тепер розуміємо» [622, с. 87]. Такий стан сільського 

попівства був вигідний панам: «Пани не хотіли до своїх сіл попів розумних, 

бо се звичайно новатори, гарячі голови, котрі ні з сього, ні з того могли 

почати бесіду про якісь там ,,людські права”, ,,чоловічу гідність”, або другі 

подібні революційні штуки. Пани потребували попів смирних, котрі би 

порівно з хлопом знімали перед паном капелюх, на десять кроків чекали на 

пана в передпокою. [...] сільські попи залежали від панів майже так само, як і 

прості люди, з тою тільки відміною, що їх не гонено на панщину»                 

[622, с. 87–88]. Аналогічна проблематика актуалізується у романі 

«Люборацькі»: пан Росолинський підкупами поставив у залежність від себе 

отця Гервасія. Промовистим є епізод, в якому йдеться про квиток на три 

сажні дров, який отримав отець Гервасій: «Квиток до лісу – великий подарок 

для попа, де все під панами, що як не купиш, то й кілка ні з чого затесати. І 

рад був о. Гервасій, що пан так роздобрухавсь [...]» [533, с. 38].  

         Письменник-реаліст, вихідець із родини священика, знавець із власного 

досвіду особливостей навчання, життя й побуту духовенства,                           

А. Свидницький у своєму творі показав, що священиками в той час ставали 
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здебільшого не за власним бажанням, а тому, що приналежність до родини 

духовенства зобов`язувала продовжувати священицьку діяльність, яка, до 

того ж, гарантувала певну життєву стабільність. Відповідно, у багатьох 

семінаристів не було бажання вчитися, не було усвідомлення місії 

священика. Тому пасивність, відсутність будь-яких вищих, позаособистісних 

прагнень, небажання служити громаді – стали прикметними рисами життя 

значної частини тодішнього духовенства: «Нема того в семінаріях, щоб хто 

думав з науки, з книжок розуму набратись, – нема там цього; а вчаться, щоб 

скінчити курс; кінчають курс, щоб забратись на село; забираються на село, 

щоб залягти, як риба на дощ, що ні грім, ні туча з місця не зрушить. Нема 

того, щоб подумав хто, яку обов`язність бере на себе, пускаючись у 

попівський стан. Попівство, як хліба шматок певний – все, чого тільки волять 

собі поповичі-класовики; все, чого бажають їх батьки» [533, с. 190]. 

Увиразнюються ці проблеми крізь призму свідомості Антося: «А пастирі які! 

Боже милосердний! Насмішники, а не пастирі... От як я вийду на попа, то 

зараз школу заведу, учитиму дітей, стоятиму за громаду перед паном, перед 

судом, перед царем... Заїдять? Та що? Христос дав нам узір собою, я 

послідую йому. На що вони зважають?.. ,,Образ будьте стаду” – їм 

говориться, а вони безобразіє стаду. І самі, як стадо яке: тільки їдять, їдяться 

та множаться... Та і стадо не так, бо хоч купи держиться, а вони – 

розполохане стадо, та не овець безсловесних, а свиней...» [533, с. 203–204]. 

Панотці Тимоха Петропавловський, Ковинський, Робусинський – «люди 

морально потворні, жорстокі, але в тогочасних соціальних умовах, де 

панувало зло і несправедливість, саме такі були в пошані, і їм 

забезпечувалися життєві блага» [198, с. 99]. Так, Робусинський, який 

прославився тим, що був семінарським донощиком, завдяки тому, що мав 

своїм покровителем інспектора, отримав вигідну парафію в Солодьках, 

вигнавши стару Люборацьку й Теклю з хати.  

         На основі особистого досвіду письменника, який навчався у 

Крутянському духовному училищі (1843–1851), в Подільській духовній 

семінарії (1851–1856), у творі відтворені особливості навчання у цих 



 76 

духовних закладах. А. Свидницький мав негативні спогади про своє 

навчання: «Оце семінарія Подольська закону благочестія [...]. Найхутче по 

тім її пізнати, що учителі лаються, як  солдатва, і кричать, лаючи, аж через 

пляц чутно, та й по тім, що в Кам`янці все як не лях, то недоляшок, і по-

ляськи балакають; [...] все по-русинськи мішма з московськими словами» 

[533, с. 150]. На основі особистих спостережень А. Свидницький показав 

жахливий побут бурсаків, умови й методи навчання та покарань учнів, 

акцентував на згубному впливі тодішньої системи виховання й освіти у 

духовних закладах на моральний і психологічний стан вихованців. Так, 

Антось, від природи добрий та щирий, провчившись у Крутянській бурсі, 

відцурався рідної мови, привчився до дрібних злочинів. Особливості 

навчання, побуту, ставлення вчителів формувало у семінаристів відчуття 

несвободи, приниження, страху, відчуження, туги: «Згляньте на семінариста! 

Заплісніле, змарніле, залякане, обличчя йому пісне, мертвенне, і життя не 

життя, а наче повинність. І сам не знає, чого світом нудить. Душі поспитати 

б! Та не скаже, бо не привична правду виказувати, а все вихилясом та 

викрутасом, щоб поминути капкани» [533, с. 174, 192]. У результаті навчання 

у бурсі та семінарії, в Антося з`являються негативні риси, зникає бажання 

бути священиком, як його батько, більше того, він нарікає, що народився 

поповичем, відчуває, що «є в світі воля і щось луччого за семінарське 

життя»: «[...] ми раби; в ярмі ходимо і не знаємо, що й без ярма можна... 

Чому я не родивсь чим другим, а поповичем? Чому мене не віддали куди 

інше, а в цю проклятущу свинарію, під цих живоїдів?..» [533, с. 173]. Як 

відомо, А. Свидницький не був задоволений семінарською освітою й 

залишив заклад за рік до закінчення, відраду ж знаходив у музиці, зокрема у 

грі на скрипці. Схоже відбувається з його героєм: перебування у семінарії 

завдає Антосеві моральних страждань, втіху ж і забуття дає гра на скрипці, 

через яку виповідаються душевні тривоги та біль.   

         Розкриттям особливостей навчання у духовних закладах роман                  

А. Свидницького наближається до твору російського письменника                    

М. Помяловського (1835–1863) «Нариси бурси» (1863), на що вказували 
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дослідники – С. Єфремов [187, с. 420], М. Сиваченко [536], Н. Жук                      

[198, с. 79–80]. Зокрема, як й А. Свидницький, М. Помяловський акцентував 

на аморальних та жостоких методах навчання у тодішніх духовних закладах, 

зазначаючи, що «бурсацька наука й моральність були такі аморальні, що без 

жорстокості їх не можна було підтримувати в бурсі» [519, с. 160]. 

         Отже, реалістично, на основі особистих вражень, у контексті соціальних 

процесів середини ХІХ ст., А. Свидницькому вдалося різноаспектно розкрити 

специфіку життя, побуту, навчання подільського духовенства, акцентувати 

на морально-психологічних та соціальних проблемах родини сільського 

священика, вказати на першопричину зображеної трагедії – розпад 

старосвітського способу життя, деструктивний вплив антинаціонального 

виховання. Багатопроблемність твору, його актуальність очевидні, тому не 

можна погодитися з Н. Жук у тому, що в романі лише «стверджується 

безперспективність цього соціального прошарку (попівства. – І. П.) в поступі 

історії» [198, с. 54]. 

         Тема духовенства актуальна й у російськомовних оповіданнях та 

нарисах А. Свидницького, що друкувалися на сторінках одеських і київських 

газет у 1868–1870 рр. Так, в оповіданні «Два упрямых» (1869) на основі 

власного досвіду письменника відтворено життя вихованців духовних 

закладів. Описані події відбуваються у 1848–1850 рр. – саме на цей час 

припадало навчання А. Свидницького у Крутянській бурсі. В історії, яку 

розповідає про себе Митя, звучить засудження методів освіти й виховання 

дітей у тодішніх духовних закладах. Жорстоким і непоступливим 

зображений учитель духовного училища – Васюк, який «любил сечь и сек 

немилосердно» [531, с. 218]. Не поцікавившись причиною сліз Миті, 

вважаючи, що він плаче від страху, що не зробив уроки, Васюк наказав його 

бити. Жорстокість і непоступливість Васюка є причиною трагічної долі Миті: 

«[…] если бы Васюк не высек меня в первый раз, я был бы отличным 

учеником и теперь мечтал бы о семинарии, а не думал о смерти под плетнем» 

[531, с. 220].  
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         В оповіданні «На похоронах» (1869) розкритий позитивний образ 

старого православного священика, який не мав нащадків та майна: «В нашем 

крае водится насмешка, что у православного священника непременно есть 

или рябий пес, или лиса кобила, или сын Иван, или дочь Мария; но у этого 

ничего не было: из потомства он пережил правнуков и остался безродным, а 

в хозяйстве не имел, как говорится, ні шерстини, потому не держал и собак. 

[...] Сколько имел он лет от роду, сам того не знал, но самые старые из 

местных жителей помнили его уже седым. Зализняка и Гонту знал он лично; 

во время нашествия Наполеона похоронил последнего внука, а в 1828 г. – 

последнего в роде – своего правнука. Потому все священики называли его 

татунем» [534, с. 221–222]. Незвичним для сформованого у свідомості 

народу образу православного священика є те, що герой у минулому був 

запорожцем, та ще й «куренным атаманом в Сечи» [534, с.  222]. Письменник 

акцентує на близькості священика до народу, його добродушності й 

щиросердності, через що його любили й поважали люди: «Все любили 

татуню за его бесцеремонность и веселый нрав, за его доброту и 

чистосердечие, все уважали его; даже поляки, которых он называл 

деведенниками, не могли не относиться к нему с почтением» [534, с. 222]. 

Значення образу священика увиразнюється у контексті історії про те, як він 

врятував турка. Хоча православні сприймають турків як «невір» [534, с.  226], 

священик не дав загинути хворому полоненому турку, вилікував його, 

охрестив, навчив читати.  

         В оповіданні «Арендарь» (1870) знайшли відображення окремі 

особливості церковного життя, стосунки священиків і парафіян. У першій 

половині ХІХ ст. поряд із панськими існували так званні церковні селяни, 

тобто ті, які «поселились на церковной земле […] и начали работать панщину 

в пользу священника» [530, с. 347]. Панотець, про якого йде мова, ставився 

добре до церковних селян, які, у свою чергу, любили й поважали його: 

«Бездетный старик, он помышлял только о смерти и хотя требовал 

церковных на панщину, однако выделял им сноп и угощал, как толочан. 

Случалось, что приглашал и музыку для молодежи» [530, с. 347]. Свою 
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залежність й безправ`я церковні селяни відчули після того, як парафія 

перейшла до нового панотця – уніата Марчинського, образ якого прикметний 

негативною семантикою. Зображуючи сприйняття православними селянами 

уніатського священика, його звичаїв, письменник, відповідно до життєвої 

правди, акцентує на негативному ставленні православних до греко-католиків.                          

Оповідання уривається інтригуючим повідомленням про загадкове 

зникнення Марчинського. Як зауважує М. Сиваченко, «оповідання є лише 

початком більшої повісті. Як показують заключні рядки оповідання, 

Свидницький мав на меті розповісти також про те, де подівся Марчинський, 

чим закінчились хитрування Мошка, що сталося з Гуляями. Свого задуму 

письменник не встиг здійснити» [536, с. 375]. 

         В оповіданні «Гаврусь и Катруся» (1870) А. Свидницький, 

продовжуючи тему «Люборацьких», акцентує на зміні звичаїв, розпаді 

патріархального способу життя духовенства, на наслідках цих процесів та 

їхніх проявах у родинах, у стосунках батьків та дітей. В творі знаходить 

продовження ключова тема «Люборацьких» – поширення денаціональних 

тенденцій, вплив полонізації та русифікації на життя духовенства, на 

відносини у їхніх родинах. Оповідання прикметне відображенням окремих 

особливостей побуту й звичаїв священнослужителів, зокрема хрестин.           

         Тема духовенства є однією з провідних у творчості Олександра 

Кониського (1836–1900). Образи священнослужителів у прозі письменника 

розкриваються у контексті соціальної тематики, реалізованої у межах 

реалістичного стилю. 

         Герой твору «Козарський ланок» (1885) – отець Кузьма Гречаний – 

переймається тим, як йому до своїх земель приєднати ще й козарський ланок, 

котрий належить козаку Науму. Жадібність панотця поєднана з 

лицемірством: «Гречаний був вельми скупим, видавав з себе чоловіка 

убогого і сердився, коли хто уважав його за людину грошовиту»               

[292, с. 167]. В оповіданні «Попові груші (розповіла стара дячиха)» (1887) 

образ отця Максима розкривається через першоособовий наратив (розповідь 

дячихи), з контексту якого увиразнюється ставлення людей до панотця: 
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«Десять літ попує у нас отець Максим; люде на нього... ігі, ще як 

ремствують: невживчивий, кажуть про нього [...]. ,,Неохайний”, кажуть про 

нього [...]. Плещуть знов про отця Максима: ,,Грошолюб він...”. За вінчання, 

кажуть, не бере, а дере...» [295, с. 218–219]. У ситуації з «крадіжкою» 

попових груш хлопцем Іванцем розкриваються такі риси отця Максима, як 

скупість, жорстокість, мстивість, непоступливість. Невдоволений тим, що 

старшина відмовився виконувати покарання, панотець лякає хлопця чортами 

і пекельними стражданнями, обіцяє проклинати його у церкві. Результатом 

такого «морального виховання» стало те, що переляканий, доведений до 

відчаю хлопець втопився. Епізодичним, проте промовистим у показі 

ставлення окремих представників сільського духовенства до народу, є образ 

отця Василія Гречки в оповіданні «Суддя Гарбуз» (1873). Панотець 

скаржиться на «упадок віри вообще» [297, с. 52], з чим пов`язує своє 

«убожество»: « – Віри в народі поменшало; штунда заводиться... народ 

одбився од церкви, служителів її не шанує, акафістів не наймає, сорокоустів 

не править, за вінчання, наче на глум, дає ,,трьошника”; а є й такі, що й до 

сповіді не ходять [...]. Мужик – гадина; ні страху, ні віри в нього нема [...]» 

[297, с. 52–53]. Образ попа-боягуза, відстороненого від інтересів селян, 

змодельовано в оповіданні «Півнів празник» (1889). Селяни, які прийшли до 

панотця за порадами щодо своїх суперечок із паном, ні підтримки, ні порад 

не отримали, оскільки священик через страх за свій добробут не бажав 

утручатися у стосунки селян та пана: « – Не моє діло, шукайте собі поради 

деінде, а мені не рука, і ніяково, і боязко, щоб часом не вскочить у яке лихо 

[...]» [294, с. 268]. В оповіданні «За плахту» (1899) розкривається 

жорстокість, байдужість до чужого горя панотця і попаді. Бачачи горе 

Марини, яка втратила чоловіка, потерпає від злиднів, панотець вимагає 

непомірну для бідної жінки плату за похорон, а попадя ще й докоряє їй. 

Сльози Марини «пройняли отця Михаїла; він згодився відправити похорон» 

[291, с. 218], але заявив: «гроші зараз, з гори, а без того й з хати не вийду» 

[291, с. 347]. Марина віддала під заставу свою вінчальну плахту, яка була їй 

дуже дорога, адже дісталася від матері й нагадувала щасливі дні її життя. 
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Заробивши гроші на викуп плахти, Марина чує від попаді, що вона її вже 

продала. Свій вчинок попадя пояснює тим, що в неї не було грошей, але 

побачене Мариною на попівському подвір`ї свідчить, що ніякої необхідності 

продавати плахту не було.  

         Отже, особливістю зображення священиків у творах О. Кониського є 

акцентування на негативних рисах сільського попівства, реалістичне 

відтворення особливостей життя і діяльності тієї частини духовенства, яка 

забула про свої духовні обов`язки, зневажливо, корисливо та жорстоко 

ставилася до людей.   

         Невипадковою тема духовенства є у творчості Івана Нечуя-Левицького 

(1838–1918), адже письменник був вихідцем з родини священика, знав і 

розумів особливості життя тогочасних священнослужителів. У своєму 

«Життєписі...» І. Нечуй-Левицький зазначав, що його батько «був 

священиком в Стеблеві, де був священиком і мій дід, і прадід» [456, с. 22]. 

Священиком був і батько матері: «Мій дід, Лукіян Трезвінський, був простий 

козак, родом з Полтавщини, і зайшов звідтіль в Київщину з своїм братом. 

Вони поставали священиками [...]. Мій дід оженився в Журавці з дочкою 

заможного мужика Гуменного і був священиком в Лебединському 

панянському монастирі» [456, с. 23]. Завдяки діяльності таких священиків, як 

батько письменника, котрий виголошував проповіді українською мовою, 

організував школу для сільських дітей ([456, с. 23, 24]), в тогочасній Україні 

зберігалася рідна мова, поширювалася освіта. У духовних закладах, 

натомість, навчання велося російською мовою, про що свідчить І. Нечуй-

Левицький, згадуючи своє перебування у Богуславському духовному 

училищі та в Києво-Могилянській духовній академії ([456, с. 26–27, 30]). 

Письменник добре знав специфіку навчання у духовних закладах, адже сам 

навчався у Богуславському духовному училищі (1847–1852), у Київській 

духовній семінарії (1853–1859), в Києво-Могилянській духовній академії 

(1861–1865), викладав у Богуславському духовному училищі слов`янську 

граматику, географію й арифметику (1860–1861). Попри походження й 

отриману духовну освіту, І. Нечуй-Левицький не став священиком, а 
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присвятив своє життя педагогічній та літературній діяльності, проте 

спогади про батька, знання особливостей характерів, побуту, діяльності 

духовенства, досвід навчання й викладання у духовних закладах знайшли 

яскраве відображення у його прозі, визначили її ключову проблематику.  

         Поряд із закидами щодо «тенденційності націоналістичного характеру» 

[115, с. 178] деяких творів І. Нечуя-Левицького, радянські критики                   

(О. Білецький [24, с. 322], В. Власенко [115, с. 7–8, 155–156], Р. Іванченко 

[230, с. 101, 109], Н. Крутікова [328, с. 23, 25], М. Походзіло [522, с. 89]) 

наголошували на антиклерикальних тенденціях творчості письменника, 

підкреслювали негативне ставлення автора до духовенства, робили висновки, 

що І. Нечуй-Левицький не був релігійною людиною. Так, О. Білецький писав: 

«Але ні походження, ні середовище, ні духовна школа не зробили його 

релігійною людиною, не залишили й найменших клерикальних симпатій у 

його творчості. Навпаки, вся його творчість пронизана скепсисом та іронією 

у відношенні до церкви, до церковної обрядовості та служителів культу»           

[24, с. 322]. Аналогічні твердження висловлює В. Власенко: «Син попа, 

вихованець духовної академії І. Левицький не тільки не пішов служити 

церкві, але, ставши письменником, затаврував і висміяв те середовище, в 

якому виріс, виховався і здобув освіту. [...] Аналіз художніх творів і листів 

Нечуя-Левицького дає право твердити, що він не був релігійною людиною. 

Він глибоко розумів ворожу суть релігії» [115, с. 7–8, 155–156]. Таке 

трактування світоглядних і творчих особливостей І. Нечуя-Левицького є 

однобічним та необ`єктивним, в ньому виразно відчувається 

заідеологізованість радянського літературознавства в розкритті подібних 

питань. Попри те, що І. Нечуй-Левицький не став священиком, він 

реалістично, всебічно, зі збереженням об`єктивного ставлення зобразив 

життя та діяльність українського духовенства ХІХ ст. Як і в кожному явищі, 

в церковному житті та діяльності священнослужителів були як негативні, так 

і позитивні аспекти, які й знайшли відображення у творчості письменника.  

О. Білецький стверджував про те, що «в галереї портретів духовенства у 

Нечуя-Левицького ми не знайдемо жодного образу, який би викликав хоч би 
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таку симпатію, як старий піп в поемі І. Франка ,,Панські жарти” або в 

російській літературі протопоп Туберозов з ,,Соборян” М.С. Лєскова»                

[24, с. 324]. Необґрунтованість такого твердження буде очевидною, якщо 

згадати образи отця Моссаковського з твору «Старосвітські батюшки та 

матушки», священиків з історичних романів І. Нечуя-Левицького.   

         Образи сільського духовенства представлені у таких творах                         

письменника, як «Причепа», «Старосвітські батюшки та матушки», 

«Кайдашева сім`я», «Поміж ворогами», «Неоднаковими стежками», «На 

гастролях в Микитянах». У «Причепі» (1869) жанрові можливості родинної 

повісті-хроніки дозволили розкрити життя двох генерацій родини сільського 

священика та заможного міщанина. Розробляючи тему моральної деградації 

представників церкви, письменник, за спостереженням Р. Міщука, «вперше 

широко вдається до аналізу причин морального зубожіння людини»              

[438, с. 17]. У моделюванні образів священиків Хведора й Мойсея значну 

роль відіграє портрет й інтер`єр. Так, зображуючи отця Хведора, автор 

підкреслює його веселу вдачу засобами портретотворення: «Його повні 

червоні уста, здається, були зроду складені задля сміху. Вони стулялись хіба 

тільки тоді, як в сонного о. Хведора злипалися очі» [464, с. 127]. 

Використовуючи поетику контрасту, письменник увиразнює риси своїх 

героїв. Своєрідною протилежністю за зовнішніми й внутрішніми якостями до 

огрядного, веселого та говіркого отця Хведора є худий, сумний та 

маломовний отець Мойсей: «О. Мойсей був високий, сухорлявий. [...] На 

сухому, пожовклому, довгому виду щоки глибоко позападали і помурхли [...]. 

Тоді як о. Хведор жартував, сміявсь навіть з рідного батька, з своєї жінки, 

його приятель все було сумує та жаліється на слуг, на жінку, на парафіян, на 

господарство» [464, с. 127]. Письменник сатирично-іронічно зображує те, як 

духовенство проводить час, акцентує на його небайдужому ставленні до 

міцних напоїв: «Що божого дня о. Мойсей зарікався пити й курити, але що 

божого дня знайде якусь причину, щоб розрішити, буцімто в останній раз» 

[464, с. 130]. Н. Крутікова справедливо вказує на наявність «іронічно-

шаржового плану» [328, с. 13] в образній системі духовенства. Сміх 
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письменника, зазначає Н. Крутікова, «спрямований не лише на різке 

,,зниження” духовних осіб, але й на традиційні образи релігійних легенд [...]. 

Херувим з пляшкою горілки в руці замість пальмової гілки – це яскравий 

образ у дусі народно-пародійної літератури. А далі йде пряма карикатура на 

церковні обряди» [328, с. 23–24].   

         Засобами самохарактеристики є розмови та вчинки героїв, у яких 

увиразнюється внутрішня порожнеча панотців, які забули про свій обов`язок 

– бути духовними вчителями народу, дбати про його освіту, виховувати 

моральні якості, своїм власним життям давати приклад. Причиною цього 

значною мірою є зречення національно-історичного коріння.                        

«Нечуй-Левицький, як й А. Свидницький, тримає у фокусі свого зображення 

так званих ,,перекинчиків”, людей, котрі заради матеріальної вигоди і певних 

привілеїв відрікаються від свого коріння» [438, с. 18], – слушно зазначає                

Р. Міщук. Зображуючи молоде покоління, зокрема вихідців із родин 

духовенства, автор показує втрату національних і духовних орієнтирів.           

         Р. Іванченко [230, с. 96–98] вказує на спорідненість повісті                           

І. Нечуя-Левицького «Причепа» й твору М. Гоголя «Повість про те, як 

посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», що проявляється у 

використанні протиставлення та контрасту як способів моделювання образів, 

а також у специфіці гумору, іронії та шаржового гіперболізму. Багато 

спільного на рівні жанру, стилю, проблематики, образної системи 

простежується між твором І. Нечуя-Левицького та романом А. Свидницького 

«Люборацькі». За словами І. Франка, родинна хроніка А. Свидницького «в 

деяких зглядах сміло може стати під пару Нечуєвій ,,Причепі”, з котрою у неї 

багато дечого спільного і котрої вона – старша сестра» [613, с. 7]. І. Нечуй-

Левицький, працюючи над повістю «Причепа», не міг знати про твір                    

А. Свидницького, адже роман «Люборацькі», хоча й був написаний у 1861–

1862 рр., став літературним явищем лише після опублікування його в «Зорі» 

І. Франком у 1886 р. Схожість об`єкта зображення (сільське духовенство), 

показ негативного впливу польсько-шляхетського виховання, розкриття 

образів «перекинчиків» у творах І. Нечуя-Левицького й А. Свидницького 



 85 

пояснюється тим, що обидва письменники були вихідцями з родин 

духовенства, знали особливості життя й побуту сільського попівства, були 

обізнані з тенденціями церковно-релігійного життя ХІХ ст., розуміли 

причини денаціональних та деморалізуючих процесів. 

         У повісті «Старосвітські батюшки та матушки» (1881)                                      

І. Нечуй-Левицький реалістично відтворив побут та звичаї українського 

православного духовенства першої половини ХІХ ст. Радянські дослідники 

наголошували лише на сатиричному спрямуванні твору, акцентували на 

відтворенні негативних явищ церковного життя, оминаючи увагою інші 

проблемно-тематичні й образні домінанти повісті. Так, Р. Іванченко                   

[230, с. 101] та М. Походзіло [522, с. 89] вказували на антиклерикальний 

характер твору, а Р. Міщук зазначав, що в повісті репрезентована «історія 

розвінчання їхнього (священиків. – І. П.) старосвітського життя» [438, с. 35]. 

Попри те, що у творі «Старосвітські батюшки та матушки» дійсно знайшли 

відображення негативні аспекти діяльності тодішнього духовенства,                       

І. Нечуй-Левицький писав свою повість насамперед з метою зберегти 

особливості життя та побуту старосвітського духовенства, які вже відходили 

в минуле, ставали історією, про що він писав у листі до П. Житецького від 25 

грудня 1880 р.: «Мені схотілось обмалювати бит старого, а потім і молодого 

духовенства, і я попереду став на останніх вибраних громадами батюшках. 

Вони типічні, а найбільше матушки, і їх бит оригінальний, і вже діло 

минувшого часу; тим-то мені і схотілося зберегти картини того биту»             

[457, с. 282]. Письменник значну увагу акцентує на відтворенні звичаїв, 

обрядів, які зберігалися у родинах сільських священиків (поминки, сватання, 

весілля, родини, хрестини). Проте з плином часу старосвітські звичаї 

відходили у минуле, витіснялися новими тенденціями життя. Так, якщо у 

родині священика Прокоповича зберігаються стародавні обряди заручин, 

весілля, то у родині отця Терлецького вже нехтують давніми звичаями, 

орієнтуються на нові манери. Зокрема, на нагадування про те, що на весілля 

треба пекти коровай і шишки, матушка Терлецька відповідає: « – Які шишки? 

Ми не думаємо пекти шишок [...]. Це дуже простий звичай» [465, с. 336]. 
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Фіксуючи характерний для першої половини ХІХ ст. розпад 

патріархального способу життя, письменник зображує відхід від 

старосвітських звичаїв у побуті, інтер`єрі світлиць сільських священиків. 

«Описи побуту допомагають розкрити виродження і занепад патріархального 

укладу ,,старосвітського” попівства, проникнення в їх середовище нових 

віянь» [115, с. 141] – слушно зазначає В. Власенко. Нові тенденції у побуті, 

зокрема в інтер`єрі, розкрито в описі світлиці священика Терлецького: 

«Світлиця була більше схожа на панську гостину, ніж на мужицьку хату, 

заставлену образами. Образів сливе зовсім не було [...]. Коло порога висів 

якийсь крилатий купідон, прив`язаний червоними стрічками до дерева, а 

коло груби, на гравюрі невеликої вартості Геркулес, піднявши здорову 

довбню, замірявся на страшного лева [...]» [465, с. 314–315]. Якщо за життя 

отця Харитона у його господі ще трималися старосвітських звичаїв, то після 

його смерті донька намагається «прибрати світлицю по-європейській»              

[465, с. 496], знімаючи старі образи і на їхнє місце вішаючи «картини, на 

яких були намальовані панни з котиками, панни з кроликами і навіть панни з 

собачками» [465, с. 496]. Зображуючи проникнення у старосвітський спосіб 

життя змін, І. Нечуй-Левицький не оминає увагою і процес навчання дітей 

духовенства. Якщо раніше священики самі навчали своїх дітей, то «тепер 

інший час настав: батюшки дають дочок в пансіони, щоб вміли і читати, і 

писати, і танцювати, ще й грати...» [465, с. 449]. Прагнучи не відстати від 

нових тенденцій, Моссаковські теж віддають своїх дочок у Богуславський 

пансіон.     

         Розкриття приватних сторін життя тодішнього духовенства у повісті 

відбувається у межах двох паралельних сюжетних ліній, у центрі яких – 

хронологічне моделювання історій двох родин священиків: Моссаковських 

та Балабухів, що постійно перетинаються. Важливу роль у розкритті 

характерів відіграє прийом контрасту. Якщо Харитін Моссаковський є 

типовим представником простого сільського духовенства, то Марко Балабуха 

– представник освіченого духовенства. Отримавши освіту в Київській 

духовній академії, Балабуха відрізняється від сільських священиків своєю 
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поведінкою та мовою. Так, сватаючись до Онисі, він намагається вразити 

дівчину поріняннями її з античними богинями, апелює до міфології, 

використовує латинські вислови. Його проповідь у церкві «була довга, на 

давній, церковній слов`янській мові, пересипана текстами й такими словами, 

як: понеже, поколику, потолику. [...] Балабуха заговорився, й од старого 

академічного звичаю з його язика почали зриватись латинські слова»              

[465, с. 339]. Манери, мова, поведінка Балабухи створили прірву між ним та 

простими селянами. Як випусник Київської духовної академії, Балабуха був 

обізнаний з творами античних авторів, знав історичне минуле, розумівся на 

віршуванні: «В цього спудея старої Києво-Могилянської академії було багато 

книжок, більше, ніж в деяких теперішніх наших сільських батюшок на 

Україні: він був ліпший чоловік не тільки для свого часу, хоч і не падкував 

коло хазяйства» [465, с. 375]. Балабуха вів діаріуш, у якому «записував, по 

звичаю вчених людей того часу, ще як він був студентом – то канти, то всякі 

вірші, то пісні, то латинські фрази, так написані квадратом що їх можна було 

читати на всі чотири боки [...]. Ставши священиком, Балабуха почав 

записувати туди за погоду, за урожаї хліба й сіна, записував, де проявилась 

яка чудовна ікона, записував часом свої думки, свої погляди, навіть 

компонував вірші [...]» [465, с. 414]. У щоденнику Балабуха розкриває свій 

психологічний стан, висловлює думки та переживання, виявляє самоіронію, 

зокрема «осміяв самого себе як поганого господаря» [465, с. 414]. У діаріуші 

проявилися й творчі здібності героя, який кокетування Олесі зі становим 

«записав ніби історію Дафніса та Хлої» [465, с. 414], а легковажну поведінку 

Олесі та власні переживання висловив у віршах «О злих женах», «О жені», 

«О безразсудной жені», «Про жінку-п`яницю» [465, с. 437].  

         Принцип контрасту важливий у розкритті жіночих образів повісті. 

Якщо Онися Моссаковська переймається господарськими клопотами, то 

інтереси Олесі Балабухи обмежуються розвагами та фліртом. На відміну від 

працьовитої й прагматичної Онисі, Олеся має романтичну, схильну до мрій 

та фантазій натуру. Протиріччя між прагненнями й можливостями формують 

драматизм образу Олесі. Передаючи її сприйняття музики, письменник 
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зазначає: «В її вроді прокинулась не тільки романтична, а може, й справді 

артистична душа, закинута в сільську глушину, загублений вищий дар 

божий, заглушений сільською мертвотою» [465, с. 520].  

         Поєднання типового й оригінального реалізовано в образах отців 

Мельхісадека та Степана Прокоповича, в образах Терлецьких. Письменник 

розкриває веселу й щиру вдачу простого сільського духовенства, яке не 

цуралося веселощів і розваг, про що свідчать колоритні сцени сватання, 

весілля, хрестин, гостин тощо.                 

         Відтворюючи особливості церковного життя в Україні першої половини 

ХІХ ст., І. Нечуй-Левицький розкриває механізм обрання та призначення 

священиків. Так, після смерті Петра Моссаковського нового священика 

обирає сільська громада, рішення якої мав схвалити митрополит. 

Священиками ставали також ті, хто навчався у Київській духовній академії – 

їх на парафії призначав митрополит, або надавав можливість обрати парафію. 

При розподілі парафій привілеї мали випусники Київської духовної академії. 

Старих священиків і тих, які не мали академічної освіти, митрополит 

переводив з великих парафій на малі. Важлива роль рішення громади в 

процесі обрання священика підкреслюється у відстоюванні парафіянами 

Вільшаниці свого обранця – Харитона Моссаковського. Незважаючи на те, 

що Балабуха був призначений митрополитом, громада села не приймає його 

як свого священика: Балабусі не дають житла, не платять за треби, обходять 

на вулиці. У контексті розкриття особливостей життя й діяльності 

духовенства увиразнюється специфіка відносин священиків і парафіян. У 

відтворенні процесу обрання нового священика у вільшанській парафії,                   

І. Нечуй-Левицький акцентує на прагненнях громади: парафіяни бажають 

бачити свого духовного наставника добрим, привітним, щирим, близьким до 

простих людей. Громада активно відстоює Харитона Моссаковського, 

поважає його та допомагає в господарстві. Отця Харитона «любила громада 

за його простоту. [...] Між батюшкою й парафіянами була примітна щирість, 

якої в наші часи вже давно нема» [465, с. 385]. Натомість Балабусі парафіяни 

не допомагають у господарстві, адже відчувають, що він не любить сільської 
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праці, цурається простих людей: «Господарство в Балабухи велося погано; 

Балабуха не любив піклуватись ним, бо не був покладний чоловік. Він більш 

за все любив читати книжки, лежачи в кімнаті. Парафіяни не хотіли 

послухати та памагати йому, не хотіли ні орати, ні жати, тільки по давньому 

українському звичаю збирали сіно толокою» [465, с. 405]. У творі, за 

спостереженням С. Єфремова, «виразно вже позначилися ті умови, що 

порізнили народ з духовенством і довели їх потім до войовничого 

антагонізму» [187, с. 483]. Керуючись принципами реалістичного 

зображення, І. Нечуй-Левицький розкриває процес відчуження селян від 

священиків, показує втрату духовенством свого авторитету в середовищі 

парафіян. Так, отець Терлецький, перетворивши селян на кріпаків, «не давав 

тим людям землі, забрав навіть їх городи, а людей повернув просто в 

наймити. Але його крепаки десь дівались, неначе віск розтоплювавсь: одні 

повтікали на степи, другі повмирали» [465, с. 313]. Письменник фіксує 

показовий факт: від «часу ,,інвентарів”, од 1847 року, селяни повинні були 

обробляти поле й священикам, цебто попросту сказати, одбувати батюшкам 

панщину в жнива по одному дню» [465, с. 461]. Селяни, які звикли по своїй 

добрій волі, як знак шани й доброго ставлення, допомагати своєму панотцю в 

господарстві, негативно сприймають нововведення: «[...] од того часу, як 

почалася ця попівська панщина, селяни почали потроху одхилятись од 

священиків. Молодиці й чоловіки перестали ходити до батюшки в гості й 

послухати по добрій волі [...]» [465, с. 462]. Щирі відносини між 

священиками й парафіянами поступово руйнуються також через прагнення 

духовенства розбагатіти шляхом збільшення плати за треби. Так, пропозицію 

Балабухи брати з парафіян більше, лише отець Харитін наважується 

заперечити, адже боїться зруйнувати добрі стосунки зі своєю громадою. 

Священики, які не були обрані громадою, а призначені митрополитом, 

підтримали збільшення плати за треби, виявляючи цим самовпевненість, не 

переймаючись можливими конфліктами з парафіянами: «Ті батюшки, що 

вчились в академії й були понаставлювані на парафії митрополитом, 

встоювали за накидку плати на треби; старші й простіші, обібрані громадами, 
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були проти накидки плати. Але раз те, що накидки хотів благочинний, а 

друге – що гроші люблять гроші, всім схотілось самоварів та ресорних 

екіпажів, схотілось і дочок повиучувати в пансіонах; всі радили накинути 

плату на треби [...]» [465, с. 451].  

         Значним чинником у процесі відчуження священиків та парафіян, а 

також представників вищого духовенства та сільських панотців, був мовний 

бар`єр. Вільшанська громада відстоювала право на парафію Харитона 

Моссаковського не лише тому, що він син покійного панотця, щирий у 

спілкуванні з селянами, а й тому, що розмовляє з людьми живою народною 

мовою. Натомість Балабуху вільшанські парафіяни не сприймали через те, 

що він цурався простого народу та його мови, читав проповіді на 

церковнослов`янській мові. Дотримуючись принципів реалістичної поетики, 

письменник показує, що вище духовенство зверхньо ставилося до простого 

народу та сільських священиків. Яскраво це розкрито в епізоді приїзду 

архієрея, який, запрошений паном на обід, «покинув навчати громаду й 

пішов з паном з церкви» [465, с. 483]. 

         Повість «Старосвітські батюшки та матушки» у творчому доробку               

І. Нечуя-Левицького займає особливе місце, адже розкриття старосвітських 

звичаїв у житті духовенства та витіснення їх тенденціями нового часу, 

відтворення приватних сторін життя священиків, їхніх стосунків, ставлення 

до парафіян, сприяло розширенню тематичних меж української літератури. 

Описовість, достовірність, типізація у моделюванні образів героїв, епізодів 

побуту духовенства, у зображенні специфіки церковного життя ґрунтуються 

на реалістичних принципах зображення.      

         Відтворенням особливостей життя, побуту сільського духовенства 

прикметна повість «Поміж ворогами» (1893). Письменник моделює ряд 

образів сільських священиків, поєднуючи в них типові й оригінальні риси. 

Характер панотця Артемія Кремницького розкривається через авторську 

характеристику: «Отець Артемій дуже розумний з роду, був чоловік 

практичний, запопадний [...]. Він став недавно благочинним і це 

благочинство пригодилось йому для того, щоб через його добувати собі 
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користь [...]» [463, с. 144]. В. Власенко вказує на еволюцію манери                         

І. Нечуя-Левицького у розкритті образів, зазначаючи: «На відміну від повісті 

,,Старосвітські батюшки та матушки”, або, скажімо, ,,Причепи”, де об`єктами 

змалювання є теж попи, в повісті ,,Поміж ворогами” ми не знайдемо 

детального опису зовнішності персонажів. Тут письменник в основу кладе 

художню деталь, за допомогою якої розкриває психологію персонажа»               

[115, с. 151]. З-поміж прикметних художніх деталей, які увиразнюють 

характер панотця Кремницького, такі риси, як непосидючість, емоційність, 

балакучість, що формують іронічну семантику образу, яка поглиблюється 

розкриттям ворожнечі панотця з писарем. Схожим до Кремницького є 

«проворний», «непосидющий» [463, с. 148] отець Сава, який вирізняється 

такою рисою, як схильність до доносів: «[...] він часто їздив до Києва, бував 

часто в консисторії й розказував і виказував консисторським урядникам 

багато дечого про сусід-батюшок, ще й часом докладав дечого й свого»             

[463, с. 148]. Своєрідним антиподом до отців Артемія та Сави є отець 

Порфирій, який любив тишу, самотність, читання: «Він не любив 

хліборобства, оддав своє поле наспіл чоловікові, але дуже любив читати 

книжки й мав їх доволі» [463, с. 150]. На початку своєї духовної діяльності 

отець Порфирій був сповнений запалу, сподівань, що його просвітницька, 

морально-виховна праця позитивно вплине на світогляд і поведінку селян: 

«О. Порфирій вийшов з семінарії одним з перших студентів. Зайнявши 

парафію, він з завзяттям взявся й за просвіту в школі, і за підняття 

моральності в селі, щонеділі говорив проповіді, а найбільше проти п`янства, 

завів братство, товариство тверезості, навчав селян на обідах, вчив в 

розмовах [...]» [463, с. 173–174]. Але десятилітня просвітницька праця отця 

Порфирія не мала очевидних результатів, адже «такий психічно-історичний 

моральний розвиток темних мас не робиться за якихось десять років, та ще й 

тоді, коли нема ні доброї національної школи, ні бібліотек, ні читалень, ні 

піддержань й ініціативи од громади й зверху... І о. Порфирій дійшов до 

песимізму, зневірився в своєму ділі і... на все махнув рукою, закопавшись в 

книжки» [463, с. 173–174]. Відтак, відповідно до реалій життя, І. Нечуй-
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Левицький показав намагання й спроби окремих сільських панотців щось 

зробити для підняття морального й освітнього рівня селян, проте в тодішніх 

умовах така праця потребувала багато часу, значних зусиль і терпіння, а тому 

деякі священики розчаровувалися й припиняли розпочаті заходи.  

         Окремі аспекти релігійного життя та діяльності духовенства другої 

половини ХІХ ст. відтворено в повісті «Кайдашева сім`я» (1878). В епізодах 

перебування семигорських прочан у Києві акцентовано на негативних 

явищах церковного життя. Не дивлячись на те, що у Києво-Печерській лаврі 

завжди було багато паломників, духовенство не виявляло турботи про людей: 

«Коло Лаври була гостинниця тільки для панів. Весь народ покотом ліг 

кругом церкви на кам`яних плитах. Багата Лавра не спромоглася поставити 

гостинницю для народу, хоч забагатіла народними грішми» [458, с. 432]. 

Знайшли у творі відображення й прагнення духовенства до збагачення за 

рахунок прочан: «Богомольці кидали на ризу гроші, а черниця забирала і 

ховала їх десь під рясою та все поглядала на двері, щоб часом не надійшла 

мати ігуменя» [458, с. 433]. За сповіді священики брали гроші: щоб не 

втратити «заробітку», панотець, побачивши семигорських прочан, «покинув 

сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палажки рукою і крикнув 

на всю церкву: – Куди ви, бабки! Йдіть до мене сповідатись! В мене шагом 

дешевше, ніж у Мокрого Миколая» [458, с. 436]. Іронізує письменник і над 

небайдужістю ченців до жінок: в іронічно-гумористичному тоні зображений 

епізод, у якому чернець хотів поцілувати Мелашку, але натрапив на бабу 

Палажку ([458, с. 435]). 

         Образи вищого духовенства, специфіка навчання у Київській духовній 

академії розкриваються у романі «Хмари» (1871). Київська духовна академія 

була підпорядкована Синоду російської православної церкви, що сприяло її 

русифікації. З середини ХVІІІ ст. російська мова стає домінуючою в академії, 

а процеси русифікації посилюються після Валуєвського циркуляру 1863 р. та 

Емського указу 1876 р. І. Нечуй-Левицький навчався у Київській духовній 

академії з 1861 по 1865 р., а тому з власного досвіду знав негативні тенденції, 

які поширювалися у закладі, котрий готував майбутніх священнослужителів: 
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«Про український язик ніхто не дбав [...]. Академія зосталася дуже позаду 

од свого часу: в ній панувала схоластика, од котрої висихала свяка мисль в 

головах студентів. [...] З тієї академії повиходили протоєреї і архієреї, що 

плодили на Україні московський язик і московський дух, заводили 

московську централізацію в давній демократичній українській церкві»              

[466, с. 14]. Зрозуміло, що більша частина випускників не мала міцних 

національних переконань, була далекою від простого народу та своєї країни. 

Київська духовна академія ХІХ ст., у якій панувала російська мова, 

великодержавна ідеологія, схоластична наука, виразно відрізнялася від 

колишньої академії, в якій викладали кращі представники духовенства –               

П. Могила, Ф. Прокопович, Г. Кониський, М. Смотрицький. Ця контрастність 

образно реалізована у творі через опис зображень учених та їх «реакції» на 

те, що відбувається під час студентського іспиту (конференції) та 

митрополичого обіду: «І Кониський, моргаючи своєю бородавкою на носі з 

золотих рам, здається, сміявся своїм польським лицем з тієї коференції. [...] А 

Петро Могила грізно і гнівно дивився на ту сцену, роблячи своїм аскетичним 

лицем великий контраст з академічною конференцією. [...] Його тінь, 

прикована до полотна, ніби думала: ,,І що то за люди прийшли й вийшли з 

моєї академії? І на якім язиці все це говорило, екзаменувалося, жартувало і 

виявляло научну темноту? Чи то орда налетіла, чи то литва набігла і 

запанувала моїм ділом, моїм твором?” [...] сумні очі давніх українських 

учених дивилися на той чудний поїзд і чудували, що там, де вони колись 

були свідками боротьби за віру й Україну, там тепер хтось чужий справляє 

сатурналії, справляє комедії на науку і просвіту» [466, с. 38, 40].  

         Якщо за часів митрополита Петра Могили «Київ перетворився на 

світовий центр православного богослов`я» [243, с. 180], то у ХІХ ст. 

українська церква опинилася у підпорядкуванні російського церковного 

Синоду, відповідно, українські священнослужителі не мали права самостійно 

обирати митрополитів – вони призначалися рішенням Синоду й були 

переважно росіянами. Ці особливості знайшли відображення у романі: 

Київський митрополит був росіянином – земляком тульських семінаристів, 
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які прибули на навчання у Київську академію. І. Нечуй-Левицький не 

приховує свого негативного ставлення до митрополита-росіянина: 

«Митрополит був здоровий, кремезний дід з червоним лицем, але, йдучи на 

сходах, він удавав такого в`ялого, такого старого, такого аскета безсильного, 

що, здається, його архімандрити не вели, а мусили нести» [466, с. 37]. 

Іронічно-сатирично зображений митрополит під час екзаменування 

студентів: «[...] мало-помалу митрополитові все те спротивіло: він позіхнув і 

почав жартувати, перериваючи одвіти студентів і балакаючи про сторонні 

речі. [...] – Ну, чого ж ти плутаєшся? – сміявся митрополит. – Адже ж Гегель 

був єретик? – Єретик, ваше високопреосвященство, – потакав 

Воздвиженський. – Значить, він був дурень! – Був дурень, ваше 

високопреосвященство. – От і добре! За це одно я тобі запишу найбільший 

бал [...]» [466, с. 37–38]. Сатиричною семантикою позначені й образи 

архімандритів – гостей Воздвиженських. Відтворюючи суперечку Радюка з 

духовними особами, І. Нечуй-Левицький розкриває консерватизм 

тогочасного вищого духовенства, показує його страх перед новими ідеями. 

         Отже, спираючись на принципи реалістичного зображення, залучаючи 

засоби сатири й іронії, І. Нечуй-Левицький показав, що під впливом 

русифікації та великодержавної ідеології більшість тодішнього вищого 

духовенства не мала відчуття власної національності, переймалася 

матеріальними та приватними інтересами, була далекою від потреб церкви й 

народу. Натомість значна частина сільських священиків ще зберігала 

свідомість своєї національності й духовної місії, була близькою до народу та 

його потреб. Представником цієї частини духовенства є батько Василя 

Дашковича – простий сільський священик, постать якого зображена з 

теплотою й приязню. 

         Якщо у розглянутих вище творах І. Нечуя-Левицького засоби сатири та 

іронії відігравали допоміжну роль у розкритті образів духовних діячів, то в 

оповіданні «Афонський пройдисвіт» (1890) вони є головними чинниками 

відтворення негативних явищ у житті й діяльності духовенства, зокрема 

ченців. Керуючись принципом об`єктивності у своїй творчості,                             
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І. Нечуй-Левицький, не дивлячись на те, що сам походив з родини 

священика, не ідеалізував діячів церкви й викривав помічені негативні 

явища. «Досконало володіючи мистецтвом створення типів, письменник 

нерідко звертався до прийому загострення й перебільшення. Властиві йому 

почуття гумору, вміння підмітити смішне і потворне в житті при 

відображенні негативних явищ переходило в сатиричну загостреність»              

[157, с. 15] – слушно зазначає А. Гуляк. У творі «Афонський пройдисвіт», в 

основі якого анекдотичний сюжет про те, як ченців ошукує пройдисвіт, 

сатира спрямована не на шахрая-пройдисвіта, а на ченців, які виявляються 

лицемірами та порушниками всіх чернечих обітниць. За справедливим 

зауваженням Р. Іванченко, «шахрайство Копронідоса стає наче лакмусовим 

папірцем, за допомогою якого автор розкриває дворушність чернецтва»           

[230, с. 105]. Формування сатиричного значення образів відбувається через 

увиразнення суперечностей між зовнішнім, удаваним аскетизмом і 

справжніми прагненнями. Герої твору – ченці одного з київських монастирів 

– не байдужі до матеріального збагачення й міцних напоїв. Келійник дає таку 

характеристику отцю Палладію: «Ввечері довго молиться Богу, а як лягає 

спати, то, мабуть, гроші лічить, чи всі дома, бо я часом чую в себе, в другій 

келії, як бряжчать срібні карбованці, та, здається, і червінці [...]. Горілочку 

п`є добре; а сільські баби та молодиці з того села, де він був попом, часто 

приносять йому гостинці [...]» [454, с. 513]. У монастир отець Палладій пішов 

не з метою служити Богу, а через кар`єрні амбіції – «щоб протоптать собі 

стежку до ігуменства й митри» [454, с. 517]. Відтворення вигляду та 

поведінки особливу роль відіграє у моделюванні образів отців Тарасія, 

Єремії та Ісакія. Поведінка отця Тарасія, його зовнішність і висловлювання 

не співвідносні з уявленням про чернечу смиренність й аскетизм. Після того, 

як Тарасія вигнали з бурси, він служив у війську, що позначилося на його 

поведінці: «А лається гидко, як москаль, та палкий, та битливий!»                     

[454, с. 514]. Отець Тарасій не намагається приховати своєї пристрасті до 

вина, доброї їжі та гарних жінок, а тому заохочує ченців відвідати 

Копронідоса: «Хоч по добрій красовулі смикнемо. Греки знають смак у вині. 
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Та й м`ясця печеного попоїмо [...]» [454, с. 523]. З Гоголівським 

Плюшкіним дослідники порівнюють образи ченців Ісакія та Єремії ([230, с. 

106–107; 328, с. 25]), наділених лицемірством та жадібністю. Їхня 

надзвичайна скупість увиразнюється через опис одягу. Маючи гроші, вони 

ходять у дранті: «На обох ченцях були дуже старі, обстрьопані вовняні ряси, 

що вже зблякли, полиняли, а на спині зовсім поруділи. На ногах теліпались 

старі, давно не чищені зашкарублі шкарбани. На шкарбанах було рясненько 

латок» [454, с. 519–520]. Намагаючись з`ясувати, хто з отців жадібніший, 

Копронідос «лічив латки на обох чорноризцях і налічив їх на отцеві Ісакієві 

більше» [454, с. 533]. Полюбляючи гроші й міцні напої, ченці вдають із себе 

смиренних та святих. Їхнє лицемірство увиразнюється у сцені гостювання в 

Копронідоса: спочатку вони «трохи церемонились, прикривали зверху 

долонями стакани, одмагались, вважаючи ром за гріх» [454, с. 526], але 

пізніше «пунші за пуншами щезали, неначе ченці виливали їх у безодню» 

[454, с. 526]. 

         Важливе значення мають образи духовенства в історичній прозі                     

І. Нечуя-Левицького. Спираючись на поетику реалізму, поєднуючи історичну 

правду та художню вигадку, письменник у своїх історичних романах «Князь 

Єремія Вишневецький» (1897) та «Гетьман Іван Виговський» (1895) розкрив 

знаменні події ХVІІ ст., змоделював образи історичних осіб, з-поміж яких 

значну увагу приділив і постатям священнослужителів. Закономірно, що 

всебічно зображуючи історичні, політичні, суспільні колізії ХVІІ ст., 

письменник не міг оминути увагою особливостей церковно-релігійного 

життя та діяльності духовенства того часу.      

         Як відомо, однією з головних причин Визвольної війни 1648–1654 рр. 

були утиски католицьким духовенством, зокрема представниками ордену 

єзуїтів (заснований 1540 р. іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою), а 

також уніатами, православних українців. «Повстання під проводом Богдана 

Хмельницького, що з зовнішнього боку було боротьбою з Польщею, [...] у 

відношенні до внутрішнього національного життя було грандіозною 

контрреволюцією, було вибухом православної реакції проти надмірного і 
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необмеженого революційного поступу уніатів» [371, с. 44–45] – зазначає           

В. Липинський. Утиски православних католиками, що посилилися після 

Берестейської унії (1596 р.), намагання єзуїтів поширити свій вплив на 

релігійне життя України, спольщення значної частини українців, їхній 

перехід у католицизм відтворено на сторінках роману «Князь Єремія 

Вишневецький». Колізії церковно-релігійного життя 30–40-х рр. ХVІІ ст., 

тобто періоду перед Визвольною війною, розкриті в реалістичній манері, 

відповідно до історичної правди. Відображаючи духовне життя тих часів, 

письменник акцентує увагу на проблемі зради. Оскільки віра, народ, мова, 

Батьківщина осмислюються у творі в нерозривній єдності, відповідно, зрада 

православної віри означала також зраду рідної землі, народу, мови: «Може з 

половина значних українських магнатів та дідичів попереходила на 

католицтво і сполячилась. Ці перевертні стали ворогами України і 

українського народу» [460, с. 17]. За віру, а отже, за свободу своєї 

Батьківщини воювали козаки на чолі з Богданом Хмельницьким. Проблема 

зради рідної віри, а відтак, Батьківщини й народу, концентрується в образі 

головного героя твору – Єремії Вишневецького (1612–1651) – онука 

козацького гетьмана Байди-Вишневецького, племінника Петра Могили. 

Єремія Вишневецький зображений як перевертень, зрадник своєї віри й 

народу (промовистими в цьому сенсі є перші варіанти назви твору – 

«Перевертень», «Одступник»).  

         У ХVІІ ст. поширеним був перехід представників знатних і заможних 

українських родів у католицизм, зречення рідного народу та ополячення. 

«Українська шляхта покинула свій народ, відцуралася його православної віри 

й прийняла католицтво та приставала до поляків. Ці ,,поляки”-перекинчики 

гнали український народ в унію ще сильніше, як правдиві поляки»                     

[471, с. 198] – пише І. Огієнко. Зречення Єремією Вишневецьким православ`я 

й перехід у католицизм осмислюється як передумова перетворення його на 

«перевертня» в очах народу. Важливо, що мати Єремії – княгиня Раїна 

Вишневецька (1589–1619) – була двоюрідною сестрою Петра Могили, 

сповідувала православ`я й увійшла в історію як засновниця православних 
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монастирів – Густинського (1600 р.), Ладинського (1614 р.) та Мгарського 

(1619 р.). Раїна Вишневецька дбала про православне виховання сина й 

сподівалася на його вірність вірі предків та Україні. Проте після її смерті 

опікун Єремії – князь Костянтин – віддав його в єзуїтську колегію, що 

відіграло головну роль у зреченні Єремією православ`я. Сильне прагнення 

слави і влади робить Єремію Вишневецького неспроможним осягнути сенс 

понять «віра», «нація», «Батьківщина», «рідний народ»: «[...] йому було 

байдуже, чи він українець, чи поляк: віра була задля його одна формальність, 

без котрої йому не можна було досягти до визначеної для себе високої мети» 

[460, с. 37]. Рідна віра осмислюється як важливий компонент морально-

етичного комплексу, на рівні з національною свідомістю та патріотизмом. Як 

зрадника Єремію сприймають його дядько Петро Могила й Київський 

митрополит Ісайя Копинський ([460, с. 20–21]), проклинає свого сина-

відступника Раїна Вишневецька, яка приходить до Єремії у сні ([460, с. 143]). 

         Розкриваючи специфіку церковно-релігійних відносин першої половини 

ХVІІ ст., І. Нечуй-Левицький відповідно до історичних реалій відтворив 

образи католицького й православного духовенства. З другої половини                 

ХVІ ст. єзуїти активно сприяли провадженню колонізаторської політики 

польської шляхти в Україні. Діяльність єзуїтів була справжньою загрозою 

православ`ю, адже вони  «намагалися прибрати до рук керівництво духовним 

життям Києва та й всієї України і Білорусії через окатоличення й ополячення 

їхнього населення. [...] З кінця ХVІ ст. єзуїтський орден поступово 

захоплював у свої руки духовну справу, у тому числі освіту, у Речі 

Посполитій» [429, с. 67, 96]. Прагнення єзуїтів навернути православних у 

католицизм, а отже, відвернути українців від рідної віри, мови, країни, 

сприймалося як загроза духовній та національній свободі, стало 

визначальним приводом до початку Визвольної війни під проводом                       

Б. Хмельницького. Описуючи єзуїтську колегію, письменник не приховує 

свого негативного ставлення до католицького духовенства, зокрема до 

представників ордену єзуїтів. Лицемірство єзуїтів, їхня зневага до 

українського народу та його віри яскраво виявляються у настановах, які дає 
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ректор колегії Єремії: «Ви, українські пани, що перейшли на католицьку 

віру й нашу мову, теперечки дбайте й пеклюйтесь, щоб навернути на свій 

зразець усю темну українську масу. Ведіть за собою слідком тих темних 

товаряк, ,,те бидло”, перероблюйте їх навіть силою [...]» [460, с. 17]. Хитрість 

та лицемірство єзуїтських патерів увиразнюються через такі деталі, як 

підслуховування, неприваблива зовнішність, молитва, що «була схожа на 

благання злих духів, щоб князь Єремія став ворогом свого рідного краю й 

пролив ріки рідної крові» [460, с. 16], молебень «за те... що перевернули на 

ворога Україні українського князя славного й багатого роду» [460, с. 17].  

         Безстрашними, національно-свідомими подвижниками, захисниками 

рідної віри й народу зображені у творі представники православного 

духовенства. Письменник підкреслює, що православні священнослужителі не 

залишалися осторонь національно-визвольної боротьби, підтримували 

повстанців за правду й свободу. Державне та церковне життя, національні й 

релігійні цінності мисляться у нерозривній єдності. Це переконливо показано 

в трагічних образах трьох священиків, закатованих Єремією Вишневецьким у 

містечку Погребище за те, що підтримували й спрямовували повстанців. 

Духовенство зображене небайдужим до прагнень українського народу 

захищати свою Батьківщину, мову та віру. Священики перебували у вирі 

буремних подій, активно брали участь у боротьбі за віру й свободу. Так, у 

Немирові під час наступу війська Єремії «священики вдарили в дзвони на 

ґвалт» [460, с. 160], спонукаючи міщан і козаків захистити місто. 

Усвідомлюючи неминучість страшної смерті, священики до кінця 

залишаються вірними своєму народу й відкрито говорять про свої дії: «В той 

час польські жовніри пригнали на майдан трьох священиків. В усіх руки були 

позв`язувані налигачами позад спини і скручені цурками. З покалічених рук 

дзюрчала кров. Налигачі попротинали руки до кісток. – Ви навіщо дзвонили 

в дзвони на ґвалт? – крикнув Єремія. – Щоб скликати міщан і підняти 

повстання проти твого війська, – обізвався один священик» [460, с. 165].         

Підкреслюючи важливе значення духовенства у визвольній боротьбі 

українського народу, І. Нечуй-Левицький показує, що священики 
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супроводжували козацьке військо, піднімали його бойовий дух: 

«Священики служили молебні й вговорювали козаків битись з ворогами до 

загину. Усе військо, усі полки поздіймали шапки і хрестились» [460, с. 226].  

Перебуваючи зі своїм народом у його поразках і перемогах, поділяючи з ним 

горе й радість, православне духовенство вітає перемогу війська                              

Б. Хмельницького і в 1649 р. зустрічає гетьмана в Києві як героя: «Перед 

брамою його встрів з процесією митрополит Сільвестер Косов з усім 

духовенством, з силою городян, як побідника й визволеника України з 

польського ярма» [460, с. 244].                

         У романі «Гетьман Іван Виговський», відтворюючи події, що 

відбувалися після Визвольної війни (1648–1654 рр.) та Переяславської ради 

(1654 р.), І. Нечуй-Левицький значну увагу приділяє розкриттю специфіки 

церковно-релігійного життя тих часів. Після підписання Переяславських угод 

постало питання про підпорядкування української церкви Московському 

патріархові, який намагався поширити свою владу на релігійне життя в 

Україні. Представники православного духовенства виступили активними 

захисниками автономії української церкви. Промовистим у цьому контексті є 

образ Київського митрополита Сильвестра Косова, наступника Петра 

Могили. Перебуваючи на митрополичому престолі впродовж 1647–1657 рр., 

С. Косов відстоював національну та релігійну незалежність України, не 

схвалював Переяславських угод. Відомо, що митрополит «не брав участи у 

переговорах гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою. У 1654 році, коли 

до Києва прибув царський посол Бутурлін, митрополит С. Косов і частина 

духовенства відмовилися скласти присягу й не дозволили складати цю 

присягу мешканцям церковних і монастирських маєтностей» [243, с. 204]. Ці 

особливості знайшли відображення у романі І. Нечуя-Левицького, де                     

С. Косов зображений як прибічник автономії української церкви, відстоює її 

перебування під юрисдикцією Константинопольського патріарха, негативно 

сприймає угоди Б. Хмельницького з Москвою: «[...] ні я, ні духовенство на 

Україні не думаємо присягати цареві на підданство. [...] поки наша церква 

залежить од цареградського патріарха, ми вдержимо свою автономію і свої 
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права. Не такої заспіває нам московський патріарх Никон, чоловік 

простий, невчений, крутий та завзятий на вдачу. Він зламає нашу автономію і 

запроторить наших владик і попів в свої льохи, в котрих він карає муками 

своїх духовних» [455, с. 249]. Відтворюючи сприйняття українським 

духовенством Переяславських угод, письменник, використовуючи свідчення 

тогочасного літописця, підкреслює, що С. Косов та все духовенство не 

склали присяги перед московськими послами.  

         Негативного значення у романі набуває загальний образ тодішнього 

московського духовенства. Московський патріарх Никон (1605–1681) та 

російське духовенство постають неосвіченими й жорстокими («[...] тепер у 

нас на Україні владики й протопопи – люди з високою просвітою, а в Москві 

владики невчені й прості; одні другим нерівня [...]» [455, с. 249–250]). 

Відповідно до історичної правди у творі передані владні амбіції та зверхнє 

ставлення Московської патріархії й російського духовенства до українців: 

«В нас, мовляв, в Москві, тільки чиста православна віра, а ви, українці, вже 

полатинщені, схизматики, бо в вас, бач, хрестять через обливання... бо ви 

набрались ляського, католицького духу од Польщі. Москва – третій Рим, а 

четвертого вже й не буде» [455, с. 321].  

         У романі знайшли відображення окремі особливості тогочасного 

релігійного життя в Україні, пов`язані з проникненням у кінці ХVІ – на 

початку ХVІІ ст. протестантських рухів, зокрема кальвінізму та 

лютеранства. Кальвіністом зображений дядько нареченої Івана Виговського 

– Христофор Стеткевич. Кальвіністи (назва руху пішла від прізвища 

швейцарського наступника Мартіна Лютера Жана Кальвіна (1509–1564)) 

пропагували ідею Божого невтручання, не визнавали церковної ієрархії, 

сакрального змісту хрещення і причастя, виступали за поширення освіти й 

аскетичний спосіб життя. Деякі аспекти кальвінізму розкриває Х. Стеткевич 

у розмові з І. Виговським ([455, с. 297–302]).  

         Ґрунтовне знання історичних подій дозволило І. Нечую-Левицькому 

різнобічно висвітлити в історичних романах важливі аспекти церковно-

релігійного життя і діяльності духовенства ХVІІ ст. Розкриття конфліктів 
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між католиками, уніатами й православними, зображення участі 

духовенства в національно-визвольних процесах, у відстоюванні автономії 

української церкви, осмислення проблем віри, моралі, патріотизму 

відбувається на основі історичної правди, через розкриття авторської 

позиції.    

         Отже, І. Нечуй-Левицький здійснив значний внесок у збагачення 

масиву української реалістичної прози про духовенство, адже його твори 

були новаторським явищем у сенсі відтворення специфіки церковного життя 

в Україні, у моделюванні образів сільського та вищого духовенства, у 

різнобічному зображенні оригінальних і типових характерів 

священнослужителів у векторах історичних подій та у вимірах сучасної 

письменнику доби. Реалістично-об`єктивне, іноді сатирично-іронічне 

розкриття приватних сторін життя українських священиків, їхніх родинних, 

господарських стосунків, відносин з парафіянами, поведінки у контексті 

історичних подій, суспільно-політичних процесів сприяло розширенню 

тематичних та образних обріїв вітчизняної літератури.     

         Засобами реалістичної поетики змодельовані образи духовенства у 

творах Панаса Мирного (Панаса Рудченка; 1849–1920). У                           

соціально-психологічній повісті «Лихі люди» (чистовий автограф має назву 

«Товариші»), яка була написана 1875 р., а надрукована 1877 р. в Женеві 

заходами М. Драгоманова без підпису автора, Панас Мирний розкриває 

негативний образ священика Григорія Попенка. Характер героя 

увиразнюється крізь призму сприйняття Петра Телепня, котрий, потрапивши 

до в`язниці, відтворює у своїй свідомості минуле, образи шкільних 

товаришів – правдолюба Жука, циніка Попенка, кар`єриста й донощика 

Шестірного. Попенко та Шестірний є представниками «лихих людей», яким 

байдужі проблеми інших, які зосереджені лише на власному добробуті. 

Негативні риси Попенка проявилися ще в дитинстві: він не хотів вчитися, 

виявляв схильність до крадіжок. «Тенденція до сатиричного зниження 

образу виявляється у портреті пресонажа, у зображенні його дій» [535, с. 11], 

– зазначає К. Секарева. Дослідниця також вказує на близькість прийому 
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сатиричного розвінчання, застосованого в моделюванні образу Попенка, 

до художніх засобів, поширених у літературі 60–70 рр. ХІХ ст., зокрема у 

творчості М. Чернишевського, М. Салтикова-Щедріна, Марка Вовчка. 

Негативне значення образу підкреслюється зображенням зовнішнього 

вигляду, промовистими порівняннями: «Лице у його довге, у жовтих плямах; 

очі й зуби впилися у здоровенний шмат булки, що держав він в одній руці і 

рвав, наче собака, своїми гострими та довгими зубами [...]. Потім ковтнув, як 

горобець черв`яка [...]» [431, с. 113]. Інтереси Попенка зосереджені лише на 

власному добробуті, а тому перспектива далі вчитися його не цікавить. 

Священиком Попенко хоче стати лише тому, що пов`язує духовну діяльність 

з матеріальним добробутом. Все, що стосується місії й обов`язків 

священика, його не цікавить. Розвитку таких рис Попенка, як байджість до 

всього, окрім власних інтересів, егоїзм, цинізм, сприяло голодне дитинство 

та особливості бурсацького життя. Як і більшість письменників-реалістів, 

Панас Мирний показав обумовленість характеру свого героя соціальними 

чинниками. М. Сиваченко з цього приводу зазначав: «Лихі обставини 

дитячої і юнацької пори вбивають усе краще в Попенкові, гасять його волю, 

роблять на все життя егоїстом і циніком, байджим до долі інших [...]. 

Попенко – теж жертва тогочасного соціального середовища, одне з його 

типових породжень. У його образі бачимо дальше логічне продовження 

образів ,,наських попиків”, що їх свого час вправною рукою змалював 

Свидницький у романі ,,Люборацькі” [...]» [537, с. 41]. Увиразнення 

негативних рис «тюремщицького батюшки» [431, с. 155] Попенка 

відбувається у фінальному епізоді. Звістка про те, що його шкільні товариші 

у скрутному становищі, викликає не співчуття, жаль чи бажання допомогти, 

а регіт і втіху від того, що сам він на волі. Попенко шкодує не за тим, що 

помер його колишній товариш – Петро Телепень, а за тим, що спосіб, у який 

той пішов зі світу, унеможливив прибуток з похорону: «А другий четвертого 

дня повісився. Дурний! Коли вже наважився вмирати, то так би і вмирав. От 

би і мені перепало рублів зо три на похороні. [...] – А що ж, може, пом`янемо 
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товариша? – спитав товстий голос. [...] – Та кажу ж, не заробив на 

похороні! – зареготався батюшка» [431, с.155].      

         У повісті «Голодна воля» (між 1885–1887 рр.) показано залежність 

духовенства від вищих суспільних верств. Пан Гамза домігся, щоб на 

священика висвятили його колишнього кріпака. Залежний від свого пана, 

священик служить насамперед йому, а вже потім – Богу й людям: «І раді ж 

кріпаки: пан своїх у люди виводе. А піп ще радніший: так щиро служе своєму 

панові і перед кріпаками, і перед Богом. ,,І Бог буде гніватись на вас, коли ви 

що лихе подумаєте на свого барина” – проповідував він трохи не щонеділі у 

церкві [...]» [430, с. 256]. Пан керує діями священика й контролює церкву, зі 

свого боку, панотець всіляко догоджає своєму панові. Показовим епізодом є 

святкування іменин пана Гамзи: простих людей до церкви не пускають, адже 

там перебувають пани.  

         Образи духовенства розкриті й у драматичних творах Панаса Мирного – 

у п`ятиактній п`єсі «У черницях» (1884) та в драмі «Не вгашай духу» (1905).  

         Борис Грінченко (1863–1910), приділяючи значну увагу в своїй 

творчості висвітленню теми сільської школи, показав регресивну роль 

сільського духовенства в освітніх процесах. Сільські панотці у творах 

письменника переважно зображені противниками освіти, вони переконані, 

що освічений селянин стане непокірним, відцурається церкви, перетвориться 

на бунтівника. Тому духовенство намагалося контролювати діяльність 

вчителя, неприхильно ставилося до утворення земських шкіл. Ці особливості 

знайшли відображення у повістях «Сонячний промінь» (1890) та «На 

розпутті» (1891), що творять своєрідну дилогію про діяльність української 

інтелігенції у кінці 80-х – на початку 90-х років ХІХ ст. Зокрема, у повісті 

«Сонячний промінь» священик так характеризує своїх парафіян: «[...] люди 

погані. Наголо всі мошенники та п`яниці! [...] Ви думаєте, вони поважають 

батюшку, вчителя? Так і дивиться, щоб менше дати за требу!»                             

[154, с. 348–349]. Панотець виступає проти створення земських шкіл, 

захищаючи діяльність церковнопарафіяльних, адже у них він має змогу 

контролювати вчителя, проявляти свою волю.  
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         Отже, як показали спостереження, у художній парадигмі української 

літератури ХІХ ст. значне місце займає проза про духовенство, з-поміж 

знакових особливостей якої – реалістичне відтворення церковно-релігійних 

відносин, життя і діяльності духовенства, синкретизм типового й 

оригінального в моделюванні образів священнослужителів, розкриття 

характерів героїв у контексті соціально-політичних, історичних процесів, 

психологізм та різновекторність зображення. Проза про духовенство ХІХ ст. 

прикметна домінуванням реалістичних стильових ознак, водночас, такі 

твори, як «Добрый пан» Г. Квітки-Основ`яненка, «Сорок лет»                              

М. Костомарова, «Чорна рада» П. Куліша, «Люба-згуба» Ю. Федьковича, а 

також російськомовні оповідання А. Свидницького, засвідчують важливу 

роль романтичних чинників у моделюванні художніх образів.  

         Показово, що у літературі ХІХ ст. з`явилися твори, в яких тема 

духовенства стала ключовою («Записки причетника», «Дяк», «Отець 

Андрій» Марка Вовчка, «Люборацькі» А. Свидницького, «Попові груші», 

«Козарський ланок» О. Кониського, «Старосвітські батюшки та матушки», 

«Причепа», «Афонський пройдисвіт», «Поміж ворогами»                                        

І. Нечуя-Левицького). Письменники-реалісти (Марко Вовчок,                                

А. Свидницький, О. Кониський, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний,                    

Б. Грінченко) у відтворенні характерів вищого й нижчого духовенства, у 

зображенні церковно-релігійної ситуації були зорієнтовані на життєву 

правду, на конкретно-історичний та об`єктивований підхід до розкриття суті 

зображуваного. Відповідно, в образній системі прози про духовенство, у 

межах творчості одного письменника спостерігається наявність як 

позитивних, так і негативних образів, як типізованих, так й 

індивідуалізованих характерів священнослужителів. Значну роль у розкритті 

світогляду, побуту, діяльності священиків, у показі навчання у духовних 

закладах відіграли автобіографічні чинники (проза А. Свидницького та             

І. Нечуя-Левицького). 

         У межах жанрової системи прози про духовенство ХІХ ст. ключове 

значення мають романи та повісті, позначені новаторством жанрових 
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різновидів: історичний роман («Чорна рада» П. Куліша, «Гетьман Іван 

Виговський», «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького), родинна 

хроніка («Люборацькі» А. Свидницького, «Причепа» І. Нечуя-Левицького). 

У межах жанру оповідання тему духовенства розкрили Марко Вовчок,                 

А. Свидницький, Г. Кониський.           

         Показовими тенденціями художньої рецепції духовенства у літературі 

ХІХ ст. є морально-дидактична («Добрый пан» Г. Квітки-Основ`яненка, 

«Сорок лет» М. Костомарова), іронічно-сатирична («Записки причетника», 

«В глуши» Марка Вовчка, «Афонський пройдисвіт» І. Нечуя-Левицького), 

соціально-психологічна («Люборацькі» А. Свидницького), соціально-

побутова («Старосвітські батюшки та матушки», «Причепа», «Поміж 

ворогами» І. Нечуя-Левицького), історична («Чорна рада» П. Куліша, 

«Гетьман Іван Виговський», «Князь Єремія Вишневецький»                                   

І. Нечуя-Левицького). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ОБРАЗІВ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У 

ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

3.1. Критична та сатирично-викривальна інтерпретація духовенства у 

прозі західноукраїнських письменників межі століть  

 

         Зміни в ідейно-естетичній, жанрово-стильовій системі української 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. позначилися на прозі про духовенство 

цього періоду, зумовивши нові способи відтворення об`єкта зображення, 

характеру героя (збагачення прийомів портретотворення, поглиблення 

психологічної вмотивованості вчинків), розширення зображально-

виражальних засобів (іронія, сатира, внутрішнє мовлення). У кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. помітно збагачується ідейно-тематичний спектр прози про 

духовенство: письменники звертаються до зображення духовних осіб у їхніх 

зв`язках із іншими суспільними прошарками, у контексті суспільно-

політичних подій (соціальний та міжконфесійний антагонізм, війна, 

національно-визвольні змагання); розкривають церковно-релігійні процеси 

епохи, показуючи їхній зв`язок із соціально-історичним контекстом 

(поширення католицизму на західноукраїнських землях, міжконфесійні 

відносини, втрата духовенством національних та морально-етичних засад). У 

контексті соціальної проблематики образи духовенства розкриваються в 

творах І. Франка, М. Павлика, Д. Лукіяновича, О. Кобилянської,                             

Н. Кобринської, М. Чернявського, С. Васильченка, А. Тесленка. Важливе 

місце образи священнослужителів, церковно-релігійні відносини займають в 

історичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. («Зруйноване гніздо», 

«Оповідання про славне Військо Запорозьке» А. Кащенка, «Останні орли», 

«Богдан Хмельницький», «Облога Буші» М. Старицького, «Мазепа»                        

Б. Лепкого). Помітну роль образи духовенства, церковні реалії відіграють у 

векторах новаторської у цьому періоді воєнної проблематики («Хрест поміж 
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липами» О. Маковея, «Молитвеник», «Батюшка Спирідіон», «Татаре»                

Т. Бордуляка, «Дзвони» Б. Лепкого). Прикметно, що розкриття національних 

проблем пов`язувалося з роллю духовенства та церкви («Апостол черні»               

О. Кобилянської, «Батюшка Спирідіон» Т. Бордуляка, «Перекинчики»                   

Є. Ярошинської). 

         Жанрова парадигма творів, у яких знайшли відображення особливості 

життя і діяльності духовенства та церкви, позначена розширенням своїх меж 

– поряд із романом та повістю – домінуючими жанрами попереднього 

періоду – чільне місце займають малі епічні форми (творчість О. Маковея,             

Л. Мартовича, Т. Бордуляка, Н. Кобринської, Б. Лепкого, Л. Пахаревського,                                

Є. Мандичевського, М. Коцюбинського, М. Чернявського, Марка 

Черемшини, А. Тесленка).  

         Стильова система прози про духовенство кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

прикметна синкретизмом реалістичних та модерністичних тенденцій. У 

творах І. Франка, М. Павлика, Д. Лукіяновича, Д. Яворницького,                             

С. Васильченка, А. Тесленка, В. Леонтовича домінуючими є неореалістичні 

принципи зображення, що ґрунтуються на епічному, всебічному, 

об`єктивному, максимально наближеному до життя висвітленні явищ та 

характерів. Проза про духовенство таких авторів, як Н. Кобринська,                      

Є. Ярошинська, О. Кобилянська, О. Маковей, Б. Лепкий, Л. Пахаревський,           

Є. Мандичевський, М. Коцюбинський, М. Яцків, Н. Королева, демонструє 

посилення психологізації зображуваного, актуалізацію амбівалентної суті 

образу духовного діяча, сконденсованість образності, лаконічність й 

емоційність наративу, інтелектуалізм, що вказує на модерністичний характер 

творів зазначених авторів. 

         Особливу увагу розкриттю життя та діяльності духовенства, церковних 

проблем приділяли у своїй творчості західноукраїнські письменники межі 

століть. Образи галицького духовенства відіграють важливу роль у прозі 

Михайла Павлика (1853–1915) – письменника, публіциста, політика, 

соратника І. Франка. Специфіка зображення священиків у творах М. Павлика 

зумовлена життєвими реаліями другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а 
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також світоглядними принципами автора. Життєвою правдою було те, що 

певна частина тогочасного галицького духовенства переймалася лише 

власними інтересами, матеріальним збагаченням, зневажливо й корисливо 

ставилась до простого народу, його праці, мови, на що вказував І. Франко у 

своїх публіцистичних працях ([619; 645]). Як активний діяч народницького 

напрямку останніх десятиліть ХІХ – початку ХХ ст., М. Павлик відстоював 

просвітницько-раціоналістичні концепти у художній, публіцистичній та 

суспільно-політичній діяльності. З огляду на специфіку життя переважної 

більшості тодішнього духовенства, він вважав церкву складником 

несправедливого суспільного устрою, виступав проти схвалення нею 

існуючого суспільного ладу, виправдання бідності тощо. Щодо ставлення             

М. Павлика до релігії та духовенства влучно висловився І. Франко: «[...] його 

правдивою idee fixe протягом усеї його діяльності була не боротьба проти 

релігійних переконань та світогляду, а боротьба против руського духовенства 

і навіть іще спеціальніше – боротьба проти надужить того духовенства в його 

поводженню з селянами» [624, с. 180]. М. Павлик прирівнював попівство до 

панства, яке несправедливо ставилося до простих людей. У праці «Про 

русько-українські народні читальні» (1887) він констатував відірваність 

духовенства від народу, його мови, писав про наявність прірви між вищим та 

нижчим духовенством, вказував на те, що галицьке попівство «щораз ближче 

близилося в житті до польської шляхти та латинського духовенства і ставало 

для народу щораз більшим тягарем» [484, с. 160]. У «Друкованому листі до 

всіх русинів в Галичині» (1880) М. Павлик у формі риторичних запитань 

звертався до духовенства, звинувачував його у віддаленості від народу, 

схваленні існуючого ладу, констатував несумісність діяльності тодішньої 

церкви й суспільного та наукового поступу, закликав: «[...] зрікайтеся 

попівства і урядництва, увільніться від усякої залежності від уряду і 

церковної темноти; ставайте в народні ряди як учителі світської науки [...], і 

покиньте попівство і урядництво всяке для тих, що ніколи і не подумали про 

нічого інше, крім свого черева й панування» [482, с. 122].  
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         Як письменник-реаліст, захисник селян, учасник радикального руху,            

М. Павлик правдиво розкривав у своїх публіцистичних і художніх творах 

негативні явища у житті й діяльності духовенства, показував відчуження між 

священиками та народом. Використовуючи художні можливості сатири, 

письменник засуджував прагнення до матеріального збагачення, 

деморалізацію та інші негативні явища, що мали місце у середовищі 

тодішнього галицького духовенства. У контексті антимілітаристичної 

проблематики в оповіданні «Юрко Куликів» (1878) М. Павлик показує, що 

для селян представники духовенства перебувають в одному ряду з панами, 

адже на них, як і на панів, доводиться тяжко працювати. Бідна родина Юрка 

після смерті батька ще більше зубожіла, адже матері довелося все продати, 

щоб заплатити панотцеві за похорон, і самій, а потім і Юркові, піти 

працювати на нього. У розповіді Юрка, переломленій крізь призму 

сприйняття героя-наратора, священики постають жорстокими 

визискувачами, які живуть з праці простого народу: «Святе то житє попові: 

ні оре, ні косить, ні молотить – печене й варене несуть люде. [...] свиням 

ліпше дають їсти, як слугам у попа» [486, с. 18–19]. 

         Розкриття негативних явищ у середовищі тогочасного галицького 

духовенства засобами сатири здійснює М. Павлик у повісті «Пропащий 

чоловік» (1880). «Твір М. Павлика ,,Пропащий чоловік” продовжував 

традицію ранньої прози І. Франка (оповідання ,,Навернений грішник”, 

,,Патріотичні пориви”, ,,Знеохочений”) і був з огляду багатьох питань новим 

явищем в українській белетристиці» [252, с. 150] – слушно зазначає                   

В. Качкан і вказує на те, що у розкритті негативних явищ у житті й діяльності 

духовенства М. Павлик іде далі І. Франка ([252, с. 153]). Відтворюючи 

потворні явища в середовищі служителів церкви, письменник акцентує на 

здирництві, моральній розбещеності, жорстокості, лицемірстві. Негативне 

сприйняття духовенства формується завдяки використанню художніх 

можливостей сатири, гіперболи, згрубілої лексики. Втіленням рис, 

притаманних окремій частині тодішнього галицького духовенства, в повісті є 

Кольців батько, образ якого розкривається переважно через відтворення 
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дитячих вражень, спогадів його сина – Кольця, того, що він чув від інших. 

Показуючи моральну розбещеність, лицемірство героя, письменник 

використовує гіперболізацію, у чому, за справедливим зауваженням                    

І. Денисюка, «інколи втрачає почуття такту» [172, с. 128–129], що призводить 

до прямолінійного й одностороннього сприйняття образу Кольцевого батька. 

На «згущення барв» під час розкриття образу негативного персонажа вказує 

й В. Качкан [252, с. 154]. Прикладами гіперболізованого зображення є показ 

ненажерства героя (Кольців батько «з`їдав нараз і по цілій половині теляти» 

[483, с. 110]), епізод битви попів хрестами, сцена відбирання свічки після 

охрещення дитини. Лицемірство і здирництво Кольцевого батька яскраво 

проявляються у ставленні до селянина Дмитра Туманюка, в якого один за 

одним вмирають рідні, що й стає нагодою для панотця отримати додатковий 

прибуток. Брутальність і жорстокість героя увиразнюються у тому, що він не 

зупинявся перед застосуванням фізичної сили до селян, які відмовлялися 

давати за треби непомірну плату: «Кольців батько лус гуцула в писок раз ба й 

другий, що ледве втримався на ногах. [...] а далі вхопив зі стіни револьвер і, 

намірившись у чоловіка, додав: – Ади, як у пса!» [483, с. 118]. 

         Відтворюючи розмову селян, М. Павлик акцентує на такій негативній 

рисі у середовищі духовенства, як надмірна увага до міцних напоїв: « – Ну, 

ци ж не відмовлят попи наші гріхи в Кутах на вині? – запитавсь далі мудрак. 

– І відмовлят, і привезут нам ще до Косова таку тверезість, що треба їх буде 

здоймати з брички та заносити до постелі, як яких опелінків! [...] Кольцьо 

напудився, думаючи, що люде заздріли декого з єго опікунів, а тим часом 

прийшло єму на думку, що єго батько так страшне пив, що не раз не міг 

удержатися на ногах, і треба го було підпирати з обох боків, як ішов, та й 

зносити з брички...» [483, с. 77]. Гіперболізовано, з використанням згрубілої 

лексики зображує письменник епізод зібрання духовенства: «[...] отець декан 

ухопив десь цілий збанок пива, котрий він довго пас своїми гадючими очима, 

і хлебтав на всі хати, а за ним похапали за склянки то з пивом, то з вином 

другі отцове та панове – і почалось загальне хлебтанє й закусуванє [...]»  

[483, с. 110–111].           
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         З метою увиразнення негативних явищ у житті духовенства,               

М. Павлик за принципом контрасту зображує картини життя селян. Якщо у 

родинному й церковному житті Кольцевого батька панують 

несправедливість, жорстокість, брутальність, здирництво, то у житті селян – 

чесність, щирість, взаємодопомога. Доброта селян та їх дітей розкривається у 

зображенні ставлення до Кольця, якому вони не помщаються за жорстокість 

його батька, а, навпаки, допомагають: «[...] хлопці мужицькі не тілько що не 

сміялися з єго пригоди, але ще стали до него ласкавіші, а що найважливіше – 

сміливіші... Вони стали навіть вважати єго своїм, давали єму їсти, але й 

заставляли до роботи так, як усіх» [483, с. 62–63].       

         Значне місце у повісті відведено сатиричному зображенню так званої 

патріотичної та просвітницької діяльності галицького духовенства. 

Беззмістовність «патріотичних криків» [483, с. 74], що відчував навіть малий 

Кольцьо, розкривається через показ розходження пафосних слів і вчинків 

духовенства, яке проголошувало себе народовцями, а насправді зневажало 

простий народ, розпалювало міжнаціональну й міжконфесійну ворожнечу: 

«Кольців батько ураз із навколишніми попами-народовцями кричали, що 

треба шанувати хлопську мову, звичаї, думки, а самі задумали порівно з 

косівським професором силоміць упхати в людські голови тілько свої вузькі 

погляди про те, що зовсім що інше мужики-русини а мужики-поляки і що 

одні одним – вороги, котрих треба ненавидіти і з котрими треба боротися. [...] 

розширили попи (латинського й грецького обрядку) межи простим людом 

ненависть, цю пагубну хоробу, котра заїдає москалівське мужицтво»              

[483, с. 74]. Визискуючи селян, називаючи їх «свинями», «п`янюгами», 

«звірами» [483, с. 118, 120], Кольців батько, водночас, проголошує палку 

промову про любов до народу, вважає себе патріотом. Він не лише власними 

діями свідчить про псевдопатріотичну діяльність духовенства, а й стверджує 

несумісність «українофільства а попівства»: «А попи ще дужче наплювали на 

українофільство: жиють так з хлопа, як і ті, що ніколи й не думали про ніяку 

любов до люду. [...]  українофільство а попівство – небо а земля! Хто хоче 

бути українолюбцем, таким, як Шевченко, той повинен любити мужиків, але 
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не казати тілько, що любить, а направду любити, то є не тілько що не 

брати нічо від того люду, не циганити єго, не кривдити єго ні ділом, ні 

словом, а ще й помагати єму, втворяти єму очі [...]» [483, с. 121–122].          

         У повісті знайшли відображення окремі події, пов`язані з 

просвітницькою діяльністю популярних у ті часи панотця Наумовича та 

«Общества імені Качковського». Відтворюючи думки та висновки Кольця, 

М. Павлик показав, що «Общество імені Качковського» об`єднувало таких 

«патріотів», як Кольців батько, пропагувало літературу, котра насправді не 

була спрямована на просвіту людей, на захист їх інтересів: «Кольцьо нагадав 

собі ту науку, яка шириться в книжках товариства Качковського, що аби наш 

мужик був добрим австрійським обивателем, то є не противився в нічім 

ніякому начальству, ні навіть присяжному, ні десятникові, ані гайдукові; аби 

ложив у свій час податки, шанував і годував найліпшим хлібом своїх отців 

духовних і взагалі сповняв усе, що єму накажуть [...]» [483, с. 124].         

Висвітлюючи у своїй праці «Про русько-українські народні читальні» те, що 

сталося на зборах у Галичі у серпні 1875 р., М. Павлик зазначав: «[...] коли я 

на зборах общества Качковського в Галичі в августі 1875 р. вніс, щоби 

товариство се переклало по-мужицьки та видало для народу святе письмо, то 

попи підняли проти сього страшенний крик, а то для того, щоби з сього не 

вийшла в народі революція проти попів та щоби вони ,,не пішли з торбами”» 

[484, с. 265–266]. Цей випадок, який красномовно свідчить, що всі 

патріотичні наміри галицького духовенства були лише на словах, 

письменник відтворив й у своїй повісті: «[...] коли це почався напереді межи 

попами такий страшний крик, що аж стряслася вся шопа, де були збори, і 

запевне перепудилися всі люде. Найстрашніше, здавалось Кольцеві, кричали 

ровесники єго батька, а сам Кольців батько кричав найвище [...]. Кольцьо не 

зрозумів зразу, чого то таке кричать попи в передніх рядах, ледве випитав 

якогось із гірних. – А то, – каже, – кричать, що не можна втворяти хлопам 

очей, бо би був такий розумний, як німець, і зробив би революцію против 

попів, панів та против віри!» [483, с. 108]. У Кольця, відповідно, виникають 

риторичні запитання: «А нащо ж Наумович видає свою ,,Науку”, нащо 



 114 

товариство Качковського, ци на то, аби ще дужче замикати людям очі?!» 

[483, с. 109]. Наумович, слабкий та нестійкий у своїх переконаннях, не 

спромігся протистояти більшості духовенства, захистити народну справу: 

«Ну, своєму батькові Кольцьо не тілько що не дивуєся [...], але Наумович, в 

котрого Кольцьо вірив, як в Бога?.. Однак Кольцьо мав Наумовича до остатку 

за чоловіка чесного, але безхарактерного, котрий даєся поводити тим, що 

сховалися за него...» [483, с. 109]. Таке зображення Наумовича у творі 

відповідало реальній дійсності, яку висвітлив М. Павлик у своїй статті «Про 

русько-українські народні читальні»: «Серед заворухи, яка постала після 

мого названого внеску 1876 р., Наумович запевняв мене, що він сам знає 

далеко більше огидних фактів, як поступають собі наші попи з мужиками, та 

про се-ді говорити прилюдно не слід. Із писань Наумовича в ,,Науці” з 

перших років видно, що він болів над сею проявою, вряди-годи він і стріляв 

проти неї, та не мав відваги видержати сього довго. Окрім того, у Наумовича 

не було до таких справ, як народна просвіта та ще й політика, твердого 

характеру: він подавався леда перед яким подувом [...]» [484, с. 266].                     

         Сприймаючи тодішню церкву як перешкоду для розвитку освіти, науки, 

суспільного поступу, М. Павлик писав: «Попи вважали учителів за своїх слуг 

та візників, а школу – за передпокій церкви і силоміць втовкмачували в 

голову нашого народу думку, що верх шкільної науки – се коли дитина вміє 

помолитися та прочитати в церкві ,,Вірую” й ,,Апостол”!» [484, с. 201]. Таку 

негативну тенденцію у діяльності тодішнього галицького духовенства, як 

перешкоджання поширенню освіти, зокрема діяльності народних шкіл, 

відтворив М. Павлик у своїй повісті. Так, Кольцьо стає свідком несприйняття 

панотцями появи народного вчителя, який для них – «ворог церкви і святої 

Русі», «чортівське насінє» [483, с. 110].  

         Отже, відстоюючи інтереси простого народу, М. Павлик у реалістичній 

манері, послуговуючись художніми можливостями сатири та гіперболи, 

розкрив у своїх творах негативні факти, поширені у середовищі галицького 

духовенства другої половини ХІХ ст. Акцентуючи увагу на деморалізації та 

псевдопатріотизмі діячів церкви, їхній відчуженості від народу, письменник 
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намагався таким чином викорінити негативні явища у житті й діяльності 

духовенства, нагадати про справжню місію священиків – бути духовними 

вчителями свого народу, а не його гнобителями.          

         Важливе значення у творі має образ попівського сина – Кольця, в якому 

М. Павлик майстерно розкрив особливості психології «зайвої людини». 

Характер Кольця увиразнюється у його ставленні до батька й матері. Свого 

батька-священика він «ненавидить усім серцем»  [483, с. 47] за жорстоке 

ставлення до матері та селян. Від природи добрий та чуйний, Кольцьо 

засуджує жорстокість свого батька, переживає сором за його вчинки: «Він 

мав тогді тілько чотири роки, а він думав, що згорить зі встиду за такого 

батька. [...] він пішов, думаючи по дорозі, коб-то направду прикидали єго 

мужицькі діти хоть камінєм за батька...» [483, с. 55]. Слухаючи нарікання 

людей на здирництво й несправедливість свого батька, Кольцьо почував 

сором і прикрість, відчував себе причетним до бідувань селян. У таких 

умовах у Кольця сформувалися відчуття провини, непотрібності власного 

життя, виникли настрої безнадії, апатії, нудьги, на ґрунті яких визрівала 

думка про самогубство. Переконання Кольця у тому, що жити не варто, 

закріпилося думкою про те, що він нічого доброго у своєму житті не зробив: 

«,,Ти нікому нічо доброго не зробив!” [...] а за нею, десь гейби в тумані, 

з`явилася й думка: ,,То не жий...”» [483, с. 42]. Трагізм образу Кольця 

увиразнюється через показ його нездатності змінити своє життя. 

Розкриваючи діалектику внутрішнього світу героя, М. Павлик виявив 

майстерність психологічного аналізу, зумів вмотивовано відтворити складні 

душевні процеси, зміни настрою, механізм та послідовність психологічних 

реакцій. Самоаналіз Кольця відтворюється як у формі оповіді від автора, так і 

через фіксацію думок, переживань героя, його асоціацій. «Вибір тих чи 

інших життєвих вражень тут відбувається не так по лінії сюжету, як за 

психологічними асоціаціями» [172, с. 120], – слушно зауважує І. Денисюк. 

Так, думки, що не дають спокою, асоціюються в свідомості Кольця з осами: 

«Єму жесь знов пускаються думки осами в очі, знов десь пищить одна попри 

вухо: ,,Ти їси людські дні”, – і знов гудить тота в голові: ,,Ти ж нікому нічо 
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доброго не зробив”, – та й ще одна: ,,Згинь, пропадь!” – і нарешті: ,,Ні, 

полічи вперед, кілько ти поїв людських днів у школах!..”» [483, с. 58–59]. 

Психологічний конфлікт, боротьба думок, за визначенням І. Денисюка, 

«розгортається у вигляді чергування тези і антитези» [172, с. 123]. 

Розчарований у власному житті, не маючи сили його змінити, пригнічений та 

відчужений Кольцьо переживає боротьбу з самим собою, яка виражається у 

зверненні до нього взаємозаперечних голосів. Усвідомлення нікчемності 

власного існування посилюється після зустрічі з емансипованою жінкою з 

Росії, яка доводить Кольцеві, що життя може бути діяльним, наповненим 

сенсом. Все пережите й усвідомлене утверджує Кольця у думці, що 

самогубство – це «найкраще добро, яке він може зробити» [483, с. 45], це 

єдиний спосіб бути чесним із самим собою. Відтак, в образі сина священика – 

Кольця – М. Павлик розкрив трагедію «зайвої людини», «пропащого 

чоловіка», який, усвідомлюючи нікчемність та безцільність свого життя, не 

бачить можливості, не має сил його змінити. 

         Різноаспектністю, об`єктивністю, критичністю і психологізмом 

зображення образів духовенства, церковно-релігійних відносин прикметна 

творчість Івана Франка (1856–1916). На специфіці відтворення образів 

священнослужителів позначився світогляд письменника, який формувався 

під впливом тенденцій епохи, загальної світоглядної кризи, на тлі поширення 

позитивістських і соціалістичних ідей. Сприйнявши віяння доби, ідеї                   

М. Драгоманова, «наріжним каменем світогляду Франко поставив науку» 

[508, с. 93]. До питань релігії, Бога та церкви він також підходив як 

науковець, раціоналіст, аналітик. Водночас «Віра, Церква, Святе Письмо, 

ідеологічно чужі молодому Франкові, входять до його дискурсу незалежно 

від декларованих політичних засад як складник національної культурної 

традиції, знак безпосередньої причетності автора до історичного буття 

українського народу, дев`ятсотрічна християнстька традиція якого здавалася 

тоді непорушною не лише в Галичині, а й у Наддніпрянщині» [245, с. 10–11]. 

Біблія, християнські чесноти були органічною складовою морально-етичної й 

творчої парадигми митця. Як і Т. Шевченко, І. Франко мав переконання, що 
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служити Богові неможливо без любові, відданості, служіння своєму 

народові, про що свідчить ідейний зміст поем «Іван Вишенський» та 

«Мойсей». На велике значення Біблії, християнських цінностей для І. Франка 

вказують такі його твори, як «Сикстинська мадонна», «Страшний суд», 

«Терен в нозі», збірка «Мій Ізмарагд». Як і для всіх геніальних митців, Біблія 

була джерелом творчості для І. Франка – це ілюструють такі твори, як 

«Мойсей», «Смерть Каїна», «Христос і хрест», «Страшний суд», «Легенда 

про Пилата», поезії зі збірки «Мій Ізмарагд», цикл поезій «З книги пророка 

Єремії». Протилежні тенденції у світогляді І. Франка, його певна 

суперечність, виявлені в окремих творах, виступах, публіцистиці, ставали 

часто приводом вважати письменника атеїстом. Зокрема, надруковані 

примірники «Поеми про сотворення світу» церковні діячі сприйняли як 

антихристиянські й безбожницькі, а тому викупили їх і спалили. На 

атеїстичних принципах Франкової творчості наголошували радянські 

дослідники, стверджуючи про «войовничий атеїзм» письменника [26, с. 28; 

48, с. 289; 141, с. 3–4], вказуючи на «історичне значення творчості Івана 

Франка в розвитку атеїстичної думки на Україні» [48, с. 288]. У контексті 

сучасного літературознавства вже визнана неадекватність подібних 

тверджень ([32, с. 36; 508, с. 102]), дослідники переконливо довели, що так 

звані атеїстичні погляди І. Франка «далекі від ортодоксально-

безбожницького атеїзму вульгарного більшовицького ґатунку» [508, с. 102].                      

        Необ`єктивним видається твердження І. Головахи про те, що 

«священнослужителі, як вони змальовані у творах Франка, є ворогами 

моральності й розуму» [141, с. 10], адже поряд із негативними образами 

духовенства (їх більшість), у яких акцентовано факти здирництва, 

аморальності, псевдопатріотизму, в творах І. Франка є позитивні образи 

священиків (отці Чимчикевич («Чума»), Красицький («Отець-гуморист»), 

панотець із поеми «Панські жарти»), а також неоднозначні, трагічні образи 

священиків (отець Нестор із повісті «Основи суспільності»). Це свідчить про 

те, що І. Франко виступав не проти духовенства загалом, а проти тих його 

представників, які забули про свою духовну місію.  
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         У творі «Навернений грішник» (1877) образ бориславського панотця 

розкривається через зображення його ставлення до селянина Василя 

Півторака. Скориставшись горем Василя, священик вимагає велику плату за 

похорон його синів, які загинули у нафтовій ямі. Прагнення до збагачення за 

рахунок своїх парафіян позбавляє панотця людяності, робить його цинічним. 

Так, почувши від Василя про те, що його жінка, приголомшена смертю 

улюбленого сина, занедужала, панотець пропонує: «[...] згодімся за оба 

погреби разом. Даси вісімдесят золотих, небоже!» [626, с. 317]. Священик 

мав би підтримувати свого парафіянина у горі, що його спіткало, проте не 

підтримку, а ганьбу довелося прийняти Василю від панотця. Так, те що йому 

не дали у церкві свічки під час читання Святого Письма, було сприйнято як 

зневагу («Як котрий із братів не одержав у церкві свічки, то було се для 

нього велика ганьба і кождий міркував, що мусив у чімось немалім 

провинитися, коли єгомость не казали йому свічки дати» [626, с. 330]). Ще 

більшою ганьбою для бідного селянина стало привселюдне картання його 

панотцем у церкві за пияцтво. Не здатний зрозуміти психологічний стан 

хворого Василя, панотець сприймає його як блудного сина, як наверненого 

грішника, з яким сталося чудо: «Чуда, правда правдою, не було тут ніякого, і 

панотець був би то пізнав, якби був пильніше приглянувся Василевому лицю, 

а особливо очам. [...] се зовсім не здоров`я піддвигнуло Василя з постелі, але 

страшне зміцнення гарячки [...]. Але панотець не мали часу приглядатися 

Василеві [...]» [626, с. 367, 369]. 

         У творах збірки «Рутенці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих 

рр. мин[улого] в[іку]», що побачила світ у Львові 1913 р., І. Франко зобразив 

«деякі типи та появи з життя галицько-руської інтелігенції» [638, с. 11]. 

Представники одного з таких типів – священики – репрезентовані в нарисі 

«Патріотичні пориви» (1878). В образі отця Ілії, який «славився на всю 

околицю першим патріотом, підпорою Русі» [631, с. 37], І. Франко розкриває 

псевдопатріотизм певної частини західноукраїнського духовенства. 

«Патріотизм» отця Ілії проявлявся у тому, що він збирав пожертви й 

надсилав інформацію про них до газети «Слово» (видання москофілів, 
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виходило у Львові з 1861 по 1887 р.). На пожертви йшли гроші нужденних 

селян: «Всі ті гроші носили на собі сліди поту, немитих, важких, грубих рук, 

а не один такий папір, бачилось, досить у долоні здавити, аби покапала з 

нього гаряча людська кров, аби роздалися з нього стогнання та зітхання 

тисячів нещасних, замучених, що з тими гульденами та дрібняками по частці 

життя і серця свого уткнули у жменю панотчикові. А завтра ті криваві, потом 

і сльозами напоєні гульдени та дрібняки підуть на руки ,,благородних” 

редакторів та ,,іздателів-патріотів”, котрі своєю чергою порозкидають їх 

любенько по шинках, кав`ярнях [...]» [631, с. 38–39]. Отець Ілія, який палко 

закликає любити Русь, жорстоко поводиться з селянином Максимом, котрий 

прохає поховати жінку. Саме у цьому епізоді увиразнюється лицемірство, 

розкривається справжнє обличчя «патріота». Не розраду й теплі слова чує 

Максим від панотця, а докори й вимагання непомірної плати за похорон. Для 

поглиблення характеристики священика, увиразнення його негативних рис,                      

І. Франко вдається до авторського коментування та звернення до 

духовенства: «Не знаю, чи в житті селянина, і так повнім нужди, пониження 

та деморалізуючих впливів, бувають хвилі тяжчі, більше понижаючі та 

деморалізуючі, як коли приходиться йому, з болем і жалем на душі в 

найбільшім горі нещасті, яким буває страта дорогої людини, торгуватися, як 

за худобину, з чоловіком просвіченим [...]. У тих людей, що самі 

проповідують відречення від розкошів світу, нема і краплини стиду витягати 

руку по послідній кривавий гріш народу, витягати так різко, гордо, зухвало! І 

ще по тому моралісти та панотчики говорять та кричать про зіпсуття, 

здеморалізування та недостачу людської гідності в народі! Перестаньте, 

,,благородні панове”, уперед самі вбивати та здавлювати в тім народі кождий 

порід, кожду іскру людської самостійності, характеру й думки, перестаньте 

деморалізувати його власними прикладами, власним життям та науками, 

пізнайте раз і в нім брата, рівного собі [...]» [631, с. 40]. 

         Сюжетно-композиційна організація твору підпорядкована меті 

увиразнення контрастності зображуваного: горе бідного селянина / 

жорстокість багатого панотця-«патріота». Цьому сприяють змодельовані на 
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початку й у кінці твору паралельні сцени, у яких розкриваються події й 

атмосфера у будинку панотця Ілії та у хаті селянина Максима. Так, на 

початку твору радісна й безтурботна атмосфера у попівському домі, розваги 

панотців, звуки музики змінюються зображенням горя Максима, зумовленого 

тяжкою хворобою його жінки. У фіналі твору показаний натхненний 

«патріотичними поривами» отець Ілія, який пише листа редактору «Слова»: 

«[...] лице о. Ілії роз`яснилося, просвітліло від припливу патріотичного чуття, 

котре в тій хвилі виливав на папір» [631, с. 41]. У цей самий час у хаті 

Максима «сумно, понуро, мов у гробі» [631, с. 41]. Якщо у покоях отця Ілії 

чути «стук і шелест служниці, що запрятувала по вчорашній гостині», то у 

хаті селянина готуються до похорону: «Ніхто не промовляє до нього, не 

потішає, не розраджує. Сам він стоїть у своїм горі, хто знає, може думає про 

те, відки тут узяти грошей на похорони? Звісно, прозаїчна душа! Але 

гарячий, голосний патріотизм із своїми великими абстрактами не бачить і не 

хоче бачити тої дрібної, щоденної прози!..» [631, с. 41].   

         В окремих творах І. Франка образи духовенства розкриваються у 

контексті зображення релігійних проблем і церковних відносин. Діяльність 

католицьких орденів, проблеми поширення католицизму на 

західноукраїнських землях, стан уніатської церкви й духовенства ХІХ ст.          

І. Франко аналізував у своїх публіцистичних студіях, зокрема в статтях 

«Католицький панславізм» (1881) та «Воскресеніє чи погребеніє?» (1884). 

Констатуючи факти поширення католицизму на Галичині й те, що                     

«Русь-Україна представляє для католицько-єзуїтської місії дуже понадну 

ціль» [616, с. 224], І. Франко розкривав причини й мотивації насадження 

єзуїтами католицизму, вказував на політичне підгрунття цього процесу, 

зокрема на зацікавлення Австрії у поширенні католицизму на 

західноукраїнських й інших слов`янських землях, адже це був один із 

способів послаблення могутності Росії: «[...] край наш призначений відіграти 

велику ролю в цілій будущій судьбі Східної Європи. Він становить не тільки 

ключ до внутра Росії, але заразом і найбільше джерело її сили; позбавлена 

України Росія втратила би всяке значення на Чорнім морі і на Балканськім 
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півострові, відтак відтята була б від цілого майже слов`янського світу. [...] 

Ставши католиками, русини легше зможуть ужитися на знаряддя для 

польських реставраційних цілей» [616, с. 223–225]. Покатоличення 

західноукраїнського населення, проблеми релігійних відносин, діяльність 

уніатської церкви, католицького і греко-католицького духовенства другої 

половини ХІХ ст. знайшли художнє осмислення в оповіданнях І. Франка 

«Місія» (1886) та «Чума» (1887), які є частинами задуманої письменником 

трилогії, що мала називатися «Чорна хмара» (третя частина трилогії, під 

назвою «Тріумф», залишилася незавершеною). Фанатичним прихильником 

католицизму та ідеї його поширення у творах «Місія» й «Чума» є патер 

Гаудентій, усі думки якого зосереджуються навколо апостольської місії та 

мучеництва за віру. Розкриваючи образ Гаудентія у творі «Місія», І. Франко 

акцентує увагу на проблемі релігійного фанатизму – рисі, характерній 

представникам ордену єзуїтів. Породжена фанатизмом нетерпимість до 

інших віровчень, відмінних переконань та поглядів, у Гаудентія 

поєднувалася з лицемірством, яке для нього було способом приховати 

відсутність релігійної толерантності: «Тільки з трудом він укривав свою яру 

нетерпимість до всіх відмінних переконань під маскою єзуїтської смирності і 

укладності, до котрої його наломлено ще змалку» [625, с. 265].  

         З метою вмотивування психології та вчинків Гаудентія, І. Франко 

зображує окремі фрагменти з його дитинства, що вплинули на характер і 

світосприйняття. Дві події, свідком яких став малий Шимко (справжнє ім`я 

героя), справили на нього сильне враження, що позначилося на його 

свідомості. Перше враження – світле – було викликане короткочасним 

перебуванням єпископа Войтаровича в хаті батьків Шимка (Гаудентія). 

Друге враження – страшне – від спостерігання наслідків різні 1846 р.: «Через 

віконце батьківської хати бачив він тягнені до Тарнова драбинні вози з 

помордованими та покаліченими панами» [625, с. 266]. Цей спогад з 

дитинства, а також страшні сцени у батьківській хаті (нестямлений голодом 

та стражданнями дітей, батько зарізав двох його братів), вплинули на 

формування життєвого спрямування Шимка (Гаудентія), витворили візію 
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його власної місії: «Від тої ранньої пори застрягли в його душу ті кроваві 

сцени, і пізніше, під впливом понурої аскези і темних догматів та кровавих 

мученицьких історій, переродились в те гаряче бажання мученицької смерті, 

котрим він був перенятий [...]» [625, с. 267]. Можливість реалізації своєї місії 

Гаудентій бачить в отриманому дорученні, яке полягало у тому, що він мав 

довідатися про ситуацію у середовищі підляських уніатів, а в разі потреби 

«адміністрував би св. тайни і заспокоював би інші духовні потреби 

підлясяків» [625, с. 276]. Проте ідея місії, бажання мучеництва за віру в уяві 

Гаудентія були далекими від реального життя. Переконання у тому, що він 

«готов був на мучеництво» [625, с. 276–277], надихало на поїздку в невідомі 

місця. Реальні труднощі, з якими зіткнувся Гаудентій, швидко розвіюють 

його мрії про апостольську місію і послаблюють бажання «мученицького 

вінця» [625, с. 277]. Реальний стан справ, особливості релігійного 

налаштування людей, побутові незручності, страх бути спійманим владою не 

відповідали уявленням Гаудентія про апостольську місію, а намагання 

переконати себе, «що все те – заслуга перед Богом, що все те – терпіння, 

нерозлучні з усяким великим ділом, з апостольством» [625, с. 287], не 

допомагали, адже «його нерви, непривичні до такого мучеництва, не давали 

вспокоїтись такою філософією» [625, с. 287]. Врешті, після пережитих 

негараздів й жахів, у Гаудентія «одне бажання пересилювало всі інші: коли б 

швидше дохопитись спокійного, безпечного, теплого кутика!» [625, с. 295]. 

         Висловлюючи у своїх публіцистичних працях ставлення до проблеми 

покатоличення західноукраїнського населення, І. Франко писав: 

«Златинізування русинів було би рівночасно їх відреченням від руської 

народності, їх спольщенням» [616, с. 231]. Авторське ставлення до зазначеної 

проблеми в оповіданнях «Місія» та «Чума» значною мірою розкривається 

через іронічно-негативну семантику образу єзуїта Гаудентія, через 

зображення його «місії». Письменник показує, що католицьке духовенство, 

поширюючи католицизм, виявляло байдужість до національних проблем 

народів, серед яких відбувалася католицька пропаганда. Так, у перемовинах 

між Росією й Римом «в справі інавгурованого після 1864 р. ,,обрусенія” і 



 123 

оправославлення» [625, с. 271] польських та західноукраїнських земель, 

католицька церква не виступала «против нехтування і нівечення народності, 

чи то українсько-руської, чи польської» [625, с. 271–272], адже Рим «боронив 

тільки інтересів католицизму, тобто своїх власних інтересів, і для тих 

інтересів готов би був наказати полякам зректися своєї народності і 

поробитися ,,коренно-русскими”, щоб тільки лишалися католиками [...]» 

[625, с. 272]. Слідуючи реальним фактам, І. Франко висвітлив ще одну 

релігійну проблему – поширення православ`я на західноукраїнських землях, 

що відбувалося як наслідок домовленостей Ватикану й Росії. Процеси 

«оправославлення так званого Західного краю», «навернення на православ`я 

підляських уніатів» [625, с. 271] супроводжувалися втручанням у національні 

інтереси, зросійщенням населення, арештами та висиланням католицьких й 

уніатських священиків до Сибіру: «Росія переговори тягла, а тим часом 

енергічно і сквапно провадила діло винародовлення і оправославлення всіма 

можливими адміністраційними способами. Факти грубого насильства і 

брутальної неуваги до звичаїв і переконань народних проривалися в печать, 

доходили до Рима в тисячних приватних листах і секретних донесеннях 

польського духовенства» [625, с. 272]. Переслідування греко-католиків 

розкрито через розповідь Яна Франковського, яку, як зазначив І. Франко, 

було ним відтворено «з його власних уст 1884 р.» [625, с. 275]. 

Франковський, котрий очолив делегацію до Рима селян-уніатів, розповів про 

своє село: «Уніатського священика давно прогнано з села, а на його місце 

поставлено православного попа, уродженого якогось туляка, котрого селяни і 

не розуміли, і всіми силами ненавиділи за здирство» [625, с. 272]. 

         Зображуючи церковні протиріччя, І. Франко акцентує на тісному 

взаємообумовленому зв`язку релігійних, національних і політичних проблем. 

Так, одним із наслідків насильного насадження православ`я було те, що люди 

цуралися своєї мови, втрачали свідомість власної національної 

приналежності. Крізь призму сприйняття головного героя письменник 

розкриває посягання Росії на інші землі, прагнення контролювати релігійне, 

політичне й суспільне життя західноукраїнських земель: «Ота величезна, 
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самодержавна і шизматицька Росія, котру він досі знав тільки з оповідань, 

а представляв собі як якогось тисячоголового дракона, готовилась тепер 

вхопити його в свої могучі лапи, завити і зім`яти, як пилину, закинути десь у 

бездонну пропасть, у глуху темряву, до котрої не доходить ані промінчик 

світла, відки не долетить на світ ані один зойк катованої жертви»                   

[625, с. 293]. Відтак, І. Франко показує, що поширення католицизму та 

православ`я у середовищі греко-католиків у другій половині ХІХ ст. було 

обумовлене політичними мотивами й супроводжувалося нехтуванням 

релігійними переконаннями та національними особливостями 

західноукраїнського населення.  

         Образ патера Гаудентія та підняті в оповіданні «Місія» релігійні 

проблеми знаходять свій розвиток і розкриття у другій частині задуманої              

І. Франком трилогії «Чорна хмара» – у творі «Чума». Не полишивши ідеї 

апостольської місії, Гаудентій з`являється до пріора єзуїтського монастиря в 

Тернополі й висловлює свої думки щодо уніатської церкви та бажання, щоб 

його погляди були викладені у «рапорті вітцю провінціалові» [643, с. 301]. 

Все це наштовхує пріора на небезпідставні підозри щодо Гаудентія, який 

видається йому шпигуном і таємним донощиком. Лицемірство, схильність до 

шпигунства й доносів у творі зображені як особисті риси Гаудентія та як 

неодмінні ознаки діяльності єзуїтів: «Зачудування пріора перейшло в 

нетерпеливість. Він почував якесь обридження і ненависть до того 

приниженого лицеміра і донощика, що ось сидів перед ним; але рівночасно 

не міг не признати, що той в сьому разі поступає зовсім в дусі правил 

єзуїтського закону» [643, с. 304]. Викладаючи свої думки пріору, Гаудентій 

проявляє себе пристрасним захисником католицизму й противником 

православ`я. У діяльності ж уніатської церкви та в її прагненні до автономії 

він, як і більшість єзуїтів, бачив перешкоду поширенню католицизму й був 

переконаний, що «положення тої так званої унії зовсім хистке, що в нинішню 

пору вона – ростина без коріння: від православія відстала, а до католицтва на 

пристала» [643, с. 307].   
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         У статті «Воскресеніє чи погребеніє?», пишучи про специфіку й 

мотивацію діяльності єзуїтів, І. Франко зазначав: «Коли їм удасться зовсім 

окатоличити русинів галицьких, то при їх помочі далеко легше буде найти 

доступ і до русинів закордонових і зробити вилом в православній єдності 

Росії. Такий рахунок роблять єзуїти pro domo sua» [616, с. 224]. Поширити 

католицизм через західноукраїнські землі далі на схід, усунувши на цьому 

шляху суттєву перешкоду – уніатську церкву – такі наміри намагається 

реалізувати своєю діяльністю Гаудентій: «[...] ми поперед усього повинні 

викоренити всі ті автономічні забаганки, утвердити католицизм sans phrase, і 

тоді тілько будемо мати в руках могучу підойму для дальшої боротьби зі 

Сходом» [643, с. 307]. Через образ Гаудентія, як і в оповіданні «Місія»,               

І. Франко показує притаманну єзуїтам релігійну непримиренність, 

несприйняття ними православної та греко-католицької церков, фанатичну 

відданість ідеї цілеспрямованого й системного насадження католицизму: 

«Поперед усього впливати на простий народ по селах і місточках, 

викорінювати поміж ним заразу двоєвірства і систематично виховувати в нім 

релігійний католицький дух» [643, с. 309]. У процесі покатоличення 

населення єзуїти вдавалися до невиправданих, з точки зору релігійної 

толерантності, засобів. Так, роздратований численним паломництвом людей 

до православного Почаєва, Гаудентій православну церковну службу називає 

«шизматицькою відправою» [643, с. 308] й прагне, щоб віруючим-уніатам 

було «остро заборонено ходити на православні відпусти до Почаєва або 

навіть до Києва» [643, с. 310]. Перейняті метою поширити католицизм, єзуїти 

не дбали про інтереси місцевого населення. У статті «Католицький 

панславізм», пишучи про католицизм, який звернув «очі свої на схід, до 

слов`ян» [621, с. 71], І. Франко зазначав: «Розуміється, що добра, розвитку, 

поступу слов`ян він не міг мати на цілі, що папи римські дбали тільки про те, 

щоб придбати престолові своєму нових слуг, нову опору, а для сеї цілі всі 

дороги добрі» [621, с. 71]. В оповіданні «Чума» показана неприхована 

зневага єзуїтів до місцевого населення, нехтування його  інтересами, мовою. 

Так, Гаудентій у розмові з отцем Чимчикевичем говорив «якнайдобірнішою 
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польщиною, пильно вистерігаючись, щоб ані разу не осквернити свого 

язика руським словом» [643, с. 318].  

         У своїй діяльності єзуїти намагалися вплинути як на населення, так і на 

духовенство. Поширюючи свій вплив на священиків інших конфесій, вони 

доводили доцільність запровадження целібату. В уже згаданій статті 

«Воскресеніє чи погребеніє?» І. Франко писав: «Очевидно, що тенденція 

єзуїтів і змартвихвстанців єсть – довести народ наш від унії до цілковитого 

латинства і духовенство наше до целібату та до тої строгої єзуїтської 

дисципліни, яку вони досить нетактовно раптом відслонили були в неудалім 

проекті адреси до папи, відкиненім відпоручниками нашого духовенства» 

[616, с. 230]. Міркуючи про план впливу на уніатське духовенство, Гаудентій 

висловлює переконання, що «особливо треба пильнувати, щоб молоде 

покоління попів висвячувалось не інакше, як в безженстві» [643, с. 310]. 

Західноукраїнське греко-католицьке духовенство неприхильно ставилося до 

целібату, запровадження якого могло мати негативні наслідки, на що 

вказував й І. Франко у статті «Уніатський синод» (1891): «Духовенство 

уніатське дуже його боїться, бо знає добре, що целібат випхнув би його з 

нинішнього, зглядно незалежного і світського становища, відірвав би його 

ще більше від народу і зробив би його послушним і податливим знарядом в 

руках Рима. Балакати о якій-небудь автономії ,,церкви руської” тоді не було б 

і думки» [642, с. 220].     

         Важливе значення у контексті розкриття становища 

західноукраїнського греко-католицького сільського духовенства другої 

половини ХІХ ст. у творі «Чума» має образ отця Чимчикевича. В уяві єзуїта 

Гаудентія уніатське духовенство поділяється на дві групи: «Є між ними 

хитрі, котрі устами визнають унію з Римом, а душею тягнуть до православія і 

під видом ,,очищення обряду” силкуються підігнати унію під православні 

форми, віддалюючи її чимраз далі від святої римської церкви» [643, с. 310]. 

Оскільки такі священики, на переконання Гаудентія, є суттєвою перешкодою 

у поширенні католицизму, то треба «поступати з ними так, як з ворогами на 

війні» [643, с. 310]. Друга категорія уніатських священиків, за Гаудентієм, 
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«се допотопники, убогі духом і добродушно наївні» [643, с. 310], а тому 

вони не є значною перешкодою для діяльності єзуїтів, «їх треба привертати 

ласкою, піддобрювати їх всякими спокійними способами і звільна 

перероблювати на наші знаряди...» [643, с. 310]. Саме до цієї категорії 

відносить Гаудентій отця Чимчикевича, даючи йому таку характеристику: 

«[...] дідуган вісімдесятилітній, дивачисько, освіти майже ніякої, 

стотнісінький хлоп поміж хлопами, про догмати віри ніякісінького 

розуміння, – одним словом, проява допотопна. І при тім предобродушний 

чоловік, наївний і довірливий, як дитина» [643, с. 314]. Хибність переконання 

єзуїта про наївність і довірливість греко-католицького панотця доводиться 

через зображення способу, до якого вдався отець Чимчикевич, аби 

перешкодити Гаудентію реалізувати його наміри в справі навернення селян 

на католицизм. Нагадавши, що в їхньому селі сто років тому лютувала чума, 

панотець відправляє молебень за померлими й наказує впродовж дня 

дзвонити в дзвони, позбавивши таким чином Гаудентія можливості 

виголосити проповідь. У контексті зображуваних подій, крізь призму 

сприйняття їх отцем Чимчикевичем увиразнюється семантична паралель між 

чумою та діяльністю єзуїтів: дзвонами з села проганяється разом із чумою і 

єзуїт Гаудентій. Відтак, попри свою простоту й щирість, отець Чимчикевич 

виявився національно й релігійно свідомим, він розумів негативні наслідки 

можливого покатоличення населення й порівнює діяльність єзуїтів з чумою: 

«Находить на нас чорна хмара з заходу, грізна, узброєна просвітою, 

хитрощами, інтригою, протекціями і всякими мудрими штуками; а що ж ми 

поставимо насупротив неї? Находить велика пошесть, страшна чума, котра 

може змести нас з лиця землі, як вода злизує мул» [643, с. 329].  

         Образ отця Чимчикевича є втіленням типу священика, про якого                    

І. Франко писав: «Одинокими майже провідниками того народу суть 

священики, звичайні, убогі [...]» [616, с. 224]. Духовним провідником свого 

народу, його душпастирем є отець Чимчикевич, який своєю діяльністю й 

способом життя максимально наближений до народу, його світогляду, 

проблем. Зачудування викликає у Гаудентія спосіб життя священика, який 
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мешкає у звичайній селянській хатині, а побудовану громадою для нього 

«гарну резиденцію» [643, с. 315] не прийняв, склавши там снопи. На 

здивування Гаудентія, усі парафіяни в селі вміють читати та писати й заслуга 

в цьому саме отця Чимчикевича: « – [...] в нашім селі весь народ освічений, 

всі діти вміють читати і писати далеко краще, ніж по сусідніх селах, де є 

школи. [...] Я їх навчив. Від тридцяти літ у мене така установа, що 

неписьменному парубкові і неписьменній дівці з сього села шлюбу не дам» 

[643, с. 320, 321]. Проповіді отця Чимчикевича нагадують буденну, але щиру 

розмову з народом: «Я знаю, що бесідник я не мудрий. Заснуть мої 

парафіяни, їй-Богу, заснуть, коли почну їм говорити про те, що не в`яжеться 

безпосередньо з їх життям. Не маю того дару – говорити плавно і до ладу про 

такі речі, що не торкаються зблизька до їх життя. [...] А прикидатися, 

лукавити душею, вчити людей тому, чого сам не знаю, на те я, reverendissime, 

застарий, – сумління не дозволяє» [643, с. 323]. Уникаючи незрозумілих для 

селян релігійних догматів, отець Чимчикевич звертається до них зі щирими, 

простими, але близькими щоденному життю людей настановами, поєднуючи 

християнські заповіді з практичними порадами: «Я вчу, не проповідую, а так 

попросту, в розмовах, про домашні, близькі всякому речі. Се я добре знаю, і 

вони розуміють. ,,Не кради, не пий, не проклинай, не бий, другому в біді 

допомагай!...”» [643, с. 324]. Переконливими є результати такого підходу: в 

селі немає злочинців («[...] за десять літ з нашого села ніхто в криміналі не 

сидів» [643, с. 324]), діє читальня, росте сад, названий «Покутний», адже 

отець Чимчикевич «зачав кождому завдавати таку покуту, щоб зразу коло 

своєї хати, а далі й на тій пустопаші засадив або защепив одно овочеве 

дерево, а за тяжчий гріх, то й кілька» [643, с. 324]. Позитивне значення 

образу отця Чимчикевича чи не найяскравіше увиразнюється у словах його 

помічника й товариша Прокопа: « – Не попом, а батьком рідним! От чим ви 

були для нас!» [643, с. 329].                   

         У контексті зображеної в оповіданнях «Місія» й «Чума» боротьби 

єзуїтів за сфери релігійного й, відповідно, політичного впливу, розкривається 

мудре сприйняття релігії та Бога простим народом, що нівелює значення 
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будь-яких релігійних протистоянь, базованих на політичному ґрунті. Так, 

на зауваження Гаудентія про те, що у православному Почаєві «шизматицька 

відправа» [643, с. 308], а тому туди не треба ходити, паломники 

відповідають: « – Та Бог його знає, [...] чи шизматицька, чи не шизматицька. 

Не наша річ те судити. Нам досить знати, що й там Бога хвалять»                        

[643, с. 308–309]. І. Франко показує, що люди тягнуться до тієї церкви, в якій 

їм про Бога розповідають їхньою рідною мовою, простими й щирими 

словами. Промовистими у цьому сенсі є свідчення отця Чимчикевича: «Я 

позволяю їм ходити на латинську службу; тілько що вони самі нерадо йдуть 

туди, бо нічого там не розуміють. А православна служба така сама, як наша; а 

тих догматичних тонкостей, що розрізняють нас, ані я сам не второпаю, ані 

мої мужики» [643, с. 326]. Отже, засуджуючи через іронічно-негативне 

зображення місійної діяльності Гаудентія цілі й методи єзуїтів, розкриваючи 

складні церковні протиріччя і їхній політичний підтекст, письменник тим 

самим підкреслює значення релігійної толерантності, наголошує на 

неприпустимості використання релігії як засобу політичної боротьби, на 

шкідливості міжцерковних протистоянь, які віддаляють людину від Бога.        

         Близьким до образу отця Чимчикевича є образ панотця з поеми 

«Панські жарти» (1887), основою якої став факт, «записаний Николаєм 

Устияновичем в увазі до його повісті ,,Месть верховинця”» [630, с. 8]. 

Позитивне значення образу священика формується завдяки таким рисам, як 

близькість до народу, щирість, простота: «Старий був, смирний піп у нас, / 

Іще з тих давніх, мало вчених, / У Луцьку чи в Холмі свячених, / Що то жили 

й робили враз / Із мужиком, що поглядали / На панський двір тривожно, мали 

/ Для пана лиш низький поклін / І ненастанно почували, / Що їм чужий, 

ворожий він» [630, с. 23–24]. Пан у навчанні панотцем сільських дітей вбачав 

бунтівні дії й радив покинути «се пустеє діло» [630, с. 27]. Спрямованими 

проти себе діями пан вважав й те, що священик закликає селян до тверезого 

життя, вмовляє їх не ходити до шинку. Письменник акцентує на 

незахищеності тодішніх сільських священиків перед сваволею панів, адже 

вони не могли сподіватися на захист з боку вищої церковної влади, яка, як 
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писав у передмові до твору І. Франко, «під пануванням всесильної 

бюрократії мала в таких справах дуже малий вплив» [630, с. 8]. Виконуючи 

наказ пана, священик йде разом із селянами на панщину, проте до кінця 

залишається вірним християнським чеснотам і закликає людей до смирення. 

Непосильна праця на зимовому холоді («Попові ж панські посіпаки / Веліли 

тягати гілляки [...]» [630, с. 69]) призвела до передчасної смерті панотця.  

         У зображенні образів, у моделюванні сюжетної ситуації І. Франко 

виступив реалістом, хоча йому й закидали ідеалізацію постаті панотця. На 

тезу М. Драгоманова (лист від 23 лютого 1895 р.) про нереалістичність 

образу священика у «Панських жартах» І. Франко відповів так (лист від 13 

березня 1895 р.): «А за ,,Панські жарти” я постою. [...] У мене в листах, 

переказах і рукописах є ціла низка звісток про попів перед 1848 р., що пильно 

занималися школами, записували свій маєток на школи, приватно вчили 

мужицькі діти разом зі своїми і т. д. [...] Та й чи ж піп в ,,Панських жартах” 

такий уже виідеалізований? Звісно, для Цеглинських і Огоновських 

вистарчило те, що він там показаний симпатичною фігурою, щоби з нього 

зробити ідеал, та мені здавалося, що більше тямучий критик догляне в описі 

того попа й темних сторін його діяльності, – тої про[па]ганди квієтизму та 

уляглості для властей, того гальмування всякого живого людового руху, тих 

невинних piae fraudes, якими він послуговується часом в прикрій хвилі і котрі 

так характерні для вдачі інтелігентного гал[ицького] русина. Я тямлю, що 

моя жінка, читаючи поему в рукописі, обурювалася на того попа – і се було 

для мене вспокоєнням проти того закиду, що я підхлібив попівству в своїм 

малюнку» [623, с. 31].   

         Неоднозначний образ священика змодельовано у повісті «Основи 

суспільності» (1895), написаній на матеріалі реальних фактів, пов`язаних із 

так званим кукізовським процесом 1889 р., свідком якого був І. Франко й 

суть якого полягала в тому, що поміщиця села Кукізова Марія Стшелецька 

разом із своїм сином зробили спробу вбити і пограбувати багатого священика 

Яна Тхуржніцького, але суд, суспільство й преса, попри докази злочину, 

стали на їх захист, оскільки вони належали до шляхетського роду. 
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Прототипом Яна Тхуржніцького у творі є отець Нестор Деревацький. 

Кохання до Олімпії, відсутність надії одружитися з нею через суспільну й 

майнову різницю, вплинуло на долю Нестора, змінило його життя. Щоб 

забути Олімпію, він вступив до семінарії, а згодом став священиком. Проте 

духовна діяльність не принесла бажаного спокою й забуття. Тікаючи від 

самого себе й світу, отець Нестор виїхав у віддалену парафію, став 

відлюдником. Спустошене й самотнє серце відлюдника почала полонити 

інша пристрасть – любов до грошей: «Серце, що не находило людей, до 

котрих би могло прив`язатися, почало помаленьку прив`язуватися до 

грошей» [628, с. 153]. Пристрасть до грошей не лише заглушила любов до 

Олімпії, а й перетворила отця Нестора на скупу й примітивну людину. Те, що 

він став парохом у селі Торки, де проживала Олімпія, було спричинено не 

його бажанням бачити її, не прагненням стати духовним пастирем для селян, 

а тим, що Торська парафія була вигідна у сенсі великих прибутків. 

         Образ отця Нестора актуалізує проблеми, пов`язані з діяльністю 

священика, реалізацією його духовного обов`язку та місії. Те, що Нестор став 

священиком не за покликанням, не через потребу служити Богу та людям, а 

через нещасливе кохання, стало причиною того, що його духовна діяльність 

перетворилася на обтяжливу службу, яку він виконував механічно, без 

душевного тепла та любові до людей. Парафіяни відчували відсутність у 

духовній діяльності свого панотця найбільшої християнської чесноти – 

любові, а тому не сприймали його, віддалялися: «[...] хоч він не кривдив своїх 

парафіян, та вони все-таки не любили його, немов жахалися того холоду, що 

сидів у його серці і віяв від нього довкола» [628, с. 153]. Отже, нехтуючи 

заповідями, на яких «увесь Закон і Пророки стоять» (Матвія 22 : 37–40) – про 

любов до Бога та до свого ближнього, отець Нестор не зміг досягти своєю 

діяльністю результатів, його проповіді залишалися простими словами, що не 

доходили до сердець людей і не змінювали їх. Промовистою деталлю є те, що 

під час проповідей у селян склався звичай виходити з церкви й розмовляти 

між собою про щоденні, важливі для них справи. Сільський коваль Іван 

Гердер розкриває священику очі на його духовну діяльність, пояснює 
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причини, через які його проповіді не знаходять відгуку в серцях людей: 

«Кілько літ ви навчали, і катехізували, і ганьбили, і наклонювали людей на 

все добро, а нині що в селі? [...] Але яке п`янство, яке злодійство, які свари та 

лайки в громаді, яка неправда та кривда, – чи ви маєте о тім поняття? [...] 

Нема в вас того, що чуда творить, що дає життя, нема любові! Ваша мова як 

кимвал, що бренькає, а ваша наука як мідь, що гуркотить. Шуму багато, а 

добра нема. [...] Без любові ніяка робота, ніяка жертва нічого не варта. А коли 

є любов, то всяка робота, всяка жертва зовсім інакше виглядає, ніж коли вона 

є пустою формою» [628, с. 203–204]. Слова коваля перегукуються з 

євангельським твердженням апостола Павла про те, що «любов над усе»: 

«Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, – то 

став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! І коли маю дара пророкувати, і 

знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори 

переставляти, та любови не маю, – то я ніщо! І коли я роздам усі маєтки свої, 

і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, – то пожитку не 

матиму жодного!» (Перше послання Св. Павла до коринтян 13 : 1–3). Коваль 

Іван Гердер відкрито й прямо говорить отцю Нестору про те, що його 

духовний обов`язок перед людьми, для яких він мав би бути духовним 

батьком, так і залишився невиконаним, перетворившись на тяжкий гріх, адже 

на першому місці для панотця були гроші, збагачення, а не люди та їх 

потреби. Слова коваля примушують отця Нестора усвідомити, що вся його 

30-літня духовна діяльність була формальним обов`язком, а не внутрішньою 

потребою, відповідно, вона не мала результату. Відтак, в образі отця Нестора 

І. Франко розкрив трагедію людини, яка на схилі літ усвідомила, що прожила 

даремно своє життя, що не бачила справжніх цінностей буття й негідно 

виконувала місію священика. Відчувши гріховний тягар нагромаджених 

грошей, отець Нестор вважає, що ще може хоч частково спокутувати свою 

провину: «Із свого капіталу я зроблю фундацію для бідних» [628, с. 215].          

         У «філософсько-психологічному романі» [583, с. 356] «Перехресні 

стежки» (1900) у контексті розкриття історії головного героя – Євгена 

Рафаловича – увиразнені окремі аспекти діяльності тодішнього духовенства. 
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Письменник акцентує на регресивній ролі священиків у справі 

поліпшення життя народу, показує їх пустослів`я й страх, які увиразнюються 

на тлі зображення діяльності Рафаловича, його чесної й наполегливої праці в 

інтересах простого народу. Типовим представником тогочасного духовенства 

є отець Зварич, який, хоч і не був здатний до духовного чину, 

інтелектуальної праці, проте тим, що був близький до селян та жив їхнім 

життям, приносив людям користь: «[...] він мав велику охоту до різних 

механічних праць, до токарства, стельмаства, до пасічництва і садівництва і 

всім сим умів ставати в пригоді селянам. Вдовець, одинокий, змалку 

привиклий до простого життя, він не потребував дерти селян за ніякі треби, 

жив майже нарівні з ними, читав не много більше, як освіченіші його 

парафіяни, переймався їх справами, помагав де і як міг» [632, с. 294–295]. На 

зібранні духовенства, де велися пусті розмови, отець Зварич волів сидіти 

мовчки, але коли порушили селянські проблеми й «більша часть попередніх 

голосних бесідників значно притихла, пробувала викручуватися загальними 

фразами про недозрілість народу до автономного життя, про глупоту і 

невдячність хлопа» [632, с. 295], отець Зварич звернувся до присутніх із 

питанням: « – А по правді скажіть: за що нам той хлоп має бути вдячний? Що 

ми для нього зробили?» [632, с. 295]. Отець Зварич підтримує дії Рафаловича, 

спрямовані на ліквідацію заборгованості селян, і за допомогою Вагмана 

залагоджує справи зі сплати селянських боргів. Проте Рафаловичу не 

вдається спрямувати священика на інші корисні для селян справи, адже він, 

«як і всі чесні люди з обмеженим кругозором і тісною головою, вперто стояв 

на своїм» [632, с. 299], перейнявшись лише однією справою й не розуміючи 

потрібність інших. Відмова отця Зварича взяти участь у вічі, в якому він 

разом з отцем Семеновичем «мали бути референтами» [632, с. 369], виявляє 

його слабкість, страх, нездатність до суттєвих вчинків на користь народу. 

Обидва панотці з недовірою ставляться до ідеї Рафаловича провести віче, не 

вірять вони й у здатність селян розумітися на політичних і соціальних 

питаннях. Семенович та Зварич відмовляються виступити з промовою на вічі 

й просять Рафаловича звільнити їх від участі у зібранні. Отець Зварич не 
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приховує свій страх і невміння звертатися до людей: «[...] не потрафлю 

сказати нічого» [632, с. 372]. На запитання-аргумент Рафаловича – «Адже ж 

проповіді говорите?» [632, с. 372] – панотець зізнається: «Читаю з 

Добрянського» [632, с. 372], що промовисто свідчить про його невміння 

спілкуватися з людьми. Відмова ж отця Семеновича від виступу на вічі 

пов`язана з тим, що для нього його власні інтереси й добробут вищі за 

інтереси народу: «Стараюся одержати парафію. А певний, що коли виступлю 

на вічі, то зараз мене окричать як небезпечного агітатора і мої заходи 

пропали» [632, с. 372]. Не бажають панотці брати участь і в ініційованих 

Рафаловичем діях, що спрямовані на перешкоджання реалізації 

маршалківського проекту реформи кас: « – Де дрова рубають, там тріски 

летять. – Се правда. Тілько я не хочу бути тріскою, – мовив о. Семенович. – 

Ані я, – додав о. Зварич» [632, с. 373]. Крізь призму сприйняття Рафаловича  

І. Франко дає характеристику тій частині духовенства, яку в творі 

репрезентують отці Зварич та Семенович, а також увиразнює ситуацію, у 

якій перебувала більшість тодішніх священиків, які, хоча й були 

небайдужими до народу, дещо й робили для захисту його інтересів, проте не 

мали сміливості на рішучіші дії, відчуваючи страх перед владою, боячись за 

свій добробут: «Ось вони, провідники і батьки народу, інтелігенти і 

просвітителі! Євгеній знав їх обох добре, знав їх щирість і прихильність до 

народної справи, та, з другого боку, розумів також їх прикре положення. 

Політика – то не балакання на празниках та соборчиках! Вона вимагає не 

тільки вправного язика і міцних грудей, але також відважного серця, 

сильного характеру і завзяття і того духу незалежності, якого у нас цілими 

віками вбивали і притлумлювали різні чинники» [632, с. 373–374].    

         У творі «Отець-гуморист» (1903) образ отця-василіянина Софрона 

Телесницького розкривається через прийом контрасту: слава, яка 

поширювалася про нього, не співвідноситься з його вчинками. Так, 

початкова характеристика героя налаштовує на позитивне сприйняття: 

«Василіянин о. Софрон Телесницький мав у Дрогобичі, особливо серед отців 

василіян, славу гумориста. То – чесна, щира, одверта душа, що в кожде 
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товариство вносить якийсь подув легкості, невимушеної свободи, якусь 

погідність та веселість» [629, с. 288]. Крізь призму сприйняття й оповідь 

героя-наратора – учня третього класу «нормальної» школи отців василіян – 

розкривається справжня натура отця Телесницького, специфіка його 

«гумору»: «Сей злобний, оприскливий гумор, що вибухав радістю лиш тоді, 

коли хтось із нас сказав дурницю, не піднімав наших дитячих душ, але 

здавлював, гальмував та душив їх» [629, с. 292]. Відколи «педагогічну 

роботу» [629, с. 297] отець Телесницький почав здійснювати за допомогою 

тростини, відтоді він «уже не нудився, не жовк та не нидів під час шкільних 

годин. Він мав пишну забаву, що, очевидно, додавала йому гумору, апетиту 

та здоров`я» [629, с. 297]. Апогеєм жорстокості отця Телесницького було 

звіряче побиття хлопчика Волянського, в результаті чого той помер.         

Використовуючи принцип контрасту в моделюванні образів, І. Франко 

зображує антитетичний до образу отця Телесницького образ отця 

Красицького. Контрастність образів формується крізь призму сприйняття 

учнів, які, побачивши вперше отця Телесницького, підсвідомо порівнюють 

його зі своїм улюбленим вчителем – отцем Красицьким, зауважуючи, що у 

Телесницького не видно «джерела веселості, тої, що пливе з доброго, 

чоловіколюбного серця і так і бризкала з кождого позирку, кождого руху, 

кождого слова нашого катехита о. Красицького» [629, с. 289].         

Несправедливість та жорстокість були поширеними у тогочасних духовних 

школах, їх не вважали за щось негативне керівники закладів: намагання отця 

Красицького захистити учнів не мало результатів, адже ректор школи, якому 

вже не раз скаржилися на отця Телесницького, залишався байдужим та 

глухим. Слідом за А. Свидницьким, І. Франко показує засоби виховання й 

освіти, які практикувалися у духовних навчальних закладах другої половини 

ХІХ ст. Найулюбленішим «педагогічним знарядом» [629, с. 295] була різка 

або тростина, бо ж «биття вважали тоді в Дрогобичі неминучим складником 

педагогії» [629, с. 299]. Гнітючі враження й наслідки залишилися у героя-

наратора від такого «виховання» у василіянській школі на все життя: «[...] 

скривили мій характер, попсували мою вдачу, причинили мені немало 
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душевної муки в цілім житті» [629, с. 300]. Розкриваючи деморалізуючий 

характер виховання у тогочасних духовних закладах, письменник показує і 

його денаціоналізуючий вплив на учнів. Так, пануючою мовою у школі отців 

василіян була польська: отець ректор «говорив, розуміється, по-польськи, бо 

се тоді nota bene, ще за так званої германізації (се, що тут оповідано, діялося 

в 1864 році) була – не знаю, чи згори наказана, чи з власної привички 

заведена – урядова мова в школі оо. василіян» [629, с. 290].            

         У творі «Великий шум» (1907) образ греко-католицького священика 

Квінтіліана Передримірського розкривається у контексті зображення 

пробудження селянської свідомості, колізій зі сватанням простого селянина 

до панської дочки. В одній зі своїх статей І. Франко зазначав, що галицькі 

священики «вважають себе єдиними добродіями і представниками того 

народу, вважають себе народом, а народ (коли їх не хоче слухати) – 

народовідступником. Додайте до того безграничну гордість, тупу погорду до 

всього чужого їх тісним кружковим інтересам і поняттям і тоту дволичність, 

на котру нарікав навіть Наумович [...]» [635, с. 155]. Риси, на які вказував                 

І. Франко, втілені в образі отця Квінтіліана, котрий мав обмежений світогляд, 

вузьке коло інтересів, виявляв погорду до простого народу. Віддаленість 

священика від парафіян поглиблювалася через мовний чинник, адже отець 

Квінтіліан вважав народну мову непридатною для письма й церкви: «Щодо 

язикових поглядів, він був безумовним прихильником церковщини і вживав 

,,хлопське наръчіе” лише в розмові, борони Боже в писанні» [615, с. 238]. 

Контрастом до позиції отця Квінтіліана була діяльність представників 

«Руської трійці» – священиків, які «в 30-их і 40-их роках, незважаючи на 

цензурні утиски, пробували класти основи нової народної літератури [...]» 

[615, с. 238]. Негативна семантика образу отця Квінтіліана увиразнюється 

через розкриття його ставлення до діяльності членів «Руської трійці», які 

«були в його очах молодики, новатори, знаряддя польської інтриги, 

небезпечні агенти революції, яких повинна переслідувати і світська, і 

духовна власть, бо ж і в церковні справи вони вносять розстрій та 

вільнодумний дух» [615, с. 238].           
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         Ситуація зі сватанням селянина Костя Дум`яка до доньки пана 

Суботи розкриває ще одну рису отця Квінтіліана – прислужництво перед 

паном. У тому, яку пораду дає священик панові Суботі щодо того, як 

уникнути небажаного шлюбу, увиразнюються несумісні з 

загальнолюдськими нормами моралі, тим паче з душпастирською діяльністю, 

риси панотця. Спершу отець Квінтіліан говорить Суботі про необхідність 

знайти спосіб, щоб Костя Дум`яка «просто до криміналу замкнути»                  

[615, с. 259], а потім радить: «[...] найміть собі охочих, а такі все найдуться, 

пересядуть його десь уночі, поламають руки-ноги, розчереплять голову, і 

тоді відхочеться йому і бунтувати в селі, і женитися з двірською панною. Се 

у нас найліпший спосіб на такого неспокійного духа» [615, с. 259–260]. 

Показово, що така порада вразила навіть пана Суботу, який не вирізнявся 

добротою й людяністю, про що свідчить його ставлення до рідної доньки. 

Реакція пана увиразнює аморальність панотця: «Пан Субота аж жахнувся, 

слухаючи сеї приятельської ради, вицідженої так спокійно, таким 

дружелюбним тоном. Ну попик! Ну, душпастир! – мигнуло йому в голові. – 

Мало чим гірші перед півстоліттям банди опришків організували та й самі на 

розбій ходили» [615, с. 260]. 

         Отже, у зображенні духовенства, церковно-релігійних реалій І. Франко 

притримувався життєвої правди, об’єктивного принципу відтворення життя й 

характерів. Відповідно, у творах письменника знайшли відображення 

негативні риси й тенденції життя й діяльності галицького духовенства – 

відстороненість від інтересів народу, перейнятість власними потребами 

(«Основи суспільності», «Великий шум»), нездатність й небажання зрозуміти 

людину, допомогти («Навернений грішник»), псевдопатріотизм 

(«Патріотичні пориви»), страх перед владою, небажання втручатися у 

вирішення народних проблем («Перехресні стежки»), аморальність 

(«Великий шум», «Отець-гуморист», «Патріотичні пориви»), релігійний 

фанатизм католицького духовенства («Місія», «Чума»). Як письменник-

реаліст, І. Франко не обмежувався відтворенням лише негативних явищ у 

середовищі й характерах духовенства, а всебічно й об`єктивно висвітлював 



 138 

тенденції тогочасного життя. Відповідно, у творах письменника 

зустрічаємо позитивні типізовані образи сільського духовенства – 

наближеного до народу, перейнятого його проблемами, вірного 

християнським нормам, свідомого свого духовного обов`язку (образи отця 

Чимчикевича з твору «Чума» та панотця з поеми «Панські жарти»). У творах    

І. Франка знайшли реалістичне висвітлення церковно-релігійні реалії ХІХ – 

початку ХХ ст., зокрема становище греко-католицької церкви, поширення 

католицизму на західноукраїнських землях («Місія», «Чума»), особливості 

навчання й виховання у тогочасних духовних закладах на Галичині («Отець-

гуморист»), залежність сільського духовенства від панства («Панські 

жарти»). Такі риси, як психологічна вмотивованість у моделюванні 

характерів героїв, відтворення різних відтінків внутрішніх станів персонажів, 

дозволяють говорити про неореалістичний характер прози про духовенство     

І. Франка.          

         Наявністю критичного аспекту в зображенні священнослужителів до 

прози І. Франка та М. Павлика наближаються твори Дениса Лукіяновича             

(1873–1965). На особливостях висвітлення життя і діяльності духовенства, 

релігійної ситуації в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. позначилися 

участь письменника у радикальному русі, його творча співпраця з І. Франком 

та М. Павликом. Зосереджуючись на зображенні негативних соціальних 

явищ, Д. Лукіянович, як і М. Павлик та І. Франко, значну увагу приділяв 

розкриттю регресивної ролі галицького духовенства у суспільному житті 

тогочасної Галичини. Хоча окремі негативні явища у церковному житті та 

діяльності духовенства дійсно мали місце у ті часи, водночас, аналіз творів  

Д. Лукіяновича дає підстави для висновку про упереджене ставлення автора 

до релігії загалом і до духовенства зокрема, що було зумовлено загальним 

характером соціально-політичних обставин епохи, в яку жив і творив 

письменник, його участю у радикальному русі, а пізніше й впливом 

радянської ідеології (виразно атеїстичні погляди Д. Лукіяновича проявилися 

у його книзі «Іван Франко в боротьбі проти релігії, церкви і Ватікану» 

(1955)). Попри це, твори Д. Лукіяновича потребують об`єктивного 
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прочитання, оскільки містять багато реалістичних аспектів відтворення 

життя і діяльності західноукраїнських священнослужителів, репрезентують 

цікаву систему образів нижчого й вищого духовенства.  

         Образи галицьких духовних діячів у творах Д. Лукіяновича 

розкриваються переважно у векторах зображення боротьби селян за землю, у 

контексті теми «маленька людина і великий суспільний нелад» [174, с. 7]. У 

повісті «За Кадильну» (1892), відтворюючи завзяту боротьбу Дмитра Галюти 

за Кадильну – колишній общинний ліс, який неправдою відібрав у громади 

пан, письменник акцентує увагу на показі пасивної ролі священиків у процесі 

відстоювання селянами своїх прав. Зображений у повісті сільський панотець 

не поділяє інтересів селян, не підтримує їх у боротьбі за Кадильну. 

Натомість, він відраджує людей від ведення судового процесу, а потім ще й 

пояснює їхню невдачу тим, що вони рідко відвідують церкву. Закономірно, 

що панотцю, який з часу свого прибуття на парафію не намагався знайти 

спільної мови з селянами, не вдається владнати суперечки за землю, 

примирити й втихомирити селян шляхом апелювання до Святого Письма, 

адже люди не довіряють йому. Заклопотані земельними протиріччями, 

пригноблені складнощами щоденного життя, селяни не здатні сприймати 

панотцеві настанови, а біблійні заповіді видаються їм абстрактними й 

неможливими у щоденному, сповненому труднощів та несправедливостей, 

житті. Тому Дмитро й не розуміє, як можна любити всіх, зокрема пана, який 

кривдить селян: « – Чому ж пан не милує нас? – питав Дмитро, – таж він 

учений і багач, а земля наша» [386, с. 28].  

         У розвідці «Радикали і попи» І. Франко риторично запитував: «Чи не 

попи і біскупи навчили наш нарід бити поклони перед кожним урядом, 

здаватися на ласку згори, ждати помилування там, де належало б 

упоминатися свойого права? Чи не біскупи і попи завсігди спиняли у нас 

почини яснішої, рішучої, хлопської і щиронародної політики?» [636, с. 236]. 

У повісті Д. Лукіяновича панотець у складні моменти відстоювання селянами 

своїх прав, не бажаючи бути втягнутим у конфлікт із паном, відмежовується 

від інтересів парафіян, відмовляє їх від боротьби за власні права, закликає до 
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покірності, не даючи жодної конкретної поради. У контексті 

змодельованої ситуації письменник акцентує на тому, що справжній 

духовний пастир не може бути осторонь потреб своїх парафіян, він має 

виявляти активність у відстоюванні їх інтересів, адже служіння Богу 

неможливе без служіння людям. Авторську позицію висловлює родич 

панотця – гімназист: « – Піп повинен займатися громадськими справами, [...] 

інакше він дурно хліб їсть; адже піп із мужика живе, чи так? І як же може хоч 

трохи розумніший чоловік відмовити поради мужикові? [...] Ти, священику, 

умиваєш руки від світської суєти, коли тобі вигідно, зате іншого разу 

мішаєшся і служиш ворогам народу» [386, с. 29]. Відмежувавши себе від 

інтересів селян, панотець таким чином поглибив прірву відчуження між 

собою й парафіянами.  

         У повісті «Франко і Беркут» (1955) тема духовенства розкривається у 

контексті розгортання сюжетної лінії, в основі якої – історія стосунків                   

І. Франка й Ольги Рошкевич. Панотця Рошкевича письменник не позбавляє 

позитивних рис, про що свідчать деталі зовнішнього вигляду («Рошкевич – 

вищий від середнього зросту, з високим чолом, розумними, бистрими очима, 

дбайливо одягнутий» [390, с. 156]), манера виголошувати проповіді («[...] як 

звичайно, говорив коротко і змістовно» [390, с. 194]). Позитивну семантику 

образу формує й те, що, на відміну від інших священиків, панотець Рошкевич 

не вимагає від селян приношень: «Я скасував приношення хлібів, вареників, 

бо я не жебрак, а мої діти і челядь не голодні і не босі. [...] Неоплачена 

молитва повинна би Богу бути миліша [...]» [390, с. 189]. Про те, що панотець 

Рошкевич не має такої риси, як схильність до здирництва, свідчать і селяни: 

«Наш Лолин бідний, і піп з нами бідний, а не лупит з нас»  [390, с. 197]. 

Водночас панотець Рошкевич не докладає зусиль, аби між ним та його 

парафіянами не виникла відчуженість. Незгода між священиком і селянами 

«сталася тому, що піп хотів верховодити на селі, вимагав для себе 

,,ідолопоклонства” і не допускав ніякої зміни на краще» [390, с. 126–127]. 

         Д. Лукіянович показує, що переважна більшість духовенства була 

схильна захищати інтереси поміщиків, а не парафіян. Підкуплені поміщиком 
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Поппером, панотці збайдужіли до потреб своїх парафіян, інтереси яких 

мали б захищати в першу чергу. «Вони служать Попперові [...], за нього 

завжди тягнуть. [...] не допомагають нам» [390, с. 128, 148] – скаржиться на 

священиків представник громадського суду. 

         У контексті розкриття образів духовенства Д. Лукіянович відтворює 

окремі реалії тогочасного церковно-релігійного життя, показуючи зокрема 

протистояння духовенства й церковних братств, які «не думали зрікатися 

своїх прав, жити тільки на папері і лізти під попівську оруду» [390, с. 127]. 

Сільське духовенство не хотіло відновлення братств, адже боялося 

конкуренції з ними у проведенні господарської й освітньої роботи на селі. 

Так, панотець Рошкевич невигідне для нього братство розігнав, «наче курей з 

грядки в городі» [390, с. 128]. Знайшли відображення у повісті «Франко і 

Беркут» й спроби католицького духовенства поширювати католицизм на 

західноукраїнських землях та методи, якими це робилося: «[...] спритний 

ксьондз Дудек почав навертати на католицизм декого з місцевого населення. 

Одному пригадував ксьондз Дудек його шляхетське походження, про яке 

навернений або забув, або й не знав. Інших, головно жінок, ксьондз 

переконував, як це гарно належати до панської віри і разом з панами слухати 

службу Божу» [390, с. 150]. 

         У творі «Криваві вибори» (1953), зображуючи боротьбу галицьких 

селян за свої виборчі права, Д. Лукіянович показує духовенство як силу, яка 

разом із панством перешкоджала розгортанню демократичних процесів, 

реалізації прагнень селян до відстоювання власних прав, справедливості. Під 

час виборів сільські священики не лише не захищають голоси і права селян, 

адже «примушені слухати митрополита, а митрополит став ганчіркою в руках 

графа Бадені і намісника князя Сангушка» [388, с. 6], а й ставляться до 

відстоювання селянами виборчих прав як до прояву «безбожницького і 

диявольського руху» [388, с. 32]. Про працю духовенства у виборчій комісії, 

«активну» участь у її роботі промовисто свідчать такі деталі: один із членів 

комісії – ксьондз – «дрімав і все кивав головою» [388, с. 35]; ксьондз 

Шамоцький «підписав протокол, не читавши його» [388, с. 40], а потім щиро 



 142 

здивувався: « – А хіба треба ще й читати? – запитав ксьондз, витріщуючи 

заспані очі» [388, с. 40].   

         Д. Лукіянович показує, що духовенство не сприймає радикального руху, 

ставиться до радикалів як до ворогів. Так, на соборі отець Гургула 

«проторохкотів, що вибори повинні бути проведені на славу Богу, але 

появились радикали, соціалісти, нігілісти і їм подібна наволоч» [388, с. 29]. 

Несприйняттям нових суспільно-політичних проявів отець Гургула нагадує 

героя повісті Л. Мартовича «Забобон» – отця Тріщина, який своїм обов`язком 

вважав «нищити радикалів, лібералів, масонів, атеїстів, одним словом – 

,,масохістів”!» [416, с. 262]. Вороже сприйняття духовенством радикальних 

та інших рухів і партій констатував І. Франко у вже згаданій статті «Радикали 

і попи»: «Ще радикалам не снилося порушувати справи віри і церкви, а вже 

попи і їх прихвостні кричали, що ворожі духи підкопують віру в Бога, 

гриміли на проповідях проти безбожників і, самі того не знаючи, будили 

серед народу критичні думки, сумніви і тривогу» [636, с. 233]. 

         Д. Лукіянович акцентує на відмежованості духовенства від інтересів 

народу, на розходженні їхніх слів та конкретних справ. Панотці лише 

говорили про громадську роботу на так званих соборчиках, проте 

найпривабливішою для них частиною таких зібрань були не розмови про 

громадські інтереси, а «неофіційна частина: обід і забави з танцями для 

молоді» [388, с. 28]. На словах проповідуючи потребу просвіти, духовенство 

насправді перешкоджало відкриттю читалень. Так, у селі налагодилася 

робота читальні лише після того, як селяни прогнали попа й дяка.   

         Критична рецепція галицького духовенства у творі «Криваві вибори» 

поглиблюється зневажливо-іронічним відтворенням мовлення панотців 

(«отець Гургула проторохкотів» [388, с. 29], отець Іскаріот «бундючо повів»                  

[388, с. 29]). У прізвищах представників духовенства, які з`їхалися на 

соборчик (отці «Роботящий», «Будівничий», «Політик», «Второпний», 

«Трудящий», «Рішучий»), реалізований такий спосіб сатиричного 

відображення, як «невідповідність між змістом і формою» [378, с. 368]. Так, 

отець «Трудящий» у промові говорить про свою завантаженість 
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«важливими» справами: «Але чи при всіх моїх заняттях я повинен і можу 

знати, що та де робить якийсь хлопський комітет?..» [388, с. 31]. Як 

з`ясовується, отцю «Трудящому» заважають спостерігати за тим, що 

відбувається в його селі, «важливі» справи, якими насичені його «трудові» 

дні: «[...] до обіду отець ,,Трудящий” сидить у м`якому фотелі та курить 

люльку, а після обіду кладе жінці на подол свою ,,натруджену” голову. Жінка 

шкрябає, ськає в голові до сну [...]. Далі підкладає чоловікові подушку, а 

будить аж до кави з підігрітою булочкою. Після вечері удвох – піп і попадя – 

викладають карти, – це на закінчення ,,трудового дня”» [388, с. 31–32]. 

         Як і в повісті «Франко і Беркут», у творі «Криваві вибори» знайшла 

відображення характерна для тих часів тенденція – намагання окремих 

священнослужителів поширювати католицизм. Так, отець Іскаріот 

стверджує, що «наш нарід належить до католицької церкви. [...] Що нас 

відрізняє від святої католицької церкви – те треба відрубати, а чого недостає 

– надбати!» [388, с. 29], а митрополит Сембратович разом з галицьким 

попівством ініціює «організацію духовенства для оборони католицької 

церкви» [388, с. 31]. 

         У таких творах Д. Лукіяновича, як «Суд над митрополитом», «Франко і 

Беркут», «Криваві вибори», фігурує образ митрополита греко-католицької 

церкви в Галичині Йосипа Сембратовича. У творі «Суд над митрополитом» 

(1959) негативне значення образу митрополита моделюється через 

відтворення його несправедливого вчинку – загарбання громадських 

земельних угідь та приєднання їх до митрополичого маєтку. У передмові 

письменник згадує про статтю І. Франка «Що думає народ про уступившого 

митрополита Осипа Сембратовича», у якій І. Франко «як живий свідок 

розповідає про зустріч митрополита з ,,віруючими”» [389, с. 3], констатуючи: 

«[...] погану славу лишає по собі уступивший ,,князь Русі” і між народом, в 

котрім він сіяв забобони і котрому помагав ураз із панами кувати кайдани, – і 

між попами, котрих тероризувала його капітула» [644, с. 167]. У статті           

І. Франко також відтворив розмови лолинських селян, свідком яких він був і 

в яких лунало обурення діями митрополита: « – Ади, який сухий та святий, – 
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говорили мені деякі, – а нашу громаду на біду привів! [...] ні з сього ні з 

того почав митрополит [...] відбирати нам нашу питому полонину, щось у 500 

моргів. Що ми напроцесувалися за ню, – видали більше як триста ринських 

на процес, – та що ми, бідні, могли такому порадити – програли»                  

[644, с. 165]. Спираючись на реальні факти вчиненої митрополитом 

несправедливості, Д. Лукіянович передає обурення селян, які не визнають 

права митрополита на привласнення громадських полонин й переконані, що 

так не може чинити «русин і слуга божий»: «Митрополит русин і ми русини, 

ми знаємо старе руське право і він конче знає, бо вчений. Ми кликали на суд 

або його самого, або висланого – не ставилися» [389, с. 10, 17]. Коли ж 

селяни виявили наполегливість у захисті своїх прав і поїхали до митрополита 

у Львів, він накликав на них поліцію. Не визнає митрополит і громадського 

суду, який наказав йому повернути лолинцям полонини, й вдається до 

негідних вчинків: накладає на лолинських парафіян кару, кидає на землю 

вирок і скаргу, передані йому громадським судом. Наслідком такої поведінки 

митрополита стало те, що селяни проголошують його своїм ворогом, 

зневажають і пародіюють його: «[...] пізнати було, що це особи з вертепу, а 

тільки ,,князь церкви”, замість одягу, обгорнутий лантухом і виліз на 

ходильниці, щоб зробитися високим і худим, як митрополит» [389, с. 34]. Те, 

що обурені лолинські селяни дійсно вдавалися до пародіювання 

митрополита, відповідало дійсності – про це писав І. Франко: «Возьме було 

який-небудь високий та сухощавий парубок, огорнесь в білу верету, 

заложить горнець на голову, а коцюбу возьме до рук і йде так вулицею, а 

відтак до хати, де відбувається забава, сяде насеред хати і навчає людей, 

пародіюючи бесіду митрополита і навіть його лемківський виголос»                    

[644, с. 165]. 

         Негативно зображений митрополит Сембратович й у повісті «Франко і 

Беркут». У творі знайшла відображення така особливість діяльності 

митрополита, як звичка щоліта відвідувати певну частину своєї єпархії.                      

І. Франко, спираючись на відгуки селян та сільського духовенства про такі 

митрополичі візити, писав, що «кожний піп мусив перед ним пописуватись 
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казанням, показувати йому парохіяльні книги і, звісна річ, угощати його і 

його численне товариство [...]. Що такі візити численної зграї, особливо для 

бідніших попів, були дуже коштовні і утяжливі, се признавали всі попи, для 

народу з них користі не було ніякогісінької» [644, с. 164, 165]. Аналогічно до 

описаного І. Франком, зображує митрополичу «канонічну візитацію парафії» 

[390, с. 192] села Лолина Д. Лукіянович: «У Рошкевичів знову голови 

паморочаться. [...] До столу було б уже що подати для такого рідкого та 

високого гостя, як ,,князь церкви”, але ж інший клопіт: князі, крилошани, 

декани з`їхалися на три дні. Мало частувати їх – бо треба дати нічліг. Далі, 

треба примістити чотири повози, годувати вівсом восьмеро коней, годувати 

челядь і лакея» [390, с. 193–194]. Ставши свідком відвідин Лолина 

митрополитом у 1876 р., І. Франко згадував: «Попи вертілись і хвалилися 

перед ним, підлещувались йому в очі, а поза очі кляли [...]» [644, с. 165]. Таке 

спостережене І. Франком лицемірство духовенства знайшло відображення і в 

повісті Д. Лукіяновича: «Попи гнулися перед митрополитом, 

підлабузнювалися, бо це кир Йосип любив. Але півголосом по кутках 

випоминали ,,князеві церкви” його жадливість і скнарість» [390, с. 194].  

         Отже, специфіка моделювання образів галицького духовенства у творах  

Д. Лукіяновича зумовлена радикальним налаштуванням письменника, його 

спрямованістю на реалістичне відтворення життя та критичним ставленням 

до негативних явищ у діяльності священиків. Все це дозволяє розглядати 

твори Д. Лукіяновича у контексті творчих принципів зображення 

західноукраїнського духовенства, репрезентованих у прозі І. Франка,               

М. Павлика, Л. Мартовича, Є. Ярошинської.   

         Втрата священнослужителями розуміння своєї місії – бути духовними 

вчителями, порадниками свого народу – стала причиною відчуження 

священиків і парафіян, зневажливого й корисливого ставлення духовенства 

до народу, про що зокрема писав І. Франко: «І не тільки міщани хорували на 

ту слабість незнання народу, – ні, навіть попи і поміщики, що жили між 

людом – і ті не знали його і не знають досі. Вони дивляться на нього просто 

тільки як на робучу силу і доходну статтю, та нарікають, що робуча сила 
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замало працює, що та стаття несе замалий дохід! А о тім, що, може, та 

сила потребує дечого до свого розвою, щоб працювати більше і корисніше, 

що, може, і вона хоче доступу до світла науки і добутків культури, – ті 

панове ніколи не подумали» [619, с. 152]. Негативні прояви у житті 

тодішнього галицького духовенства не могли пройти повз увагу визначного 

майстра сатири – Леся Мартовича (1871–1916). Художні можливості сатири 

та іронії стали адекватним засобом відтворення життя й діяльності 

духовенства у творах письменника. Проблема зображення 

священнослужителів у прозі Л. Мартовича розкривалася літературознавцями 

у руслі радянської ідеології, або ж згадувалася побіжно, у контексті 

з`ясування загальних художніх особливостей творчості письменника (праці 

О. Засенка [204], В. Лесина [363], Ф. Погребенника [512], С. Шаховського 

[680]). Представники радянської критики, зокрема О. Засенко [204],                   

С. Шаховський [680], акцентували увагу на викривальному значенні 

сатиричної інтерпретації духовенства Л. Мартовичем, використовуючи у 

руслі атеїстичної пропаганди відповідні характеристики на адресу 

священнослужителів. Критики вказували на те, що письменник сатиричним 

зображенням духовенства прагнув закликати до зміни суспільного устрою, 

тобто до революції, роблячи тим самим Л. Мартовича радянським 

письменником [363, с. 40], переконаним, а то й «войовничим» атеїстом                 

[204, с. 435]. З погляду сьогодення, поза ідеологічною заангажованістю, 

очевидним є те, що сатира Л. Мартовича на духовенство обумовлена 

реаліями тогочасного церковного й релігійного життя. Як письменник-

реаліст, Л. Мартович бачив негативні аспекти діяльності духовенства, 

відповідно, розкривав їх у своїх творах, послуговуючись з цією метою 

засобами сатири, що давало можливість не просто показати негативні явища, 

а через сміх, гумор, іронію засудити їх. Сатирично зображуючи духовенство, 

письменник не мав на меті антирелігійну пропаганду, яку йому приписували 

радянські літературознавці ([363, с. 56]). Відтворюючи негативні особливості 

життя та діяльності священнослужителів, Л. Мартович, подібно до                        

М. Павлика, І. Франка, Є. Ярошинської, О. Маковея, своїми творами 
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виступав не проти релігії та Бога, а проти ганебних явищ, що були 

непоодинокими у житті західноукраїнських священиків. Слушними у цьому 

сенсі є слова Ф. Погребенника: «Мартович теж був раціоналістом у справах 

віри, але не атеїстом у сучасному розумінні. Його гострі сатиричні виступи 

проти зашкарублого й ретроградного галицького попівства, в переважній 

більшості байдужого до животрепетних інтересів трудового люду, були 

спрямовані проти реакційної клерикальної ідеології, підривали в свідомості 

певної частини селянства віру в святість служителів культу, показували їх як 

фарисеїв і деришкур» [512, с. 66]. 

         Традиції сатиричного зображення духовенства, започатковані зокрема 

творами М. Павлика, продовжує Л. Мартович в оповіданні «Лумера» (1891)  

(невипадковою у цьому сенсі є присвята твору саме М. Павликові). 

Сатиричне моделювання образу отця Кабановича здійснюється за допомогою 

гіперболи, іронії, стилізації казкового наративу: «Увечері по тій дорозі, що 

попри Йванову хату, так то не бочка котиться, не віз із снопами сунеться, це 

отець Кабанович не то качається, не то йде; неначе та в байці, що одного часу 

та якось, бачу, таку штуку втяла, що ні їхала, ні йшла, ні летіла, ні пливла; 

так і отець Кабанович» [418, с. 8]. Сатиричної семантики образ набуває й 

через портретування: «Та й усотався ж: лице йому посиніло, очі наверх 

вилізають, голова аж убік перекривилася так, що крихітку було й шиї видко 

(а це дуже рідко лучається)» [418, с. 8]. Отець Кабанович байдужий до 

потреб своїх парафіян, страждає від нудьги, зумовленою лінню та 

неробством: «[...] жалувався раз піп перед попадею, що таки вмру, каже, з 

нудів. Тож попадя нарадила йому, щоб заклав у селі читальню, то все буде 

розривка» [418, с. 15]. Слідом за М. Павликом та І. Франком, Л. Мартович в 

образі отця Кабановича розкриває псевдопатріотичну діяльність окремих 

представників західноукраїнського духовенства. Отець Кабанович лише на 

словах видає себе за «патріота» й «народолюбця», насправді ж зневажливо й 

корисливо ставиться до селян: «[...] отець Кабанович, великий народолюбець 

(і ,,Діло” пренумерує), нищив у народі забобони. Не раз, піди хто до ворожки, 

або хоч натякни що за відьми, так піп зараз: ,, – Ти грішнику, – каже, – бог за 
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тебе усіх русинів карає. За покуту, – каже, – принесеш мені на церков 

горнець раків та й два дні підеш на толоку”. А відтак, по такім патріотичнім 

подвизі, сам пускає безіменно дописи в газети, що в такім-то і в такім селі 

жиє такий патріот і народолюбець, що нищить темноту межи народом і 

засіває зерна просвіти. Слава ж йому, мовляв, за те [...]» [418, с. 9].                

         Образ духовного діяча у творі «Квіт на п`ятку» (1901) розкривається у 

контексті виборчої проблематики. Отець Альойзій намагається поширити 

свій вплив на парафіян, прагне, «аби його думка верх узяла» [417, с. 129]. 

Маючи власні погляди на виборчу справу, панотець посилає Миколу 

Підпаленого голосувати. Трагікомічний характер образу отця Альойзія 

розкривається через показ руйнування його ілюзій щодо авторитетності 

духовенства й можливого взаєморозуміння між священиком і парафіянами. 

Наївний і несвідомий Микола вважає, що панотець покарав його, адже 

«написав йому квіт» так, що за це він не отримав «п`ятку», яку дістали всі 

інші. Пояснення панотцем того, «що брати за голос п`ятку – це річ не 

моральна, що перекуплюватись при виборах даються лиш люди нечесні» 

[417, с. 134], не мали результату – Микола залишився з переконанням, що він 

втратив «п`ятку» через те, що не віддячив панотцю за освячення води.   

         Сатиричний зміст постатей панотців у творі «Народна ноша» (1914) 

визначається їх зневажливим ставленням до селян. Замість того, щоб 

спрямовувати народ на вірний шлях мудрими порадами, власним прикладом, 

панотці, самі не байдужі до міцних напоїв, нарікають на «темний нарід, що 

не знає, хто йому ворог, а хто приятель, що в ніщо більше не дбає, лиш аби 

впитися, що не любить просвітити свою дурну голову [...]» [420, с. 168].          

Пишучи про галицьке духовенство, І. Франко у формі риторичного запитання 

констатував: «Чи ж дивно відтак, що такий інтелектуальний і моральний 

застій вироджує не раз в попах коли вже не ідіотизм, то моральну гниль?» 

[645, с. 159]. Неуцтво та лицемірство панотців у творі Л. Мартовича 

розкриваються через відтворення розмови, свідком якої стає герой-наратор: 

«Зачали собі панотчики нагадувати ті часи, як ходили до школи. [...] 

Хвалилися тим, що як ходили до школи, то нічо не вчилися й нічо не вміли, а 
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так якось обдурили професорів та й посувалися вище. [...] Зачали панотці 

хвалитися, що нічого не читають. ,,І ця газета нездала, і та нездала, шкода 

часу!”» [420, с. 169]. Сатиричне зображення попівства в оповіданні 

увиразнюється й через знеособлення героїв, порівняння їх із тваринами: «Як 

відходили, то червоний ступав тяжкою ходою, неначе ведмідь, блідий же 

вився лисом коло нього [...]» [420, с. 155]. 

         У повісті «Забобон» (1911) Л. Мартович продовжив і поглибив тему 

викриття негативних рис у житті й діяльності галицького сільського 

духовенства. Критики вмотивовано вказували на спорідненість образів 

повісті Л. Мартовича з героями творів М. Гоголя ([680, с. 18; 204, с. 442]) та 

І. Гончарова ([528, с. 90–91]). Головним художнім засобом відтворення і 

типізації явищ та характерів у повісті «Забобон» є сатира. Негативні риси, 

притаманні певній частині тодішнього галицького духовенства, узагальнені в 

постаті отця Матчука, образ якого розкривається через авторське 

висвітлення, у контексті змодельованих комічних ситуацій, у рамках 

родинного середовища, крізь призму сприйняття інших героїв (дружини, 

Славка, Івана). Безтурботне життя в достатку, постійна опіка попаді 

визначили спосіб життя героя, сформували його відірваність від реальності, 

від потреб та інтересів парафіян. Поведінка отця Матчука нагадує примхи 

дитини – саме так його й сприймають наймит Іван та попадя: «Панотець  

щось так, гей дитина. [...] Достоту, як та мала дитина, що її мати виб`є, а вона 

йде до матері жалуватись, на неї ж» [416, с. 27, 41]. Образ отця Матчука 

руйнує усталене уявлення про духовенство як інтелігенцію, яка переймається 

інтересами парафіян, життям села, дбає про просвіту народу. В образі 

панотця, який не цікавиться потребами своїх парафіян, далекий від їхнього 

життя, розкрита поширена в ті часи тенденція – відчуження духовенства від 

народу, на що вказував у своїй публіцистиці І. Франко ([619; 645]). Герой 

повісті Л. Мартовича зосереджений на обмеженому колі власних 

дріб`язкових та примітивних інтересів – на розмовах про «золоті ковніри» 

[416, с. 45] сина Славка, на пошуках причин до сварок. Відсутність активної 

духовної, просвітницької діяльності призвела до того, що панотець страждає 
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від нудьги, а розвагою для нього є будь-яка нагода посваритися: «[...] 

цілих два роки, опріч нудьги, не знав інакшої забави. [...] З нудьги заходив 

іноді поміж робітників сваритися, що зле роблять» [416, с. 28]. Не маючи 

нагоди з кимось посваритися, отець Матчук «спробував уже сварити в церкві 

святого Николая» [416, с. 195], за те, що у святого, як видалося панотцю, 

«праве око заскулене» [416, с. 195]. Байдужість отця Матчука до інтересів і 

потреб парафіян увиразнюється у тому, що не він, як те належало б 

священику, а студент Потурайчин стає ініціатором створення читальні у селі.  

         В образі Славка Матчука Л. Мартович узагальнив і типізував негативні 

риси, притаманні багатьом тодішнім вихідцям із родин духовенства. 

Особливостями розкриття теми «пропащої сили» образ Славка близький до 

образу поповича Кольця – героя повісті М. Павлика «Пропащий чоловік». 

Славко, як і Кольцьо, провадячи негідний спосіб життя, переживає муки 

совісті за власні вчинки; як і Кольцьо, він виявляє самокритичність, картає 

себе. Об`єднує героїв творів М. Павлика та Л. Мартовича й те, що вони, 

усвідомлюючи потребу змінити своє життя, не мають сили зробити це. 

Обидва герої думають про самогубство, але якщо Кольцьо виявляє рішучість 

щодо цього, то перспектива накласти на себе руки лише увиразнює 

нерішучість і слабодухість Славка: «Нині з полудня постановив заподіяти 

собі смерть. Очевидно, лиш на той випадок, якби хто приніс йому револьвер і 

сказав: раз, два, три, стріляйся! Або якби хто перейшов його в лісі, заклав 

йому петлю на шию та й сказав: вішайся! Перед тим, розуміється, мусив би 

його підсадити на гілляку» [416, с. 222]. Такі риси Славка, як нерішучість, 

пасивність, байдужість стали приводом для літературознавців                              

([187, с. 562–563; 363, с. 31; 512, с. 176; 204, с. 448]) проводити паралелі між 

ним та головним героєм твору І. Гончарова «Обломов».  

         Надмірна опіка матері, її поводження з 28-літнім сином як з малою 

дитиною негативно позначилися на характері Славка, який, в результаті, сам 

себе почував безпорадною дитиною. Бездіяльність та безцільність існування 

зумовили «напівтваринний спосіб життя» [204, с. 451] героя, цілковите 

невігластво, що підкреслюється зображенням його дивацтв, віри в «забобон». 
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Час Славко витрачав на «корисну» справу – «довбати перед собою 

патиком у землі ямку. Працював так уже три роки, все одного й того самого 

часу, а саме: від того часу, коли встав, аж до того, коли подадуть другий 

сніданок» [416, с. 33]. З метою сатиричного увиразнення обмеженості, 

лінощів героя, письменник докладно, зі збереженням серйозного пафосу, 

описує його щоденну «працю», його день з ранку до вечора. За «важливими» 

заняттями – копання й заривання ямки, сніданками, обідами, підвечірками й 

вечерями, післяобіднім спанням – Славко ніяк не знаходив часу для 

навчання: «[...] дивувався Славко, де інші находять час до якоїсь науки? Хіба 

ті люди ніколи не їдять, не сплять і не спочивають?» [416, с. 49]. Водночас, 

образ Славка не позбавлений позитивних рис: герой переживає муки совісті, 

виявляє самокритичність: «Певно, інші розумніші від мене. Їм вистачить раз 

прочитати та й уміють. А я йолоп і туман. Де мені братися до науки?! [...] 

Дуже було прикро, що люди його мають за щось, коли він у своїй думці не 

варт був нічого» [416, с. 49, 98]. Серед відвідувачів читальні Славко 

почувався «найгіршим з усіх. Не може одушевлятися загальною справою, бо 

сам бродить у такім болоті, що все поваляв би, за що тільки вхопиться 

руками» [416, с. 215]. Проте Славко, як і герой повісті М. Павлика 

«Пропащий чоловік», обмежується самокритикою й не робить жодних 

кроків, щоб змінити своє життя.               

         У сатиричному ракурсі зображені у повісті епізодичні образи 

духовенства. Викривальним пафосом позначений образ отця Тріщина, 

негативне значення якого формується через розкриття несприйняття героєм 

поширення освіти серед селян, через показ його «жебрацької натури»                 

[416, с. 262], тих способів, завдяки яким йому вдавалося втриматися у 

гімназії («[...] жебрав по вчителях доброї ноти. Коли ж це не помагало, то 

спроваджував батька, матір і криву тітку, забув ще закликати старця з-під 

церкви» [416, с. 261]). Найбільшою своєю заслугою отець Тріщин вважав 

вміння «нищити радикалів, лібералів, масонів, атеїстів, одним словом – 

,,масохістів”!» [416, с. 262]. Мало хто наважується перечити отцю Тріщину, 

висловлювати при ньому свої думки, адже «про нього ходили глухі вісті, що 
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він донощик» [416, с. 263]. Промовистими в контексті сатиричного 

моделювання образу є особливості портретотворення: «Якби так професор 

зоології хотів описати короткими, але ядерними словами отця Тріщина, то 

вистачило б йому сказати оці слова: ,,Отець Тріщин має широкий рот і 

сильно розвинені щоки”. [...] А якби той же професор зоології показав отця 

аудиторії й запитався: ,,Чим цей добродій занімається?” – відповіла б 

аудиторія в один голос: ,,Їсть!”» [416, с. 264]. Можна погодитися з 

твердженням Ф. Погребенника про те, що з-поміж інших образів духовенства 

у творах Л. Мартовича «Тріщин змальований найбільш різкими, подекуди 

навіть карикатурними мазками. Тут письменник досягнув повної гармонії у 

відтворенні потворних рис його зовнішнього портрета і пустопорожнього 

внутрішнього світу» [512, с. 167].  

         Ефект сатиричного зображення образу панотця Миколи Радовича 

реалізується завдяки увиразненню таких рис, як надмірна балакучість, 

беззмістовність й хаотичність розмов героя: «[…] він говорив про коні, 

перескакував зараз на розмову про добре пиво, а кінчив відправою за 

померші душі. Отже, таки не вгавав говорити. А до того, виробив собі дуже 

плавний спосіб оповідання, зачинав кожду нову думку від слова ,,а вкінці”, 

хоч розповідав про самісінький початок» [416, с. 269].  

         Своєрідним контрастом до змодельованих у повісті образів духовенства 

є отець Василич, якого вважали за «радикальствуючого попа» [416, с. 261], 

адже він захищав Потурайчина та його діяльність, заохочував закладання 

читалень. Проте, як слушно зазначав Ф. Погребенник, образ героя «не 

знайшов свого логічного розвитку. Ті позитивні риси, що відтіняють цей 

образ від інших персонажів повісті, не дають підстави говорити про 

Василича як про антипода Тріщина» [512, с. 168]. 

         Знайшли висвітлення у повісті «Забобон» й особливості навчання у 

духовних закладах, окремі аспекти діяльності духовенства, релігійного життя 

Галичини другої половини ХІХ ст. Так, згадки панотця Матчука про 

навчання на теологічному факультеті пов`язані насамперед із розвагами: «Усі 

гри в карти вивчив на тім факультеті. А кілько збитків настроїлося своїм 
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настоятелям і молодшим товаришам! Ще й тепер можна за боки братися 

зо сміху» [416, с. 43]. Відтворюючи розмову панотців із навколишніх сіл, які 

з`їхалися до отця Матчука, письменник тим самим розкриває настрої 

тодішнього сільського духовенства, їхнє ставлення до створення читалень, 

поширення радикальних настроїв. Так, панотець Тріщин вважає організацію 

читалень причиною деморалізації селян, негативно відгукується про 

організатора читалень Потурайчина, виявляючи у такий спосіб страх певної 

частини тодішнього духовенства перед поширенням освіти серед селян: « – 

Цілий повіт, пане добродію, збунтував! Тими читальнями, то, пане добродію, 

лиш ширить деморалізацію поміж народом. Якісь, пане добродію, узялися 

радикали, ліберали, масохісти...» [416, с. 259].  

         Отже, майстерно застосовуючи механізми образотворення, художні 

можливості сатири та іронії, Л. Мартович у своїх творах акцентував увагу на 

викритті негативних явищ у житті й діяльності тогочасного 

західноукраїнського духовенства. У реалістичному зображенні побуту 

священиків, їхніх стосунків з парафіянами, ставленні до просвіти селян, 

ключову роль відіграє сатира, яка спрямована на викриття й засудження рис, 

несумісних із уявленням про те, яким має бути справжній духовний діяч.  

         Значно меншу увагу зображенню духовенства приділяли інші 

представники «Покутської трійці» – Марко Черемшина (1874–1927) та 

Василь Стефаник (1871–1936). Прикметно, що у першому друкованому творі 

Марка Черемшини «Керманич» (1896) фігурує позитивний образ сільського 

панотця, який заспокоює й розраджує Оксану Саїниху в її горі: «Сейчас 

післав панотець до паламаря й з ,,божим тілом” до Саїнів пішов. Добрий це 

був панотець, розговорив, порадив і сам ще по лікаря післав до міста»                

[664, с. 27]. Панотець не полишав Оксану в біді й надалі: «І справді, годі вже 

було б прожити Оксані, коли б не ласкавий панотець, що підпомагав її, 

бідну» [664, с. 29]. В пізніших творах письменника образи священиків 

позначені переважно іронічно-негативною семантикою. Зокрема, у творі 

«Поменник» (1914) священик зображений противником вільнодумства, 

нових ідей, які пропагує Митро Пужливий: «[...] вводно панотець та й 
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Дзельман на нього уїдають, що село бунтує, людям у читальні голови 

завертає» [666, с. 133]. У творі «Верховина» (надр. 1926) Марко Черемшина 

ототожнив представників духовенства з визискувачами народу – панами та 

урядовцями. Так, священик, провадячи в церкві «красну та мудру бесіду» 

[663, с. 201], вдається при цьому до видурювання грошей у парафіян: «,,Адіт, 

мої парафіяни, я лишень в сорочці і – не до вашого гонору кажучи – в 

поркиницях, а нагавиць нема та й кабату нема! Це, – каже, – лишень я знав, а 

ви цего не знали. А скілько грошей кождий з вас у ремени або в хустці при 

собі має, то лишень ви знаєте, а я не знаю. А скілько грошей ви скинете у 

скарбону і узбираєте для мене, – того ані я, ані ви не знаєте, – то лиш один 

пан Біг знає!” Такої бесіди до прикладу нарід не затямив, і хто лиш мав 

деякий гріш при собі, кинув у скарбону, та й кажут, що тогди люди накрили 

дві сотці» [663, с. 201]. 

         Важливе значення у сенсі увиразнення окремих аспектів діяльності 

тодішнього галицького духовенства має стаття В. Стефаника «Молоді попи» 

(надр. 1898 р. у газеті «Громадський голос»). Зокрема, показовими є 

охарактеризовані В. Стефаником взаємини священиків та селян: «Нині піп і 

мужики не є приятелями, але жиють коло себе, як можуть» [559, с. 316]. 

Автор вказує на поширені тенденції у релігійному житті Галичини кінця ХІХ 

ст., зокрема на появу католицьких орденів, вороже налаштування священиків 

до представників радикальної партії. Так, молоді панотці у Снятинському 

повіті «прикликають поєзуїчених василіян на місію і закликають не читати 

радикальних часописів [...]. Зато закладають братство серця Ісусового, 

присилають свої книжечки і газету місійну» [559, с. 316]. Зі статті «Молоді 

попи» увиразнюється ставлення В. Стефаника до антирадикально 

налаштованих священиків: «Попи не годні зважитися сказати, що радикальна 

партія їм тому така немила, що вона єднає в собі всіх бідних і покривджених, 

і терплячих. [...] Але чи борше, чи пізніше, вони мусять се сказати, і тогди не 

будем уже писати за попів як за смішних і напасливих людей. Тогди будемо 

мати явних ворогів – а се нам ліпше» [559, с. 317]. 
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         Вказує В. Стефаник у статті й на намагання окремих молодих 

священиків поширювати католицизм: «Тим часом давні попи хотіли конче 

православія, теперішні поскидали трираменні хрести, позаводили братства 

serca Jezusowego і хотять церкву спольщити» [559, с. 317]. Поширення 

католицьких орденів і братств на тогочасній Галичині знайшло відображення 

у новелі В. Стефаника «Побожна» (1897): герой твору – Семен – дорікає 

своїй жінці, що вона вважає себе святою, побожною, бо «написалася в якесь 

архиримське братство» [560, с. 55], й забороняє їй ходити до братства: «Я ті 

книжки пошпурєю, а тебе прив`єжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму 

від черців...» [560, с. 55].   

         Письменниця з Буковини – Євгенія Ярошинська (1868–1904) – у 

зображенні духовенства акцентувала переважно на негативних проявах у 

житті та діяльності тодішніх священиків. Так, герой твору «Понад Дністром» 

(1895) – богослов Денис Горецький – виявляє неповагу до села, простих 

людей, з іронією сприймає ідею праці для народу: « – Треба бути дуже 

великим ідеалістом, щоби в тих солом`яних стріхах, зелених садах та простих 

людях видіти щось принадне. Я не раз дивуюсь, як то чоловік з освітою може 

на селі свій вік коротати» [734, с. 150]. Батько Дениса – отець Горецький – 

«тихий, мовчаливий, скупий» [734, с. 189] та ще й лицемірний, адже видавав 

себе за патріота: «Межи всіма славний був як щирий патріот і народолюбець, 

хоч єго патріотизм обмежався на говоренє руською мовою і читанє лиш 

німецької газети, а єго народолюбство на здиранє мужиків. Всі знали се, але 

то не шкодило єго славі. Бо й він сам тримав себе за дуже великого патріота, 

коли при якій нагоді говорив в церковнослов`янській мові тост, которого 

довготу можна було на лікті міряти, і в котрім завзивав всіх патріотів до 

солідарності» [734, с. 189]. 

         Вершини у викритті негативних рис у свідомості й потворних явищ у 

житті буковинського духовенства межі століть Є. Ярошинська досягла у 

своїй повісті «Перекинчики» (1897). Перші розділи твору були надруковані 

1898 р. у газеті «Буковина» під заголовком «В домі протопопи», проте 

подальша публікація повісті була зупинена, адже вона викликала «протест 



 156 

православних клерикалів, які в образах отця Артемія, його дружини 

Стефці й отця Моцана впізнали себе, тому вимагали негайно припинити 

друкування» [281, с. 81]. Лише 1903 р. за сприяння І. Франка твір було 

видано окремою книжкою під назвою «Перекинчики». Характер головного 

героя – протоєрея Артемія – увиразнюється через вираз очей: «Його великі 

сиві очі мали вираз добродушності та заразом якоїсь недотепності, 

нерішучості» [733, с. 223]. Недалекоглядність, нездатність розуміти 

справжній сенс подій, вчинків оточуючих – характерні риси отця Артемія. 

Він не бачив того, що бачили інші – зрад своєї дружини, її зневажливого 

ставлення, маніпуляцій з хворобами. Слабкий, безпорадний, нездатний до 

самостійних рішень отець Артемій був жертвою сваволі попаді, через що 

страждали й парафіяни: «Вони знали вже, коли добродійка має їхати до 

купелів, бо тоді панотець був злий, захмурений, а як хто прийшов за якою 

требою, то треба було добре потрясти мошонкою» [733, с. 227].  

         Образ отця Моцана прикметний еволюцією характеру героя. Спочатку 

отець Моцан показаний легковажним та безвідповідальним: він потрапляє 

під вплив протопопихи, фліртує з нею у власному домі. Коли ж дружина 

викриває його стосунки, отець Моцан виявляє слабкість, нездатність 

відповідати за власні вчинки. Поведінкою отця Моцана незадоволені його 

парафіяни: « – Здирає нас, ганьбить, сам запиваєся та програє наші гроші в 

карти» [733, с. 264]. Проте життєві випробування (переведення на іншу 

парафію, невдача з весіллям доньки) змінюють отця Моцана: він 

переосмислює свої вчинки, а нещастя, які його спіткали, пояснює власною 

негідною поведінкою. Промовистими є його слова, звернені до протопопихи: 

«[...] те зло, що ви нам учинили, може, нам і на добре вийшло. От, приміром, 

я став іншим чоловіком, знайшов у себе дома, в своїх обов`язках те щастє, 

якого глядав у склянці та в картах [...]» [733, с. 334–335].   

         У творі увиразнюються національні та церковно-релігійні проблеми на 

Буковині в другій половині ХІХ ст. Історичними реаліями було безправне 

соціально-політичне становище українців на Буковині, яка перебувала під 

владою Австро-Угорщини. Тиск з боку Румунії (Волощини) позначився на 
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церковно-релігійній сфері: православна церква зазнала румунізації й стала 

знаряддям політичних маніпуляцій сусідніх держав. Окремі представники 

буковинського духовенства, не маючи національних переконань, підвладні 

матеріальним та кар`єрним амбіціям, зрікалися свого народу й мови, тобто 

ставали «перекинчиками»: «[...] жадоба почестей і користолюбність 

винародовила не одну руську родину на Буковині, дала волохам багато 

інтелігенції і щирих патріотів, бо вже нема більше запеклого волоха, як 

русин-перекинчик» [733, с. 228]. Таким «перекинчиком» став і герой твору              

Є. Ярошинської – отець Артемій. Потрапивши під вплив своєї жінки, 

безвольний та несамостійний у власних вчинках, позбавлений національних 

переконань, він «пристав до волохів, бо так скорше зможе дійти до всяких 

почестей» [733, с. 227], й був записаний у консисторії «як щирий волоський 

патріот» [733, с. 227]. Відтак, в образі отця Артемія «письменниця втілила 

характерні риси того духовенства, яке денаціоналізувалося, допомагало 

румунізаторам винародовлювати українське населення» [511, с. 18]. Процеси 

денаціоналізації захоплюють й молоде покоління: діти отця Артемія «ходили 

на релігію, викладану по-волоськи. Його доньки, хоч не вміли говорити 

добре по-волоськи, видавали себе всюди за волошок, кидали кількома 

волоськими фразами наокруг себе і насміхалися прилюдно з усього руського. 

Одинокий син, що був тепер у осьмій гімназіальній класі, був таки 

правдивим волохом» [733, с. 227]. Зображенням денаціоналізації дітей 

священика, втрати ними етногенетичної свідомості твір Є. Ярошинської 

суголосний роману А. Свидницького «Люборацькі» (1862): як і діти Гервасія 

Люборацького, діти отця Артемія, не маючи стійких, закладених з дитинства 

батьками національних переконань, піддаються згубним процесам. Під 

впливом пана Росолинського отець Гервасій Люборацький необдумано 

віддає Масю до приватного пансіону, де панує польська мова, зневага до 

всього українського, до православ`я, а сина Антося відсилає до бурси, де він 

зазнає впливу русифікації. Відрив від національного ґрунту в результаті 

деморалізуючого впливу чужоземного виховання призводить до втрати 

дітьми як отця Гервасія («Люборацькі»), так й отця Артемія («Перекинчики») 
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етногенетичного коріння, національного самоусвідомлення. Як наслідок, 

вони цураються рідної мови, віри, зневажають батьків та свій рід. Усе це стає 

причиною родинних конфліктів, трагедій, а в результаті, й розпаду родини. 

Чинником денаціоналізуючого впливу в творах А. Свидницького та                        

Є. Ярошинської виступає тодішня школа: Мася Люборацька під впливом 

полонізації й окатоличення починає ходити до костьолу і, як наслідок, 

зневажає православне духовенство, все українське, а, отже, й свою родину, 

рід, націю. Так само й донька отця Артемія – Софія: зазнавши 

денаціоналізуючого впливу, перейняла все волоське й відцуралася рідної 

мови, народу й звичаїв. 

         Зображуючи церковно-релігійну ситуацію на Буковині другої половини 

ХІХ ст., Є. Ярошинська показує, що хоча тут домінувало православ`я, 

водночас, багато хто приймав греко-католицизм. Православне духовенство 

відчувало страх перед поширенням греко-католицизму, що увиразнено в 

епізоді, у якому парафіяни заявляють, що якщо не будуть вжиті певні заходи 

щодо безчинств отця Моцана, то вони стануть уніатами: « – Але як нам не 

зробиться якесь право, як не возьмете його від нас, то ми знаємо, куди 

удатись. [...] – Підемо всі на унію! Слово унія прибило протопопу; він упав 

на крісло, побілівши, мов стіна. – [...] приїду я, буду річ розсліджувати, а 

коли священик винен, то буде за те покараний. Але ви держіться кріпко своєї 

святої віри, не відступайте від неї, бо то гріхи неспасенні. [...] Він говорив 

ласкаво, привітно, а серце в нього аж теліпалось зі страху» [733, с. 264–265]. 

Аби не допустити перехід парафіян до греко-католицької церкви, 

православна консисторія, хоча не дуже вірила скаргам парафіян на отця 

Моцана, все ж перевела його на іншу парафію.  

         У своєму творі Є. Ярошинська висвітлює й таку особливість, як 

байдужість духовенства до справи просвіти народу, страх перед поширенням 

освіти серед селян. Переконання у тому, що освічені селяни стануть 

бунтарями, зіпсуються, зречуться православ`я, розкривається у реакції отця 

Артемія на бажання Анни створити читальню: « – Хочеш нарід збунтувати, 

хочеш його попсувати?» [733, с. 346]. Виступаючи проти читальні, просвіти 
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селян, отець Артемій тим самим виявляє свій страх, що освічені люди 

краще побачать несправедливість, зокрема і з боку духовенства, показує 

хибне переконання у тотожності освіти й атеїзму: «Ану-ко, заведи ти тут 

таке, то зараз зачнуть усі пси вішати на священика. Скажуть, що він здирає і 

таке інше. Стануть безбожниками, атеїстами, нігілістами» [733, с. 347]. 

         Негативні образи панотців фігурують у малій прозі письменника з 

Галичини Осипа Турянського (1880–1933). В оповіданні «Ей, коб мене були 

вчили (фотографія з життя)» (1908) з`ясовується, що священик відмовився 

дати пораду Василеві щодо бажання його сина Павла навчатися; коли ж 

Павло успішно закінчив гімназію, панотець усім почав розповідати, що так 

сталося саме завдяки його підтримці. У творі «Курка (з українського життя 

на Волині)» (1908) зображений нахабний і непоступливий священик, який 

хрестив дітей лише тоді, коли йому за це приносили курку. Завдяки іронічно-

сатиричній нарації та зміні семантичних акцентів моделюється анекдотична 

ситуація, у якій кум Іван, вдаючи з себе простака, перехетрив панотця. 

         Отже, у своїй творчості західноукраїнські письменники – М. Павлик,         

І. Франко, Д. Лукіянович, Л. Мартович, Є. Ярошинська та ін. – надавали 

перевагу критичному висвітленню негативних проявів у житті та діяльності 

галицького і буковинського духовенства другої половини ХІХ – початку               

ХХ ст., залучаючи засоби неореалістичної поетики та послуговуючись 

сатирою й іронією. Автори акцентували на таких проблемах, як 

деморалізація духовенства («Пропащий чоловік» М. Павлика, «Отець-

гуморист» І. Франка), відчуження священиків від народу («За Кадильну», 

«Криваві вибори» Д. Лукіяновича, «Лумера», «Забобон» Л. Мартовича, 

«Основи суспільності», «Великий шум» І. Франка), псевдопатріотизм та 

денаціоналізація духовенства («Пропащий чоловік» М. Павлика, 

«Патріотичні пориви», «Великий шум» І. Франка, «Лумера» Л. Мартовича, 

«Перекинчики», «Понад Дністром» Є. Ярошинської). У контексті розкриття 

зазначених проблем письменники увиразнювали церковно-релігійні реалії 

другої половини ХІХ ст., зокрема поширення католицизму на 

західноукраїнських землях («Місія», «Чума» І. Франка, «Франко і Беркут»           
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Д. Лукіяновича), співіснування православної та греко-католицької церков 

на Буковині («Перекинчики» Є. Ярошинської). Продовжуючи традиції 

попередників, зокрема А. Свидницького, письменники зосереджували увагу 

на таких проблемах, як доля вихідців із священицьких родин («Пропащий 

чоловік» М. Павлика, «Забобон» Л. Мартовича, «Перекинчики»                               

Є. Ярошинської) та особливості навчання у духовних закладах («Отець-

гуморист» І. Франка, «Забобон» Л. Мартовича).  

          

3.2. Церква та її діячі у контексті автобіографічного дискурсу  

 

         Значна частина західноукраїнських священиків кінця ХІХ – початку  

ХХ ст. походила з родин духовенства, продовжувала працю своїх батьків і 

дідів, розвивала починання «Руської трійці», сприяла своєю діяльністю 

розквіту культури й освіти. На межі століть «в Галичині саме священики 

розбудили в українському народі свідомість своєї нації, заклали такі важливі 

суспільні інституції, як школи, театри, наукові осередки – аналогів до цього 

феномена немає в жодній іншій країні Європи» [649, с. 286]. У цьому 

контексті показовими є імена А. Шептицького, Т. Бордуляка, С. Лепкого,           

О. Лещука. 

         Священицька діяльність відіграла значну роль у житті й творчості 

Тимофія Бордуляка (1863–1936) – греко-католицького священика, 

громадсько-культурного діяча, автора, за словами І. Франка, «простих, 

невишуканих, та теплим чуттям огрітих оповідань» [620, с. 524]. Хоча 

творчість Т. Бордуляка припадає на час, коли в українській літературі 

поширювався модернізм, проте, як слушно зазначає М. Шалата, манера 

«Бордуляка-прозаїка лишилася на рівні традицій української класичної прози 

середини ХІХ століття – прози чітких моральних орієнтирів, яка хвилює 

передусім глибиною почуттів, захоплює цікавим змістом, а не формою»     

[678, с. 8]. Про перевагу традиційних художніх тенденцій у творчості 

письменника пише й Л. Горболіс: «Його новели продовжують традиції 

реалістичної новели з її увагою до аналізу людських стосунків і характерів, 
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наповнені динамікою психологічних процесів, зростаючим драматизмом, 

що веде логічно до розв`язки» [144, с. 42]. Водночас, як справедливо 

зауважує дослідниця, у творах Т. Бордуляка також «художньо оприявлені 

риси модернізму, зокрема символізму, імпресіонізму та експресіонізму»   

[144, с. 46]. До ознак модерної манери Т. Бордуляка можна віднести й 

психологізм, суб`єктивізм, зосередженість на відтворенні зображуваного 

крізь призму героя-оповідача. Сам письменник, порівнюючи написання 

творів з малюванням, переймався психологічною вмотивованістю 

зображуваного, його наближеністю до життя: «Стараюсь малювати так, щоби 

образ, мною представлений, був живий, викінчений і заокруглений, щоби 

колорит був живий і свіжий, щоби люде, мною описані, були також живі, 

щоби їх діланя і поступки були логічно і психологічно оправдані. В тій цілі 

кладу велику вагу на психологію. Зі взглядів артистичних дбаю також о 

мірний ефект. Всьо стараюсь приноровити до житя, так щоби читатель міг 

собі подумати: так дійсно м у с и л о бути, або принаймні м о г л о бути»    

[38, с. 461]. 

         Важливим чинником моделювання образів священиків у прозі                   

Т. Бордуляка є автобіографізм. Твори, у яких зображено автобіографічні 

образи сільських греко-католицьких священиків («Батюшка Спирідіон», 

«Татаре», «Обжинки», «Варочка»), побачили світ у 2010 р. завдяки зусиллям 

онука письменника – Т. Бордуляка (упорядкував книгу) та літературознавця  

М. Шалати – наукового редактора видання, автора вступної статті й 

коментарів. Те, що ці оповідання за радянських часів не друкувалися, 

пояснюється тим, що тогочасні ідеологи убачали в них деякі «шкідливі» ідеї, 

реалізовані у засудженні шовіністичної політики Росії, розкритті її владних 

амбіцій, у відтворенні негативних образів росіян, у зображенні патріотичного 

налаштування героїв, що в ті часи розцінювалося як прояв «буржуазного 

націоналізму». Так, згадуючи про оповідання «Батюшка Спирідіон», 

«Татаре», «Обжинки», які тоді ще знаходилися в рукописах, Е. Лисенко дала 

їм побіжну й необ`єктивну оцінку: «Роздуми автора не завжди ясні, місцями 

плутані, а іноді навіть реакційні. Слабкі ці твори і в художньому відношенні» 
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[372, с. 61]. Наявність позитивних образів духовенства у творах                     

Т. Бордуляка радянськими літературознавцями пояснювалося тим, що сам 

письменник належав до духовенства, а тому «характеризував галицьке 

попівство, виходячи з оцінки власної особи» [372, с. 58], відповідно, не міг 

писати про нього інакше, як тільки позитивно. У контексті сьогодення 

очевидним є упередженість подібних суджень, адже приналежність до 

певного суспільного прошарку ще не означає необхідність його ідеалізації. 

Крім того, з-поміж церковних діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст. були не 

лише люди, перейняті матеріальним збагаченням та приватними інтересами, 

але й справжні духовні пастирі, вірні й щирі у своїй службі Богу та людям – 

до них належав і Т. Бордуляк.  

         Як сільський греко-католицький священик, Т. Бордуляк із власного 

досвіду знав особливості побуту і діяльності сільського духовенства. Про 

нелегкі умови тодішнього життя священика Т. Бордуляк писав у листі до         

О. Маковея: «Ви не думайте собі, що священик на селі спочиває на рожах та 

розпоряджає часом після вподоби. Єсть праці багато. Ось я маю дві церкви, 

дві школи, котрі пильную, як ока в голові, єсьм в кождій хвилі до 

розпорядимості парохіян, навіть вночі, ну, а про щоденні клопоти в 

господарстві хіба Вам, щасливий чоловіче, вже не згадувати, бо, може б, Ви і 

не хотіли повірити, як мало чоловік, наш брат на селі, має покою і вільного 

часу» [38, с. 461]. У таких умовах не всім священикам вдавалося зберегти 

моральні якості й сумлінно, свідомо виконувати свої обов`язки, про що 

свідчать образи західноукраїнського духовенства, зображені у творах                   

М. Павлика, Л. Мартовича, Є. Ярошинської, І. Франка, Д. Лукіяновича.           

Т. Бордуляк належав до тієї частини західноукраїнського духовенства, для 

якої на першому місці були не матеріальні чи приватні інтереси, а духовні, 

громадські, освітні потреби парафіян. Про те, що Т. Бордуляк ніколи не 

нехтував своїми духовними й громадськими обов`язками, керувався у житті й 

діяльності християнськими принципами, свідчить його епістолярія, спогади 

його рідних та знайомих. Образ Т. Бордуляка як людини і священика 

увиразнюється у спогадах Іванни Блажкевич (1886–1977) – української 
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письменниці, громадської діячки: «Навчаючи в школі моралі та любові до 

ближнього, Тимотей Бордуляк будив у сільської дітвори національну 

свідомість, вчив їх любить рідну культуру, простий народ, позичав учням 

художню літературу з власної бібліотеки» [28, с. 117]. Про те, що                            

Т. Бордуляк, на відміну від польського ксьондза, під час Першої світової 

війни залишався разом із своїми парафіянами, ділив з ними горе й радощі, 

морально та матеріально підтримував їх, дбав про них, захищав, згадувала 

Юлія Бордуляк – невістка письменника, вона ж писала про його щоденну 

діяльність: «Працює з молоддю, підготовляє дітей до шкіл, намовляє батьків, 

щоб посилали своїх дітей до шкіл [...]. Допомагав бідним у скруті, з 

еракціонального (священичого) давав підтримку селянам, щоб підняти 

добробут селян заснував кооператив ,,Сільський господар” [...], заснував 

читальню ,,Просвіти”, поширював літературу господарчу, освітню, часто 

читав свої твори [...]» [47, с. 122]. Онуки Т. Бордуляка – Тимофій та Нестор 

Бордуляки – на основі родинних спогадів, задокументованих фактів свідчать: 

«Попри священичу і літературну діяльність о. Т. Бордуляк бере активну 

участь у громадському житті, захищає селян перед сваволею сільської влади, 

перед несправедливими судами, виступає проти полонізації українців, дбає 

про поширення освіти. В 1900 році організував дві школи (в Городищі та 

Носівці) з українською мовою навчання. У Носівці заклав читальню і 

громадський шпихлір. Заснував осередок ,,Просвіти”, став його головою. 

Розпочав будівництво нової мурованої церкви, замість старої дерев`яної»  

[43, с. 386]. Онуки письменника пишуть й про сумлінне та пильне виконання 

Т. Бордуляком священицьких обов`язків: «До душпастирської служби                   

о. Тимотей Бордуляк ставився дуже ретельно. До кожної недільної чи 

святочної проповіді готувався грунтовно, підбирав численні приклади, 

духовні повчання, писав до кожної детальні тези, частина з яких збереглася в 

нашому родинному архіві. Часто відвідував селян у їхніх домах, виконував 

різні священичі обов`язки [...]. При цьому давав селянам різні корисні 

поради, вів з ними розмови, вникав у їхні нелегкі проблеми і таким чином 

знаходив нові теми для творів» [43, с. 387–388]. Т. Бордуляк був мудрим 
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духовним наставником своїх парафіян, про що свідчать зокрема його 

проповіді, які він виголошував українською мовою й основою яких, як 

з`ясувала в процесі аналізу матеріалів родинного архіву Л. Горболіс, були 

«роздуми про духовне вдосконалення людини [...]. У доступній формі, 

зрозумілою мовою, ілюструючи прикладами з Біблії, життя святих та земних 

людей, Т.Бордуляк своїм словом виховував у прихожан моральні чесноти. 

[...] основні думки його проповідей суголосні з засадами народнорелігійної 

моралі, правилами й нормами, які, переконаний народ, мають спиряти 

становленню особистості» [143, с. 25, 65].  

         Ще С. Єфремов помітив таку рису в творах Т. Бордуляка, як «спочуття 

до дійових людей» [187, с. 516], та зауважив, що «огрійливо й люблячою 

рукою списує Бордуляк повсякчасне горе і скупі радощі галицького селянина 

[...]» [187, с. 516]. За слушним твердженням сучасної дослідниці                            

Ж. Дмитренко, «між Бордуляком-священиком і Бордуляком-літератором 

ідейно-естетична розбіжність невелика [...]. В усякому разі, поєднання цих 

іпостасей в одній особі не стало джерелом суперечностей, роздвоєння 

особистості тощо» [181, с. 66]. Погоджуючись із дослідниками, варто додати, 

що духовна діяльність Т. Бордуляка визначила загальне гуманістичне 

спрямування його творчості, зумовила ключову роль у ній християнських 

чеснот. У багатьох своїх творах письменник художньо відтворював власний 

біографічний досвід, моделюючи художню дійсність крізь виміри 

особистісної системи цінностей. Тобто, можна констатувати: яким                         

Т. Бордуляк був у житті, у своїй духовній, громадській, просвітницькій 

роботі, як ставився до людей, таким виявив себе й у творчості, зокрема в 

образі героя-наратора – добрим, мудрим і щирим наставником, знавцем 

людської психології, а також свідомим своєї національності. Образ героя-

оповідача у творах «Батюшка Спирідіон», «Обжинки», «Татаре», «Варочка», 

за яким вгадується сам Т. Бордуляк, розкривається через першоособовий 

наратив, що сприяє максимальній репрезентації авторської позиції. 

Оповідання, у яких фігурує автобіографічний образ сільського священика, за 

слушним зауваженням М. Шалати, «можна назвати художніми мемуарами – 
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в них багато цікавого для життєпису письменника» [678, с. 16]. В 

оповіданні «Батюшка Спирідіон» (1918–1920 рр.), яке є своєрідним 

«нарисом-спогадом» [144, с. 86], зображувані події відбуваються влітку        

1916 р., під час Першої світової війни. У цей час Т. Бордуляк проживав у селі 

Великий Ходачків на Тернопільщині, яке періодично захоплювали то німці, 

то росіяни, а в хаті письменника часто квартирувало військо – про ці події 

довідуємося з розповіді героя-наратора, в образі якого виразно вгадується 

сам письменник. Саме крізь призму сприйняття героя-оповідача 

розкривається образ Спирідіона Винникова – військового православного 

священика. Патріотичне налаштування отця Спирідіона стало приводом для 

Е. Лисенко, яка аналізувала рукопис оповідання, побачити у творі «шкідливі» 

для радянської ідеології «елементи націоналізму» [372, с. 19, 66] й, 

відповідно, стверджувати про «ідейну обмеженість письменника» [372, с. 65]. 

Патріотичні почуття героя, його національна свідомість були причиною й 

того, що за радянських часів твір не був надрукований і не міг дійти до 

широкого кола читачів.  

         Позитивна семантика образу отця Спирідіона формується через 

відтворення приємного враження, яке він справив на героя-наратора 

насамперед тим, що, на відміну від інших військових священиків 

православної церкви, розмовляв українською мовою та ще й виявив своє 

патріотичне налаштування, віру в здобуття Україною свободи: «Вірте мені, 

отче, що дух український не погас, але він всюди жевріє, як Україна довга і 

широка, єще ось-ось і прийде час, і стане Україна, і враги адові єї не 

преодоліють» [33, с. 171]. Отець Спирідіон, хоча і є представником 

православної церкви, яка на той час в Україні була русифікована й 

позбавлена автономії, проте завдяки своєму походженню (з козацького роду) 

й, відповідно, патріотичним почуттям, небайдужістю до долі України, 

вирізняється із загальної маси тодішнього православного духовенства. Герой 

відверто говорить про засилля «москалів» у політичному, культурному й 

релігійному житті України. Прохаючи почитати якусь українську книжку з 

бібліотеки героя-наратора, отець Спирідіон зізнається: «Я вже так довго по-
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українськи нічого не читав, а та московщина, скажу вам по правді, вже 

мені ухами переливаєся, вже мені хріном у носі сидить» [33, с. 175]. Отець 

Спирідіон, який в очах героя-оповідача постає «щирим і сердечним 

українцем» [33, с. 181], виявляється великим поціновувачем таланту                    

С. Руданського й української літератури загалом: «На цілім світі є три 

найбільші поети: перший – Гомер, а що другий – то Тарас Шевченко, а що 

третій – то наш подільський земляк Степан Руданський» [33, с. 178]. Свою 

небайдужість до української літератури, історії, політики, церкви отець 

Спирідіон виявляє у висловленому прагненні саме про це розмовляти з 

героєм-наратором: «Будемо говорити й про українську літературу, про 

українську історію, про єї [України] положеня політичне і про справи 

церковні...» [33, с. 179]. Проте, порозмовляти на заплановані теми не вдалося, 

адже отцю Спирідіону було наказано їхати далі на фронт, а на його місце 

прибув інший священик – «настоящий москаль» [33, с. 180].         

         У контексті зображуваного крізь призму сприйняття героя-оповідача 

увиразнюється релігійна ситуація в Україні на початку ХХ ст. На відміну від 

інших регіонів, у Галичині ключову роль у релігійному житті відігравала 

греко-католицька церква, у той час, як русифікована православна церква 

визначала специфіку релігійного життя у центрі та на сході України. У 

словах героя-наратора розкриваються особливості ставлення православних 

до греко-католиків, увиразнюється тогочасна регіональна й релігійна 

роз`єднаність українців: «Бо Україна – се для нас, особливо священиків, світ, 

забитий дошками. Нас там москалі не пускають, бо нас бояться, як яких 

чортів, а ми собі представляєм усе в якнайчорнішім світлі, – що, мовляв, уже 

все пропало» [33, с. 173]. У планах, які вибудовує отець Спирідіон щодо 

майбутніх розмов із героєм-наратором, розкривається, з одного боку, 

залежність православної церкви в Україні від російської церковної політики, 

з другого – порівняна незалежність та свобода у діяльності греко-католицької 

церкви на Галичині: «Будемо говорити [...] Про нашу церкву українську 

православну, яка стогне під московським ярмом, і про нашу церкву уніяцьку, 
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яка, здаєся мені, далеко легше віддихає під вашим папою, як наша під 

святійшим Синодом...» [33, с. 179]. 

         У контексті проблематики твору, в спостереженнях і переживаннях 

героя-оповідача розкриваються вболівання письменника за релігійну єдність 

українців, стверджується думка про те, що обрядовість, релігійні догмати 

роз`єднують православних та греко-католиків, натомість, щира віра, відчуття 

єдиного для всіх Бога об`єднує людей різних конфесій. Саме це відчуває 

герой-оповідач, слухаючи, «як москалі співають Вечерню» [33, с. 182] у                     

греко-католицькому храмі: «І чую, що они співають все так само, як у нас 

співають наші дяки. [...] Вправді, мелодії і напіви не такі, як у нас, але гарні і 

величаві, промовляють до серця і підносять дух до побожности. І так я 

вислухав цілу Вечерню аж до ,,Нині отпущєши”, аж до самого кінця, а потім 

подумав собі: ,,Гей, гей, милий Боже, чому то нема на світі єдности? Чому 

люди одні йдуть направо, а другі наліво? І чи довго нам чекати Божого 

змилування, коли-то буде єдине стадо і єдиний пастир?”» [33, с. 182].  

         Відтворення окремих реалій часів Першої світової війни крізь призму 

сприйняття героя-наратора – сільського греко-католицького священика – 

відбувається і в оповіданні «Татаре» (початок 1930-х рр.). У 1914 році через  

село Великий Ходачків, у якому був священиком Т. Бордуляк, переходило 

російське військо. Юлія Бордуляк згадує про часи й події, відтворені в 

оповіданні: «Під час імперіалістичної війни фронт проходив через Ходачків, 

польський ксьондз утік, а Бордуляк зі старою матір`ю, жінкою залишився з 

народом. Дітей вислав з жінчиною сестрою на Гуцулію. [...] У помешканні 

церкви було багато ранених російських військ під час переходу фронту. В 

одній кімнаті була операційна, в другій кімнаті – штаб. Родина Бордуляків 

переселилась в маленьку канцелярію. Все майно було винесено на стрих» 

[47, с. 120]. Автобіографічний образ сільського священика, від імені якого 

ведеться оповідь, розкривається через відтворення ставлення до татар – 

солдатів російської армії. У спілкуванні з татарами увиразнюються 

переживання автора, його антивоєнне налаштування: «Я журився єще долею 

українського народу... Що нам принесе та війна? Чи добру волю, чи свободу, 
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чи, може, ще гіршу неволю? Ей, нічого доброго, тілько саме зле, бо така 

вже наша доля  [...]» [44, с. 140]. Спостерігаючи за татарами, слухаючи їхні 

розповіді, герой-наратор проектує реалії їхнього життя на життя українців, 

виявляє власні патріотичні почуття, робить висновки щодо політики 

Російської імперії: «[...] о, що за подла, яка лайдацка царска політика! То 

навіть татаре мають оден день в тиждень, коли їм вільно вчитися по-

татарски, а нам, українцям, ані одного дня, ані одної години не вільно 

вчитися по-україньски...» [44, с. 147]. У ставленні до татар, які, попри 

національну дискримінацію, зберігають свою мову, звичаї, розкривається 

національна свідомість героя-наратора, відповідно, й самого Т. Бордуляка. 

         Завдяки наявності у художньому наративі «Я» письменника 

увиразнюються риси, притаманні самому Т. Бордуляку – людяність, щирість, 

співпереживання. Внутрішній світ автора розкривається у ставленні до татар, 

до тяжко пораненого Ібрагіма. За Ібрагіма, як за свого давнього знайомого, 

герой-наратор прохає у військового хірурга, а почувши, що Ібрагім не 

доживе до ранку, підносить йому воду, розмовляє з ним, аби хоч якось 

полегшити останні хвилини життя. Здатність відчути невисловлене вголос 

бажання, розпізнати внутрішню потребу іншої людини виявляє герой-

оповідач тоді, коли вгадує останнє бажання Ібрагіма, вловлює підсвідомий 

порух нехрещеного татарина, який перед смертю попросив вилити йому на 

голову воду: «,,Се голос душі”, – промайнула в мене гадка, а він, татарин, – 

нехрещений. І я, довго не задумуючись, бухнув єму на голову всю воду, яка 

була в збаняті, і промовив голосно: ,,Крещається раб Божий Авраам во ім`я 

Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь”» [44, с. 168].  

         Оскільки через Великий Ходачків під час війни проходило багато 

людей різних національностей, Т. Бордуляк, у помешканні якого 

квартирували різні люди, мав можливість пізнати звичаї й характери 

представників багатьох суспільних станів, віровчень, національностей і, 

відповідно, зробити про них певні висновки. Прикметними у цьому сенсі є 

його спостереження про священиків: «В той час я пізнав також багато 

православних священиків, а межи ними кількох українців. Священики 
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відносилися до мене взагалі культурно. Коли мали відправляти свої 

богослуженя в моїй церкві, то завсігди наперед заходили зі мною в розмову 

на різні теми, особливо богословські й обрядові. Через цілу війну я мав мало 

не щодня в своїй церкві Службу Божу, і ніколи мені не забракло вина для 

Служби Божої, бо мені єго достарчали завсігди військові батюшки, – 

розумієся, безплатно [...]» [44, с. 158].   

         В оповіданні «Обжинки» (1920-ті рр.), як і у творах «Батюшка 

Спирідіон» й «Татаре», функції дійової особи й наратора поєднані в 

автобіографічному образі сільського священика. Позитивна семантика образу 

героя-наратора увиразнюється у контексті відтворення думок і почуттів, 

щирого ставлення до селян, небайдужості до їх життя, праці, цікавості до 

звичаїв. У спілкуванні з селянином Федором Черемхою та «бідним Василем» 

розкривається добра й щира натура панотця, його відкритість й простота. 

Герою-наратору притаманні риси, які були характерні Т. Бордуляку й про які 

зокрема писала Іванна Блажкевич: «Велика простота, відчуття людських 

радощів і болів, вміння заглянути в душу селянина, розібратися в його 

психології – все це було характерне вдумливому обсерваторові життя, 

Тимотею Гнатовичу, який завоював собі теплу прихильність не тільки у своїх 

односельчан, але й у навколишніх селах. З своїми односельчанами у 

Великому Ходачкові письменник жив дружно, як добрий батько з дітьми. В 

ньому вони знаходили порадника, опікуна та вихователя їх дітей. [...] 

Тимотей Гнатович був дуже товариський, людиною високої культури, 

добрим знавцем селянської психології. Його розмова часто пересипалась 

теплим гумором і щирою усмішкою» [28, с. 116–117]. Позитивне значення 

образу священика формується через розкриття його сприйняття селянами, 

зокрема Федором Черемхою: «[...] я дуже тішуся тим, що ви, отче, любите 

нашу старовину і [...] все старе списуєте і друкуєте в часописах...» [41, с. 57].  

         Присутність у художньому дискурсі авторського «Я» зумовлює 

репрезентацію його рефлексій, мислення. Так, описуючи обряд обжинків, що 

ще зберігався в окремих селянських родинах, але поступово відходив у 

минуле, герой-наратор передає свої враження, фіксує власні спостереження: 
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«Я дуже люблю дивитися, як селяни танцюють козачка, але тілько тоді, як 

до того танцю є дібрані танцюристи [...]. Тут же, на Обжинках, усе 

відбувалося гарно і прилично, але занадто скромно і з поспіхом. Мимо того, 

все разом докупи взяте, робило на мене сильне, якесь романтичне вражіння»                        

[41, с. 65–66]. В описі обжинків, у роздумах про тяжку працю селян біля 

землі, у сприйнятті природи увиразнюються такі риси героя-наратора, як 

щирість, небайдужість, людяність, а також розкривається його романтична 

натура: «Я був поетично настроєний через цілий час сьогоднішніх Обжинків. 

А тут, під тим хрестом і під тими липами, я був незмірно більше захоплений 

тим величним Гимном, який співали в честь Бога Творця ціле небо, і вся 

земля, і гори, і долини, і місяць, і зорі, і ота хмарка на небі, біла-біла, як дим 

чистий із кадила, а крізь неї видно зорі на небесному просторі...» [41, с. 70]. 

За спостереженням М. Шалати, оповідання «Обжинки» «із виразним 

християнським дидактизмом. Усе тут в гармонії, нема жодної конфліктної 

ситуації. Персонажі ,,Обжинків” наскрізь просвітлені добром» [678, с. 15]. 

Справді, крізь призму сприйняття наратора відчувається гармонія людських 

стосунків, злагодженість співіснування людини й природи, увиразнюється 

ключова роль у житті простих селян християнських цінностей. 

         Автобіографічний образ сільського священика епізодично фігурує в 

оповіданні «Варочка» (початок 1920-х рр.), розкриваючись у контексті 

змодельованої історії про те, як солдат Кирило через незвичайну зовнішню 

схожість сприйняв чужу дівчину за свою кохану – Варочку. Шофер Панас, 

який разом із Кирилом ходив до священика, розповідає: «Ваш батюшка [...] 

то дуже гарна людина. Він прийняв нас дуже ласкаво і зі співчутям. [...] А 

потім затримав нас ще коло себе і питав про Київ, про Дніпро, про степи... 

Дуже здивувався, коли почув від нас, що наше рідне село лежить над самим 

Дніпром [...]. Вкінці сказав нам, що як тілько скінчиться війна, то він поїде до 

Києва і до других укр[аїнських] міст, і що в Києві сяде на пароход і поїде 

Дніпром до Канева на могилу Шевченка, а потім вздовж Дніпром – аж до 

Чорного моря, і так переїде через цілу Україну» [34, с. 194–195]. У 

висловлених прагненнях священика побувати в Україні виразно вчуваються 
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автобіографічні елементи, адже, як відомо, все своє життя Т. Бордуляк 

переймався тим, що через різні причини (родинні, господарські, громадські, 

політичні) змушений перебувати у глухому сільському закутку, далеко від 

культурного й літературного життя, що не має можливості пізнати всю 

Україну: «Мрія Бордуляка поїхати на Велику Україну так і не здійснилася. А 

йому так хотілось на власні очі побачити Київ та інші українські міста, сісти 

на пароплав і поїхати Дніпром аж до Чорного моря і так... через цілу 

Україну» [372, с. 11–12]. 

         Отже, змодельованими на основі власних морально-етичних 

переконань, життєвого досвіду є автобіографічні образи священиків у 

кращих оповіданнях Т. Бордуляка – «Батюшка Спирідіон», «Обжинки», 

«Татаре», «Варочка». Визначальною особливістю цих творів є те, що 

художня дійсність у них структурована як проекція внутрішнього світу 

автора, а образ героя-наратора репрезентує «Я» письменника, його життєвий 

досвід, світоглядні й моральні принципи.   

         Позитивні образи сільських греко-католицьких священиків 

змодельовані Т. Бордуляком у творах «Нічний привид», «Ювілят», «Право 

патронату». В оповіданні «Нічний привид» (1895) через відтворення 

розповіді героя – отця декана Н. – розкриваються реалії тогочасних виборчих 

процесів. Як «поважний патріот і народолюбець» [40, с. 85] отець декан Н. 

був обраний «кандидатом на посла» [40, с. 86] від руського загалу. Панотець 

чесно й принципово проводить передвиборчу роботу, сумлінно виконуючи 

покладену на нього місію. Не зважаючи на те, що недоброзичливці 

поширювали про нього різноманітні чутки, приписували негідні вчинки, 

надсилали анонімні листи з намовляннями відмовитися від участі у виборах, 

снували під вікнами, лякаючи й погрожуючи, чесний та сміливий панотець 

залишився непідкупним і провадив далі свою роботу.   

         В руслі радянської ідеології, спрямованої на акцентування негативної 

ролі церкви та її діячів, О. Засенко писав: «Нема потреби доводити, що 

намагання письменника зобразити духовенство як суспільно прогресивну 

силу в суспільно-культурному житті галицького села є наскрізь реакційне 
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своїм спрямуванням і суперечить дійсності» [208, с. 32]. Проте, як уже 

зазначалося, діяльність самого Т. Бордуляка засвідчує велику роль священика 

у житті народу, а також те, що з-поміж сільких панотців траплялися 

високоморальні, прогресивно налаштовані духовні пастирі, які чимало добра 

зробили для своїх парафіян. Риси таких священиків письменник узагальнив у 

образі отця Софрона – герой оповідання «Ювілят» (1916). Через відтворення 

спогадів отця Софрона про його 40-річну священицьку діяльність, 

підкреслюється визначальне значення священика у відродженні й плеканні 

серед селян моральності, просвіти, тверезості: «Передовсім сорок літ тому 

назад він застав тут народ цілком здеморалізованим, з тілом і душею 

відданий п`янству, темний, убогий, дикий, на все байдужий. [...] одним 

словом, як він любив виражатися, була тут тьма кромішна і мерзость 

запустіня» [46, с. 320]. Як і належить справжньому духовному пастирю, 

отець Софрон переймався інтересами громади, зокрема, «урятував для 

громади ліс» [46, с. 321], ініціював будівництво у селі церкви, школи, 

читальні. Небайдужість отця Софрона до життя своїх парафіян, його палке 

прагнення змінити на краще їхній побут та моральний стан, наполеглива 

діяльність в цьому напрямку дали свої позитивні результати. Люди повірили 

своєму пастирю, адже відчули його любов: «І його слова, переняті запалом і 

любов`ю, робили своє. Люде слухали його і хоч не відразу, але поволі 

переставали пити; стрепенулися спросоня і зачали думати над своєю долею» 

[46, с. 321]. Саме любов стала дієвим засобом позитивного впливу на 

парафіян: «[...] та його батьківська люб`язність була більше страшна для 

упавших одиниць, як ціла його суворість» [46, с. 322]. Селяни зрозуміли, 

оцінили діяльність отця Софрона, повірили йому й послухали, в результаті 

чого їхнє життя змінилося на краще, а тому вони відповідали своєму 

панотцеві відданістю, повагою й любов`ю. У свій ювілей отець Софрон 

бачить наслідки своєї діяльності: «А тепер він дожив того часу, що його 

парохія – се найсвідомійша громада в цілім повіті, найліпше організована, 

найбагатша і найкультурнійша. [...] О. Софрон виховав собі парохіян і 

вишколив і тепер на старості літ особливо майже ні до чого не мішаєся, його 
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парохіяне вже самі все роблять, всему самі дають раду. От недавно самі 

без нього заложили товариство гімнастичне і спілку молочарську [...]»                   

[46, с. 321]. Залишаючись вірним життєвій правді, Т. Бордуляк не вдавався до 

ідеалізації зображуваного й показав, що в діяльності священика, у стосунках 

із парафіянами трапляються прикрі випадки. Так, стоячи на сторожі 

моральності селян, отець Софрон був вражений випадково почутою 

розмовою двох закоханих – Олекси та Ганни. Суворо, але з батьківською 

любов`ю й розумінням, панотець картає їх, бажаючи відвести від гріха. 

Трагізм ситуації полягав у тому, що Олекса не бачив виходу: він не кохав 

свою хвору дружину, а поєднати долю із Ганною, яка мала чоловіка, було 

аморальним, про що йому й сказав отець Софрон. Найкращі наміри 

священика – відвернути Олексу й Ганну від гріха – не мали результату, адже 

Олекса, не бачачи виходу з ситуації, наклав на себе руки. Відтак, отець 

Софрон мимовільно став причетним до самогубства свого парафіянина. 

Такий фінал оповідання, як справедливо зазначає Л. Горболіс, свідчить про 

те, що «Т. Бордуляк не ідеалізував будні сільського священика, підкреслив 

складність його морально-виховної роботи серед народу» [144, с. 86].  

         Епізодичні образи духовенства розкриваються у таких оповіданнях          

Т. Бордуляка, як «Молитвеник» та «Громадський писар з Прунькова, або Ніч 

під св[ятого] Михайла». В оповіданні «з воєнних спогадів» «Молитвеник» 

(початок 1920-х рр.) у контексті розповіді-спогаду Дарії Батюк про історію її 

молитвеника та пов`язану з ним долю солдата Семена Горленка, 

розкривається образ сільського священика. Мудрим та людяним 

зображується панотець, до якого прийшла Дарія Батюк прохати молитвеника, 

адже свого віддала Семену Горленку. Священик схвалює вчинок Дарії Батюк, 

яка не пошкодувала для українського солдата, спраглого Божого слова 

рідною мовою, свою єдину розраду – «Молитвеник християнської родини». 

У реакції на історію з молитвеником, виявляється патріотичне налаштування 

панотця: «[...] коли ми маємо на Україні таких людей, як той солдат, то 

значить, що ми ще добре стоїмо, що наш нарід ще не загинув і не пропаде» 

[39, с. 218]. В тому, як священик втішає Дарію Батюк, як пояснює їй 
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ситуацію з молитвеником, виявляється його мудрість, вміння спілкуватися 

з простими людьми. В історії з молитвеником та у вчинку Дарії Батюк 

проглядається Боже провидіння. Зокрема, промовистою є така деталь: Дарія 

залишила свій молитвеник на вікні й саме звідти взяв його Семен, щоб потім 

не розлучатися з ним на війні; саме на вікні, після тривалих пошуків, 

знаходить священик для Дарії інший молитвеник, залишений кимось у 

церкві. Цей збіг священик пояснює Дарії Батюк так: «Ви свій Молитвеник 

подарували бідному солдатові, то, щоби ви за ним не банували і не тужили, 

то Бог дає вам в заміну на час війни отсей Молитвеник» [39, с. 219]. 

         У творі знайшли розкриття церковно-релігійні проблеми: 

русифікаторська політика російської православної церкви на теренах 

центральної та східної України, роль православних священиків у реалізації 

імперських амбіцій стосовно України. Так, на запитання Дарії Батюк про те, 

чому Семен так захопився читанням її молитвеника і чи в Україні таких 

книжок нема, Семен відповідає: «Вправді у нас друкують подібні 

молитвеники, але они написані московською мовою [...]. У нас начальство 

забороняє такі книжки писати і друкувати по-україньски і ширити між 

народом, бо у нас начальство московське, і хоче, щоби все було по-

московськи... А наші батюшки всі запродалися москалям і помагають їм 

ширити на Україні московщину, а навіть у неділю чи свято саме слово Боже 

не голосять до нас по-україньски, а тілько по-московски. [...] Они, замість нас 

рятувати в нашім горю, ще помагають нашим ворогам» [39, с. 213–214].   

Письменник акцентує на важливості читання слова Божого, молитов, загалом 

релігійної літератури саме рідною мовою. Семен Горленко пояснює своє 

захоплення україномовним молитвеником, зокрема Акафістом: «Я вам 

скажу, що той Акафіст я вже не раз читав, але я єго читав тілько по-

московски, або в церковнім язиці і мало що з того розумів. Але як я став 

читати єго по-україньски, у своїй рідній мові, то розумів кожде слово, і мені 

стало на душі так якось приємно і солодко [...]» [39, с. 214].  

         У творі «Громадський писар з Прунькова, або Ніч під св[ятого] 

Михайла» (1920-ті рр.) увиразнюється роль священика у підтримці своїх 
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парафіян у непрості моменти життя. Ганебна подія, яка сталася у селі 

Прунькові (війт з писарем серед ночі вдерлися до церкви, щоб її обікрасти, 

але їх впіймав нічний сторож), зумовила неспокій та відчай людей. 

Заспокоюючи парафіян, священик, як і належить духовному наставнику, 

«завізвав до того, щоби они вже раз зірвали з коршмою і з п`янством, щоби 

стали тверезими і горнулися до просвіти і культури і [щоби] брали приклад з 

других сіл, які вже вступили на ту дорогу, сказав він до них пророчі слова, 

що у Бога все є возможне, – що хоч нині Пруньків послідній, то прийде час, 

може навіть незадовго, що Пруньків буде перший» [35, с. 122]. Священик 

завжди разом зі своїми парафіянами, бере активну участь у громадській 

роботі, спрямованій на відродження доброї слави Прунькова. Так, панотець 

разом з представниками сільської громади «зачали працювати над 

освідомленням Прунькова і перші були в праці над відродженям Прунькова 

до нового, культурного життя» [35, с. 130].  

         Окреме місце у прозі про духовенство Т. Бордуляка займають образи 

дяків. Письменник акцентував на позитивних рисах своїх героїв, вкладав у 

їхні образи дидактичні, морально-етичні ідеї, що й дало привід 

представникам радянської критики необ`єктивно стверджувати про те, що 

образи дяків Т. Бордуляк зображував «в прикрашеному вигляді» [372, с. 58].  

         У творі «Дяк Гриць» (1896) образ головного героя – дяка Гриця – 

розкривається крізь призму сприйняття героя-наратора та через 

саморозповідь персонажа про себе. Першоособова нарація передбачає 

розкриття вражень, думок героя-оповідача про зображуване. Така наративна 

стратегія сприяє максимальному розкриттю образу дяка Гриця: «Єсть то 

чоловік в силі віку, порядний, тверезий, досить заможний господар, як на 

селянина, всесторонньо образований, очитаний, а що найважніше – 

самосвідомий чоловік і руський патріот» [36, с. 127]. Позитивне значення 

образу значною мірою формується через акцентування такої риси, як 

патріотизм: «Про що не зачни з ним говорити, а він все зверне на 

патріотизм... Та не тілько в словах єсть він вірний своїм засадам, але також в 

ділах» [36, с. 127]. Герой бере активну участь у вічах, у громадському житті, 
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а під час виборів, відстоюючи інтереси сільської громади, сприяє обранню 

народного кандидата. 

         Через відтворення розповіді дяка Гриця, яку слухає герой-наратор, 

довідуємося про його втечу зі Львова, куди він був примусово відвезений на 

навчання. Хоча герой був покараний розчарованим батьком, проте швидко 

став його правою рукою в господарстві, у якому з насолодою почав 

працювати, адже повернувся до рідних джерел, до того, що було споріднене 

його натурі – до села, праці на землі, а пізніше й до служби в церкві, ставши 

дяком. «Та я ні за чим не жалкую і єсмь задоволений своєю долею»                      

[36, с. 137] – зізнається дяк Гриць. Можна погодитися з Л. Горболіс, що «у 

творі досить своєрідно в художньому плані позиціонується сковородинівська 

ідея ,,сродної праці”» [144, с. 72].  

         В оповіданні «Іван Бразілієць» (1899) у контексті розкриття теми 

еміграції фігурує цікавий образ дяка Ониська, який вирізняється своєю 

начитаністю, небайдужістю до політики: «[...] на цілі Скороходи лиш оден 

дяк читав газети і занімався політикою на ширші розміри, т.є. з особливим 

перенятєм читав газетні статті о різних політичних переворотах на світі [...]» 

[37, с. 205]. Щирість, людяність, здатність до співпереживання дяка Ониська 

увиразнюються у зображенні його ставлення до Панька Загуменного, який в 

особі дяка знаходить собі щирого друга, розмови з яким стали єдиною 

розрадою для Панька після того, як до Бразилії емігрував його племінник 

Іван зі своєю родиною. Відтворюючи образ дяка Ониська, Т. Бордуляк, як і в 

інших своїх творах, керувався насамперед відповідністю зображуваного 

дійсності, прагнув розкрити позитивні якості героя. У цьому контексті 

полемічним видається твердження О. Засенка про те, що «в змалюванні 

образу дяка Ониська, в намаганні показати його непогрішним і бездоганно 

благочестивим, автор вдався до явного перебільшення, ідеалізуючи в його 

особі сільське духовенство» [208, с. 32].          

         Як показали спостереження, в образній системі прози про духовенство        

Т. Бордуляка ключову роль відіграють образи греко-католицьких, 

православних священиків та дяків. Образи греко-католицьких священиків 
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розкриваються у різних ракурсах: вони є центральними («Право 

патронату», «Нічний привид», «Ювілят»), епізодичними («Молитвеник», 

«Громадський писар з Прунькова, або Ніч під св[ятого] Михайла», 

«Варочка»), відтворюються через першоособовий автобіографічний наратив 

(«Батюшка Спирідіон», «Обжинки», «Татаре»), або ж через третьоособову 

об`єктивовану нарацію («Ювілят»). Незважаючи на складні умови праці у 

сільській парафії, визначальними у духовній діяльності Т. Бордуляка були 

християнські чесноти, потреби парафіян, а його життя може слугувати 

прикладом того, яким має бути справжній священик.  

         Близькою до творчості Т. Бордуляка є проза Осипа Лещука (1894–1949) 

– священика, культурно-громадського діяча. О. Лещук народився на 

Львівщині, навчався у Віденському та Львівському університетах, у 1916 р. 

вступив у ряди січових стрільців, був старшиною УГА. Як і багато греко-

католицьких священиків, О. Лещук відстоював національні інтереси свого 

народу, відкрито засуджував голодомор, переслідування національного руху 

та церкви, а тому став жертвою більшовицького терору: в 1945 р. був 

вивезений до концтабору на Полтавщині, де 28 серпня 1949 р., не зрікшись 

своїх переконань, пішов із життя. 

         У своїй творчості О. Лещук зображував у неореалістичному ключі 

життя простих людей у вирі суспільно-політичних подій, акцентував на 

християнських та патріотичних цінностях. Духовна діяльність, патріотичне 

налаштування мали значний вплив на творчість письменника. Показовими у 

цьому сенсі є спогади його сина – Тихона Лещука: «[...] його філософсько-

етична концепція як письменника, священика, суспільного діяча та вченого 

грунтувалася на християнській та загальнолюдській моралі, на патріотичних 

почуттях. [...] Своїми працями, прихильністю до людей, духовним трибом 

життя він будував майбутнє свого народу. Не малу роль у цьому відіграла 

його діяльність як духовного і національного провідника» [367, с. 11, 15].  

         В оповіданні О. Лещука «Кроваві сліди» (1926) зображено 

західноукраїнське село у вирі Першої світової війни. Подібно до                            

Т. Бордуляка, письменник показує, що у трагічні історичні періоди греко-
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католицькі священики були зі своїм народом, розділяли його долю. Так, 

герой твору – священик – відвідує селян, які покинули свої домівки й 

поховалися в ямах, потішає й підтримує їх: «Пішов повільною ходою поза 

стодолами, через сади, як добрий батько, шукаючи по ямах своїх 

застрашених дітей» [365, с. 19]. Подібно до автобіографічних героїв-

нараторів творів Т. Бордуляка, герой оповідання О. Лещука не шукає для 

себе безпечного місця у непевні воєнні часи, не дбає про власне життя, а 

захищає своїх парафіян. Не зважаючи на смертельну небезпеку, панотець 

заступається за селянина Федора, розділяє з ним його трагічну долю, ставши 

жертвою війни.  

         В оповіданні «Олекса Коцур» (1926) знайшла вияв одна з тенденцій, що 

характеризувала налаштування західноукраїнського греко-католицького 

духовенства початку ХХ ст. – несприйняття більшовиків, підтримка 

національно-визвольних процесів, зокрема діяльності січових стрільців. 

Герой оповідання – греко-католицький священик – надихає народ на 

боротьбу за свою землю, підтримує патріотичні настрої: «На міському 

майдані відслужив панотець Брикович Богослуження і промовив слово. 

Жовніри і населення з міста і сіл – море голов, залили майдан і вулиці, 

дрожали у радощах, вслухувалися в кожде слово золотоустого панотця. Один 

народ, одна душа, один ідеал» [366, с. 106]. Не переймаючись власною 

безпекою, панотець перебуває з хворими на тиф стрільцями: «Знову 

правилось сьогодня наше Богослуження. Панотець сповідав і причащав 

хворих» [366, с. 115]. Священик зі ще одного твору О. Лещука – «Ждала, 

ждала козака...» (1928) – благословляє стрілецьку сотню до походу і приймає 

присягу стрільців: «У найближчу неділю після святочного Богослуження мав 

місцевий панотець відібрати від неї (стрілецької сотні. – І. П.) присягу. [...] 

Після Богослужіння [...] почалася Присяга» [364, с. 142, 147].   

         Знала й розуміла особливості життя, побуту, мислення галицького 

духовенства українська письменниця межі століть – Наталя Кобринська   

(1855–1920), адже походила з роду духовних діячів. Дід письменниці – Іван 

Озаркевич (1795–1854) – був священиком у Коломиї, захоплювався 
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літературою, театром (1848 р. у власній переробці поставив п`єсу                                

І. Котляревського «Наталка-Полтавка» під назвою «Дівка на виданні, або На 

милування нема силування»). Батько Н. Кобринської, теж Іван Озаркевич 

(1826–1903), був священиком у селі Белелуя (тепер Снятинський район на 

Івано-Франківщині), потім – у містечку Болехів. Відзначався небайдужістю 

до літератури, писав поезії, «брав участь у культурно-політичних рухах, був 

депутатом галицького сейму та австрійського парламенту; у 1895 році очолив 

делегацію галичан до цісаря з приводу несправедливих виборів, яку на 

вокзалі у Кракові щиро вітав із друзями-студентами Василь Стефаник»              

[679, с. 3–4]. Священиками були й старший брат Н. Кобринської – 

Володимир та її чоловік – Теофіл Кобринський, який був ще й співаком та 

композитором. Відтак, родинне оточення відіграло свою роль у творчості             

Н. Кобринської, в якій значну увагу приділено зображенню життя родин 

священиків. Спостереження над духовною діяльністю батька, брата, 

чоловіка, інших священиків, які переймалися не лише релігійними аспектами 

своєї праці, а й проявляли себе на культурній, суспільно-політичній ниві, 

захищали інтереси народу, сформувало у письменниці певне уявлення про 

постать духовного діяча, що виявилося у її творах. Показово, що у розкритті 

особливостей життя родин священиків, мислення й діяльності представників 

духовенства, Н. Кобринська уникала сатирично-іронічного зображення, 

моделюючи позитивні, або ж трагічні, суперечливі образи священиків. Не 

вдаючись до аналізу релігійності письменниці, варто, водночас, вказати на 

упередженість тверджень про те, що Н. Кобринська – онука, донька, сестра й 

дружина священиків – «була атеїсткою» [175, с. 5]. Про перейнятість 

проблемами діяльності тодішнього духовенства, життям їх родин свідчать 

статті та промови Н. Кобринської. Так, у статті «Руське жіноцтво в Галичині 

в наших часах» (1887) вона досить позитивно відгукувалася про священиків – 

чи не єдиних представників інтелігенції того часу, зазначаючи про близькість 

сільського духовенства до народу, вказуючи на негативний польський вплив 

на західноукраїнських священнослужителів ([278, с. 324]). Темі духовенства 

присвячений перший художній твір Н. Кобринської – «Дух часу» (1883), 
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який під назвою «Шумінська» був опублікований у 1887 р. в жіночому 

альманасі «Перший вінок». Пишучи в своїй автобіографії про те, що                 

О. Терлецький (український громадсько-культурний діяч, критик, соратник  

І. Франка) наштовхнув її на написання художніх творів й порадив писати 

«про те, що говорите, і так, як говорите» [271, с. 378], Н. Кобринська 

зазначала й про специфіку появи свого першого твору: «Представила-м собі 

стару жінку в єї відносинах до окружаючих обставин в такий спосіб, як би я 

про се розповіла Терлецькому. Таким чином, вийшла моя ,,Шумінська” і 

заразом форма оповіданя» [271, с. 378]. У формуванні образного, сюжетно-

композиційного, наративного планів твору ключову роль відіграла 

психологічно-ретроспективна форма: відтворення роздумів і спогадів попаді 

– пані Шумінської, що й дало привід М. Шалаті визначити твір як 

«медитаційне оповідання» [679, с. 10]. І. Денисюк вказував на новаторські 

риси твору: «Оповідання вносило в літературу й певні новаторські прикмети 

соціально-психологічного плану: об`єктом зображення в творі стають думки 

й переживання головного героя, ніби схоплені у стані плинності й 

застенографовані авторкою» [175, с. 9]. У контексті сюжетно-композиційної 

організації твору цікавою деталлю є те, що роздуми героїні починають 

розгортатися водночас із початком в`язання, розвиваються паралельно до 

руху нитки та шпиць. Процес плетіння, його завершення є не лише сюжетно-

композиційним прийомом, а й чинником формування змістового плану: 

спогади й роздуми Шумінської уриваються разом з ниткою – так само нові 

тенденції життя переривають розвиток старого, а дух нового часу зумовлює 

відхід у минуле усталених патріархальних принципів життя. 

         В оповіданні письменниця правдиво відтворила деталі побуту 

галицького духовенства, які вона добре знала з власного життєвого досвіду. 

Розкриваючи проблему руйнування усталених принципів життя родин 

західноукраїнських священиків, Н. Кобринська не мала на меті осуджувати 

духовенство як суспільну верству, тому необ`єктивними з погляду 

сьогодення видаються твердження про те, що письменниця викриває й 

засуджує в образі попаді Шумінської «тупоумство й обскурантизм 
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попівського середовища» [175, с. 9] і зображує героїню як представницю 

«приреченої на загибель касти» [175, с. 9]. Образ попаді Шумінської 

суперечливий і трагічний, є втіленням способу життя й мислення типової 

представниці священицької родини другої половини ХІХ ст. Показуючи 

зародження непорозуміння між старшим і молодшим поколіннями, 

письменниця розкриває трагедію часу – конфлікти старого й нового, батьків і 

дітей. «Раз зроблений перелом в родиннім способі житя попівських верств 

поступав скоро. 50-ті, 60-ті і пізнійші роки не подібні вже були до 30-тих і 

40-вих років, як під зглядом товариських вимогів, так і просвіти» [278, с. 334] 

– писала Н. Кобринська у статті «Руське жіноцтво в Галичині в наших 

часах». Відтворюючи спогади попаді Шумінської про життя, про долі її 

дітей, авторка показує проникнення духу нового часу в родину священика, 

відхід у минуле старосвітського способу життя. Вийшовши в 16 років заміж 

за богослова, якого перед шлюбом бачила лише один раз, не знаючи іншого 

світу, окрім дому, турботи про дітей, попадя Шумінська прийняла усталені 

традиції без протесту, за винятком непогодження з поширеним тодішнім 

переконанням, що «гідність жінки міриться числом дітей» [273, с. 32]. Проте 

діти пані Шумінської, відчувши дух нового часу, виявили протест проти тих 

принципів життя, які у контексті нової епохи вже вважалися застарілими. В 

кінці ХІХ ст. на Галичині як саме духовенство, так і певна частина 

суспільства мали переконання, що духовний стан має поважне значення («Чи 

може бути красший стан, як попівський?» [273, с. 36]), а тому, як правило, 

сини священиків самі ставали священиками, а доньки виходили заміж за 

богословів – майбутніх священиків. Відповідно, попадя Шумінська «хотіла, 

щоби всі її сини були попами, а доньки попадями, та щоби всі добре та в 

достатку жили» [273, с. 33]. У такому майбутньому вбачала пані Шумінська 

щастя своїх дітей. Письменниця показує, що між старшим і молодшим 

поколіннями родини священика утворюється прірва нерозуміння, адже, якщо 

батьки притримуються усталених норм життя, то молоде покоління вихідців 

з родин духовенства вже по-іншому сприймає духовний сан.  
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         Значну роль у розкритті проблематики, образної системи твору 

відіграли автобіографічні аспекти. «Безумовно, домашні обставини 

послужили Наталі Кобринській матеріалом для її оповідання [...]» [679, с. 4] – 

зазначає М. Шалата. Як відомо, на родині Озаркевичів позначилися процеси 

відходу від усталених норм старосвітського життя й мислення. Так, з трьох 

братів Н. Кобринської лише старший – Володимир – продовжив 

священицьку діяльність роду Озаркевичів, інші ж брати обрали світські 

професії: Євген став лікарем, Лонгин – адвокатом. У дітей героїні оповідання 

«Дух часу» теж формується інше, відмінне від батьківського, бачення свого 

майбутнього. Так, старша донька Шумінських вийшла заміж за того, кого 

любила, а не за того, хто був «вигідним», а син відмовився бути священиком: 

«Такий вже дух часу повіяв! Я дуже поважаю той стан, але бачу, що мені 

було би в нім затісно, що там моїм думкам положено би певну границю, а я 

потребую простору, свободи в набуваню відомостей, науки!» [273, с. 36]. 

Молодша донька Шумінських не бажає виходити заміж за священика, а 

наймолодший син «заповів родителям, що йде на права» [273, с. 40]. Відтак, 

письменниця показує, що молоде покоління під впливом віянь нового часу 

відходить від традиційних уявлень про духовний сан, шукає інших сфер 

самореалізації. Хоча в одній зі своїх промов 1898 р. Н. Кобринська говорила, 

що «жінка все і всюди уміла зрозуміти дух свого часу і вимоги своєї 

суспільності» [277, с. 351], проте, в образі попаді Шумінської письменниця 

показала протилежне явище – несприйняття духу нового часу, який, на 

переконання героїні, відірвав її дітей від традицій. 

         У повісті «Задля кусника хліба» (1884) Н. Кобринська розкрила долю 

попаді, яка залишилася вдовою, показала умови, у яких змушена жити після 

смерті священика його родина. За тогочасними законами, родина, яка 

втратила батька-священика, мала звільнити помешкання для нового 

священика й самотужки дбати про своє подальше життя. У статті «Руське 

жіноцтво в Галичині в наших часах» Н. Кобринська писала про становище 

попаді-вдови: «Положенє вдови по священику дуже оплакане. Декотрі ідуть 

до міст і удержуються з того, що держать на квартирі учеників, щоби попри 
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те і їх діти могли учитися; решта тулиться при родині, де, як усі залежні 

люде, хоч тяжко працюють, не мають ніякого узнаня» [278, с. 338–339]. 

Героїня твору «Задля кусника хліба», залишившись після смерті чоловіка-

священика з шістьома дітьми, змушена була покинути будинок, сплатити 

борги, побудувати хатину й самій дбати про себе та дітей. Зі смертю батька-

священика розпочалися поневіряння й злиденне життя дітей-сиріт і попаді-

вдови, яка жила з власної праці та мізерної пенсії, на яку мала вчити синів.  

         Розкриваючи долю попаді-вдови та її дітей, Н. Кобринська показує 

окремі аспекти життя, мислення духовенства. Так, світогляд доньки попаді – 

Галі – увиразнює типове мислення тодішніх доньок священиків, їхнє вузьке 

уявлення про роль жінки у суспільстві й родині. На прикладі Галі 

письменниця показує, що дівчата – вихідці зі священицьких родин – 

почували себе на вищому щаблі від інших представників тодішньої 

інтелігенції (це увиразнюється ставленням Галі до вчителя Антона), 

пов`язували своє майбутнє лише зі вдалим заміжжям, що мало б забезпечити 

надійне й захищене становище.         

         В одній зі своїх статей Н. Кобринська писала: «Бо коли всі вищі верстви 

відцуралися руського люду, лишився єму вірним оден піп; він перебув з ними 

усі злидні, приложив чимало праці до єго відродження, і може уважатися 

висадком теперішньої його інтелігенції» [278, с. 323]. Типізованими 

образами захисників свого народу, його прав у творі «Виборець» (1889) є 

сільський панотець та його син. Небайдужість до прав та інтересів своїх 

парафіян, єдність з ними, виявляє сільський священик під час обрання 

виборців, котрі мали дати свій голос за кандидата до австрійського 

парламенту. Панотець та його син агітують селян обрати виборців, які б 

віддали свій голос не за польського посла, а з руського – «пана зі Львова, 

чоловіка ученого, доброго русина, що буде вже знати, коли і як обізватися за 

руським народом» [272, с. 113] (з огляду на те, що твір присвячений                      

І. Франкові й знаючи, що він обирався послом до австрійського парламенту, 

можна припустити, що цим «паном зі Львова» був саме І. Франко). 

Патріотичне налаштування панотця та його сина, їхнє прагнення пробудити 
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самосвідомість селян, довести потребу відстоювання власних прав можна 

пов`язувати з автобіографічними аспектами. Як відомо, дід, батько, брат та 

чоловік письменниці були священиками й активними учасниками 

культурного та суспільно-політичного життя. Зокрема, батько                          

Н. Кобринської обирався депутатом галицького сейму й австрійського 

парламенту. На основі спостережень за життям близьких їй людей 

письменниця змоделювала позитивні образи священиків – захисників прав 

селян, активних діячів у напрямку пробудження громадянської свідомості 

парафіян. Панотець, звертаючись до селян, закликає їх бути небайдужими до 

власної долі, знати свої права й використовувати їх, переконує віддати голос 

не за польського кандидата, а за руського: « – Ви сякі та такі, – казав 

панотець, – самі ж дбаєте про свої права, а потому кажете, що зле мужикові 

на світі, каєтеся та чухаєте у потилицю! На панів відказуєте, а як прийдуть 

вибори, то на свого заступника вибираєте пана, поляка» [272, с. 104]. Син 

священика – Никольцьо – теж закликає селян не бути байдужими до власної 

долі, відстоювати своє право на добробут на власній землі: « – Ви тут 

коренний нарід! Поляки зайшлі, а проте, вони над вами панують, усе на своє 

навертають. Нігде нема руської правди, руського слова: у школі по-польськи, 

у суді по-польськи, нігде русинів не допускають, а в краю говорять лиш про 

польські справи, як би тут русинів не було... Русини ж ще самі їм до того 

помагають своєю байдужістю та тим, що не знають своїх прав!»                        

[272, с. 104–105]. Саме завдяки зусиллям панотця та його сина, Яким, який 

був обраний виборцем від села, чинить як справжній патріот і правдолюбець: 

він не піддається на підкуп і кладе дані йому гроші за те, щоб проголосував 

за польського кандидата, на стіл комісії й віддає свій голос за руського посла.          

         У контексті тематичної поліфонії прози Богдана Лепкого (1872–1941) 

тема духовенства займає особливе місце. Значну роль у моделюванні образів 

священиків відіграли автобіографічні чинники, адже сам письменник 

походив із родини священика, добре знав особливості життя 

західноукраїнського духовенства другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

розумів світогляд, настрої священиків, був обізнаний із тогочасними 
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церковними проблемами. Спогади про свого діда (батька матері) – 

священика, віце-маршалка бережанського повіту – Михайла Глібовицького 

(1814–1887), про батька – Сильвестра Лепкого (1845–1901) – письменник 

відтворив у мемуарному творі «Казка мойого життя» (1936–1941). І дід, і 

батько Б. Лепкого поєднували духовну та громадсько-культурну діяльність, 

були справжніми духовними наставниками свого народу. Значний вплив на 

формування світоглядних орієнтирів Б. Лепкого мав його батько, який був 

греко-католицьким священиком у селах на Галичині (з 1873 р. у Крегульці, з 

1881 р. у Поручині, з 1891 р. у Жукові Бережанського повіту). Сильвестр 

Лепкий був обізнаний з літературою, знайомий з тодішніми письменниками, 

зокрема з Іваном Франком та Миколою Устияновичем, сам писав твори під 

псевдонімом Марко Мурава, брав активну участь у культурному й 

громадському житті краю. Життя й діяльність Сильвестра Лепкого – приклад 

того, яким має бути священик: він не лише виконував свої безпосередні 

духовні обов`язки, а й був активним членом «Просвіти», «Рідної Школи», 

готував підручники для школи, брав участь у політичному житті, про що 

свідчить його членство у радикальній партії, публікував у тогочасних 

провідних часописах огляди творчості українських митців, замітки про 

культурно-мистецькі події, займався літературною творчістю, яка, за 

cправедливим зауваженням В. Качкана [253, с. 73], потребує окремого 

грунтовного дослідження. Б. Лепкий у своєму мемуарному творі «Казка 

мойого життя» зазначав, що завдяки діяльності його батька моральний та 

матеріальний стан парафіян села Поручина значно покращився, зріс рівень 

національного самоусвідомлення: «Національно-політичної свідомості, заки 

батько мій до Поручина прийшов, ще там не було. [...] Аж згодом, по кількох 

літах освітньої праці поширився і в Поручині термін України. Це глухе село 

стало одним із найбільше свідомих в повіті, а може, і в краю. [...] Батько був 

молодий, ,,працю над народом” уважав своїм святим обов`язком [...]»         

[351, с. 475, 476]. Заходами Сильвестра Лепкого у селах, що належали до 

Жуківської парафії, «засновано [...] читальні, ,,Січі” та інші організації. 

Корчма з року на рік глухла. Мало хто до неї заглядав» [351, с. 605].  
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         Тема духовенства у творчості Б. Лепкого розкривається у вимірах 

неореалістичної поетики, адже письменник моделював образи священиків на 

основі життєвих реалій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Водночас, як представник 

епохи модернізму, Б. Лепкий значну увагу приділяв відтворенню 

внутрішньо-психологічних процесів, саме тому творчість письменника, 

особливо його малу прозу, «належить розглядати як ланку в системі 

взаємодій різних течій літературного руху кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

як фрагмент загальноєвропейської панорами у порівняльному зіставленні з 

творами сучасників митця» [221, с. 6–7].  

         У ряді творів Б. Лепкий зобразив духовенство у вирі воєнних подій. В 

особливостях розкриття цієї теми письменник близький до Т. Бордуляка, 

який у своїх творах «Молитвеник», «Батюшка Спирідіон», «Татаре» на 

основі автобіографічного досвіду відтворив становище сільського греко-

католицького священика у контексті воєнних подій. У творі Б. Лепкого 

«Дзвони» (1915) образ отця Савишина розкривається у вимірах драматичних 

реалій Першої світової війни, зокрема через показ сваволі російських військ, 

які, втікаючи, зайшли у село отця Савишина. У важкий час священик 

залишається зі своїми парафіянами, зміцнює їхній дух Божим словом, 

виявляє рішучість та непохитність. Отець Савишин вражений наміром 

російських солдат зняти з церковної дзвіниці дзвони, адже «се голос і совість 

села, його уста й серце» [347, с. 373]. Постать священика набуває вигляду 

гнівного пророка, який звертається до Бога за допомогою й накликає на 

грішників покарання: «Всі оглянулися і побачили, як отець Савишин підняв 

хрест угору. Здавалося, що росте, росте понад липи, понад церкву, до неба. 

Очі мав червоні від сліз, крізь котрі били іскри, як крізь зливу громи»              

[347, с. 375]. Слова священика вражаюче подіяли на солдат і все, що сталося 

потім, набуває значення Божого покарання тих, хто зважився знімати дзвони. 

Позиція отця Савишина була суголосною з позицією більшості тогочасного 

західноукраїнського греко-католицького духовенства, яке не сприймало 

російських військових та їхніх дій, ставало на захист національних інтересів. 

З болем спостерігаючи намагання солдат скинути найбільший дзвін, отець 
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Савишин згадує: «Прецінь той дзвін дзвонив на свято панщини, на Спаса, 

й як святили прапор, і як правили службу Божу за наших стрільців, аби 

славно бились і щасливо вернули» [347, с. 374]. У творі увиразнюється й 

ставлення росіян до духовенства та релігії загалом: російські солдати не 

бояться підняти руку на церковні дзвони, виявляють неповагу до священика 

(« – Не слухайте попа, най кричить! – упоминав солдат» [347, с. 375]). Лише 

один військовий звернувся до панотця українською мовою, попросив 

благословення й під час скидання дзвонів з церковної дзвіниці лежав 

«хрестом на кам`яній плиті перед церковними дверми й каявся» [347, с. 374]. 

         В оповіданні «Під портретами предків» (1915) розкривається трагічна 

доля попаді у контексті реалій Першої світової війни. Під час розмови з 

російськими офіцерами героїня виявляє своє усвідомлення того, що вона 

українка, мати січового стрільця, висловлює свою національну позицію: «[...] 

Росія поневолила нас, забрала нам нашу державну самостійність і хоче 

забрати народню окремішність. Переслідує мову, спинює розвиток культури. 

Хіба ж ми можемо не боротися з нею?» [359, с. 383]. Сміливий вияв своєї 

позиції, відмова розповісти, де знаходиться її син, спричинили те, що попадя 

стала жертвою брутальності й жорстокості російських військових. 

         У новелі «Біля пам`ятника» (1919) зображено ставлення православних 

священиків до загиблих українських синьожупанників – представників 

української дивізії, сформованої у 1918 р. з полонених українців, які 

перебували у таборах Німеччини й відстоювали Українську державу. На 

відкриття пам`ятника полоненим українцям, які загинули за межами України 

в полоні, не приїхав православний священик: «Той у рясі, з бородою не хотів 

приїхати. Не мав часу. І чого б йому спішитися туди, де святять пам`ятник 

українських полонених. Це ж – мазепинці – а Мазепу кленуть» [343, с. 408]. 

У цьому виразно проглядається залежність православного духовенства від 

політики, від поширюваних владою міфологем. Оскільки православний 

священик не приїхав, пам`ятник освятив німецький пастор: «Слова виходять 

з серця і йдуть поміж люди. Він знав тих, що померли. Виправляв їх на 

другий світ. Навчився української мови, щоб зрозуміти їх останні бажання і 
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щоб подати їм останнє слово на далеку дорогу» [343, с. 408]. У контексті 

зображеного актуалізується ідея про те, що справжній духовний діяч не має 

залежати від політики й у своїх діях та ставленні до людей повинен 

керуватися виключно християнськими цінностями. Німецький пастор зумів із 

позицій християнської моралі оцінити жертовність українських воїнів, 

зрозумів їхній патріотизм і подвиг. Тому в його проповіді йдеться про 

жертовність боротьби за свою батьківщину й прийняття смерті за неї 

трактується як подвиг: «Цей пам`ятник – це український народ. Він 

пам`ятник помершим, а символ для живих, щоб вони осталися сильними 

своєю єдністю народною, своєю нерозбитістю на складові частини, щоб не 

було у їх зайвого орнаменту» [343, с. 408–409]. Відтворені у творі події – 

відкриття й освячення пам`ятника полоненим українцям – узяті з дійсності, а 

образ німецького пастора мав свого реального прототипа: ним був пастор 

Віч. У спогаді «Табори українських полонених у Німеччині в часи великої 

війни» (1941) Б. Лепкий писав: «[...] полонені хотіли і в місті залишити 

пам`ятку по своїх померших земляках, тож постаралися про кам`яний 

пам`ятник при одній з головних вулиць, проти підофіцерської школи. Проект 

зробив наш відомий різьбар Михайло Паращук, а виконано пам`ятник у 

мушлевім камені. Мур, а під муром більше ніж природної величини наш 

синьожупанник з крісом при нозі. Пам`ятник відслонено святочно. Посвятив 

його і гарну промову сказав цей же панотець д-р Віч» [361, с. 531].  

         У контексті розкриття історії священика Платоніда Якимчука – героя 

твору «Мій товариш», для якого драматична подія у житті стала поштовхом 

до переосмислення життєвих цінностей, віднайдення сенсу життя у гармонії з 

природою та в духовній діяльності, актуалізується тема покликання, праці 

відповідної власній природі – «сродної праці» за Г. Сковородою. Якщо герой 

твору «Мій товариш» зрозумів своє покликання, то героїня повісті «Зломані 

крила» (1897) – Олена, потрапивши під вплив місіонерів і перейнявшись 

їхніми запевненнями про потребу спокутування гріхів та каяття, покинула 

батьків, рідне село, зреклася мирського життя, проте так і не усвідомила 

свого покликання, сенсу життя. В монастирі Олена (сестра Йосафата) не 
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знайшла очікуваного полегшення, постійно вела боротьбу з власним 

серцем і тілом, як гріх сприймала своє почуття до хлопця Остапа. Ставши 

черницею не за внутрішньою потребою, не за покликанням, героїня не може 

віднайти гармонію, переконує себе у власній гріховності й боротьба зі своїм 

тілом та почуттями завершується трагічно. Відтворена історія мала місце в 

реальному житті. «[...] фабула мого оповідання не сфінгована, а дійсна. Я був 

свідком цілої тої трагедії» [373, с. 392] – писав Б. Лепкий у листі до                         

О. Маковея від 11 грудня 1896 р. У своєму творі письменник наголошує на 

важливості добровільного й усвідомленого служіння Богу, на необхідності 

чути голос власної душі, жити відповідно своїй природі.  

         У контексті ідейного змісту повісті акцентується важлива роль 

священика, духовного наставника у спрямуванні й підтримці нестійкої душі 

молодої людини, здатної потрапляти під різні впливи. Послухавши 

переконань отців місіонерів про свою гріховність і потребу покаяння, Олена 

приходить за порадою до панотця Недільського, якого «поважало ціле село, 

мов батька. Його слова звикли люди брати за одно, що слова Святого 

Письма» [350, с. 224]. Панотець Недільський заспокійливими й мудрими 

порадами втішає розгублену дівчину, наголошує на необхідності 

прислухатися до внутрішнього голосу, осмислено прийняти важливе 

рішення. Священик лише на деякий час заспокоїв Олену, адже вплив на неї 

місіонерів був сильніший. Отці місіонери, отець Єротей були відірвані від 

реального життя, турбувалися насамперед репутацією своїх релігійних 

організацій, а не життям та долею людини. Б. Лепкий у листі до О. Маковея 

від 11 грудня 1896 р. з цього приводу зазначав: «Фанатизм релігійний без 

огляду на характер, уровень інтелігенції, фізіольогію народу – це блуд. А 

натомість підніс я заслуги таких священиків, що зжилися з народом, пізнали 

єго і релігію трактують мудро, зо свідомістю, як лікарі, котрі обзнакомилися 

з організмом людини» [373, с. 393]. У роздумах отця Недільського звучить 

засудження фанатизму, дій та методів отців місіонерів – представників 

василіянського ордену, які поширювали свою діяльність на 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. з метою утвердження 



 190 

католицизму, збільшення кількості василіянських монастирів через 

проведення по селах так званих місій і пошук нових «навернених»: «По 

дорозі роздумував панотець над тим, як легко молоду, невинну душу 

потрясти, вирвати з рівноваги і, мов той човен без весла і керманича, вергти 

на бурливі хвилі, а як тяжко, як дуже тяжко її відтак втихомирити і привести 

до давнього спокою» [350, с. 219]. Отже, у своїй повісті Б. Лепкий акцентує 

на неприпустимості релігійного фанатизму, тиску представників духовенства 

на людину в прийнятті нею важливих рішень, наголошує на необхідності 

усвідомленого обрання свого життєвого шляху.  

         Особливості життя і побуту старосвітських родин священиків, 

специфіку діяльності сільського греко-католицького священика другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Б. Лепкий відтворив у повісті «Веселка над 

пустирем» (1930). Герой твору – отець Филип Ілецький – представник 

старшого покоління священиків, які притримувалися консервативних 

поглядів: «Був старолюбом, якому важко приспособитися до нових вимог 

життя, бо він їх не розуміє, бо вони йому чужі» [345, с. 45]. Водночас отець 

Ілецький наділений позитивними рисами – він доброзичливо ставиться до 

людей, підтримує ідею поширення освіти серед селян і перед початком 

навчального року виголошує проповідь на тему «Пустіть дітей до мене» та 

закликає парафіян, щоб вони посилали своїх дітей до школи. Під впливом 

отця Леміша та вчителя Шагая отець Ілецький наближається до народу, 

говорить до нього його мовою. Свідомий своєї духовної місії, Ілецький 

орієнтується на попередників, не боїться визнати власні помилки: «Наші 

попередники – ще коли-коли! – в часи Маркіяна Шашкевича, давали нам 

примір зразкових душпастирів і добрих громадян. Ми, замість іти їх слідами, 

тримали своїх парахіян drei Schritt vom Leib, цуралися їх мови і звичаїв, 

дивилися на них згори, і зітхаючи з глибин душі, зазирали ген далеко за 

Збруч» [345, с. 217]. 

         Представником нового покоління, «семидесятником», «народовцем»          

[345, с. 69] у повісті є отець Леміш. Він засновує у своєму селі Колубинцях 

читальню, аматорський гурток, театр, позичкову касу, крамницю. Під 
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впливом отця Леміша селяни забувають про корчму і їхнім улюбленим 

місцем стає читальня. Леміш – людина всебічних інтересів, він поєднує 

духовну діяльність з активною громадсько-культурною роботою, виявляє 

себе поціновувачем старовини, знавцем архітектури. 

         Зі спогадів Б. Лепкого, відтворених у мемуарному творі «Казка мойого 

життя», виринають дорогі й незабутні його серцю фрагменти дитинства, 

картини життя й побуту старосвітських родин греко-католицьких 

священиків, образи рідних місць, людей, особливості святкування Різдва, 

Великодня, Зелених свят. Все це частково знайшло відтворення і в повісті 

«Веселка над пустирем». Автобіографічні аспекти, пов`язані з батьком та 

матір`ю письменника, їхнім життям та діяльністю, виразно проглядаються в 

образах отця Леміша та його дружини. Б. Лепкий писав про свого батька – 

священика Сильвестра Лепкого: «Батькова праця не йшла на марне, зерно, 

яке він кидав, не падало на мертву опоку. А працював батько невпинно, і то 

не тільки в церкві» [351, с. 475]. При будь-якій нагоді батько проводив 

своєрідні  морально-етичні бесіди з селянами («Були це, так сказати, лекції на 

різні теми» [351, с. 475]), закликав до тверезого й морального способу життя 

(«Батько виступав проти корчми і горівки і – пияків у селі ставало чимраз 

менше» [351, с. 476]). У селах, що належали до Жуківської парафії, заходами 

Сильвестра Лепкого було засновано читальні, аматорський гурток. Духовна, 

громадсько-культурна праця героя твору «Веселка над пустирем» – отця 

Леміша – нагадує діяльність батька письменника – Сильвестра Лепкого: 

отець Леміш переймається не лише духовним станом своїх парафіян, а й 

їхньою освітою, матеріальним добробутом; його зусиллями засновано у селі 

читальню та аматорський гурток. Він зумів зацікавити селян, відвернути їх 

від корчми й навернути до читальні, освіти й культури. Отець Леміш та його 

дружина показують добрий приклад своїм парафіянам, переймаються їхніми 

інтересами, заохочують до освіти: «Отець Леміш також іноді зі своєю 

жінкою до читальні заходив. Читальняникам дуже подобалось, що їмость не 

цурається селянок, сідає між ними, розмовляє, а то й читає вголос котрусь із 

цікавих статей ,,Діла” або ,,Батьківщини”. [...] в читальні і єгомость, і їмость 
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ані часу, ані грудей не жалували і читаючи часописи, все дочиста 

пояснювали [...]» [345, с. 128, 129]. В образі дружини отця Леміша втілені 

риси матері Б. Лепкого – Домни. У своєму мемуарному творі «Казка мойого 

життя» письменник згадував, що мати радила селянкам, як краще доглядати 

дітей, показувала, як правильно пеленати тощо: «По хресті мама моя 

виходила до кухні подивитися, яка дитина. При тій нагоді повчала, як-то 

треба вповивати, купати й кормити діти. Виступала проти надто тугих 

повивачів та всіляких огидливих смочків. Не скоро приймалися ті науки, але 

й не пропадали безслідно [...]. За якийсь час смертність між малими дітьми 

помітно зменшилася» [351, с. 476]. Дружина отця Леміша теж вчить жінок 

правильно доглядати за дітьми (« – Ходжу по тих хатах, де є малі діти і вчу, 

як їх треба плекати» [345, с. 56]), не цурається селянок, розмовляє з ними, 

читає їм у читальні статті, вчить грамоти.  

         У таких оповіданнях Б. Лепкого, як «Дідусь» (1898), «Щаслива година» 

(1901), «Звичайна історія» (1901), фігурують епізодичні позитивні образи 

священиків. Образ дяка письменник розкрив у творі «Оповідання дяка» 

(1897), яке першоособовим наративом, позитивною семантикою образу 

наближається до оповідання Т. Бордуляка «Дяк Гриць». Прототипом героя у 

творі Б. Лепкого стала реальна особа – дяк Гнат Янчанський з Поручина, про 

якого згадує письменник у мемуарному творі «Казка мойого життя. 

Бережани» ([351, с. 626]).  

         Отже, у прозі письменників, які були священиками, або ж походили з 

родин духовенства, знайшли реалістичне відтворення особливості побуту, 

діяльності та мислення священнослужителів другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Головну роль у моделюванні художнього світу творів Т. Бордуляка,       

О. Лещука, Н. Кобринської та Б. Лепкого відіграє автобіографічне начало, 

репрезентоване через сюжетну основу твору та образ героя-наратора, за яким 

часто вгадується сам письменник і крізь призму сприйняття якого 

відтворюються події і характери. Максимально наближено до дійсності, 

психологічно вмотивовано автори розкрили такі проблеми, як роль 

священика у контексті воєнних подій та національно-визвольних змагань 
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(«Батюшка Спирідіон», «Татаре» Т. Бордуляка, «Кроваві сліди», «Олекса 

Коцур», «Ждала, ждала козака...» О. Лещука, «Дзвони», «Біля пам`ятника»  

Б. Лепкого), значення діяльності духовенства у пробудженні громадянської 

свідомості селян («Виборець» Н. Кобринської), регіональна й релігійна 

роз`єднаність українців («Батюшка Спирідіон» Т. Бордуляка), особливості 

мислення представників старшого й молодшого поколінь священиків, 

руйнування усталених звичаїв у родинах духовенства («Веселка над 

пустирем» Б. Лепкого, «Дух часу» Н. Кобринської).  

 

3.3. Ідейно-тематичні та жанрово-стильові домінанти прози про 

духовенство в системі модернізму  

 

         Художні принципи модерністичного зображення проявилися у прозі 

про духовенство багатьох письменників межі століть. Автори значну увагу 

приділяли фольклорно-легендарному матеріалу, національній проблематиці, 

складній діалектиці внутрішнього світу людини, індивідуалізації характеру 

героя, показу його психології у контексті суспільно-політичних, 

особистісних конфліктів.           

         Відомий історик, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник – 

Дмитро Яворницький (1855–1940) – у своїх художніх творах на матеріалі 

реалій українського життя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зобразив 

характерні образи духовенства, розкрив церковно-релігійні проблеми, 

показав діяльність духовних закладів. Твори автора відзначаються 

неореалістичною манерою, етнографізмом, сатирично-гумористичним 

спрямуванням, мовним багатством. 

         У повісті «Наша доля – Божа воля» (1905) у контексті розкриття історії 

родини Максима Вітряка показується розпад патріархального укладу життя, 

проникнення у побут і мислення селян нових явищ, зокрема релігійних. 

Павлусь – син Максима Вітряка – потрапив під вплив німців Нейхвельдів – 

поселенців їхнього села, які були «штундистами» (протестантами). На 

релігійному ґрунті виникають суперечки між сином і батьком: Максим 
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Вітряк не сприймає й не розуміє синове захоплення ідеями 

протестантизму, його відречення від віри батьків і дідів. У результаті, 

Павлусь іде з дому, а батько помирає за його відсутності. Хоча Павлусь 

повернувся до батьківської могили й просив пробачення у померлого батька, 

проте не повернувся до рідної віри: він «обійшов чимало сіл і хуторів і 

швидко зробивсь за старшого між штундистами» [729, с. 425].  

         Про проникнення у релігійне життя українців у другій половині           

ХІХ ст. нових тенденцій, зокрема протестантизму, який поширювався 

завдяки збільшенню кількості німецьких переселенців, згадується й у 

«малюнках з життя» – «Поміж панами» (1911): «А тут ще штунда 

прокинулась: жив один наш кабро у якогось-то німця у строку та й захопив 

ту штунду та кілька людей після того одсахнулось і од церкви було»                

[730, с. 506].  

         У творі «За чужий гріх» (1907) розкривається образ отця Аркадія 

Вороновського, який своєю постаттю, виразом очей, поведінкою вразив 

Гриця (головного героя твору), адже був виразним контрастом до тих 

духовних діячів, яких бачив Гриць у бурсі: «Чи не оце ж та наука, що сяє, як 

світ сонця, що прощає усім через те, що сама багато знає, що любе ворога, як 

брата, що поклада душу свою за ближнього? […] батюшка, виходячи після 

служби із церкви, часто спинявся коло кряжа і тут говорив до малечі, ласкав 

кожного, додавав кожному смілого духу і благословляв на науку і на всяке 

добре та нелихе діло» [691, с. 152, 154]. Н. Василенко зазначає про твір «За 

чужий гріх»: «Прообразом Грицька Дурденка, головного героя роману, був 

сам Д. Яворницький. В основу написання твору лягли враження дитинства та 

юності, які залишили глибокий слід у його душі: життя в рідному селі з 

батьками, перша дитяча дружба, навчання в семінарії та Харківському 

університеті [...]» [53, с. 16]. Д. Яворницький, слідом за А. Свидницьким 

(«Люборацькі») та російським письменником М. Помяловським («Нариси 

бурси»), на основі власних вражень відтворив особливості так званої старої 

бурси кінця 1860-х рр., змоделював колоритні образи викладачів – отців 

Харитона Петровича Божедарського, Спиридона Спиридоновича Чічідла, 
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Діонісія Русецького, Макара Мусійовича Хохулі, Панкрата Вівчаренка та 

ін. Викладачі не переймалися тим, чи учень розуміє те, що вчить, не 

виявляли доброго ставлення до бурсаків: «Мораль науки в бурсі 

втокмачували в голову учеників чисто механічним способом, себто 

безобідами, навколінками, ляпасами, штурхачами, карцерями і іншими дуже 

добрими і дуже чоловіколюбивими спромогами та мудраціями, які переняті 

були ще за давні часи учителями чернечого сана од середньовікових того ж 

таки сана, педагогів» [728, с. 141]. Письменник акцентує на застарілості 

методів навчання у бурсі, на несприятливих психологічних та побутових 

умовах життя майбутніх священнослужителів, показує, що причина 

відчуження тогочасного духовенства від народу полягала саме у специфіці 

навчання і виховання у духовних закладах: «Даремне було в тій науці шукати 

ученості, і ученості і з нею сердечності: стара бурса зовсім не знала і зовсім 

не допускала ні того, ні другого. Вона вся, з коріння і до насіння, була 

забрезкла безживною схоластикою [...]. Та схоластика учинила те, що 

одрізняла учителів од учеників, а потім одрізняла духовництво, що виходило 

з бурси на села, од простого люда і робило його ворогом усього, що було 

поетичного, чистого і цікавого в житті українського селянина»                          

[728, с. 141–142]. 

         Негативним зображенням представника деморалізованої російської 

православної церкви прикметне оповідання Любові Яновської (1861–1933) 

«Смерть Макарихи» (1896). Свою негідну поведінку отець Ардаліон пояснює 

парафіянам дією нечистої сили, яку він виганяв з «одержимих»: «Даремно 

старається панотець затопити біса оковитою – нечиста сила виринає, як 

пір`їна і виявляється то неподобающими словесами, то якими-небудь 

прикрими ,,діяніями”. Довго дивувалися, довго сердилися парафіяни, але як 

почули від самого батюшки, яка йому пригода трапляється, як розібрали, що 

то нечиста сила сквернословить устами їх пастиря, що то лукавий біс 

управляє серцем його, то заспокоїлись і стали терпляче сподіватися того 

часу, коли нечистій силі обридне самій коверзувати» [732, с. 184–185].         

Негативні риси священика акцентуються через відтворення його гурбого 
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ставлення до селян, через мотивацію його відмови ховати Макариху: « – 

Почім я знаю, як вона говіла? Може вона замість церкви в шинку сиділа! Не 

хочу я таких свиней ховати» [732, с. 186]. Жадібність панотця виявляється у 

небажанні зменшити ціну за похорон Макарихи, чоловік якої, щоб належно 

відбути похорон й поминки, змушений продати корову, залишаючи двох 

дітей без молока. Прикметно, що таке негативне, проте реалістичне 

зображення Л. Яновською представника духовенства викликало обурення у 

середовищі київських священнослужителів, котрі сприяли тому, щоб над 

письменницею відбувся громадський суд.    

         У творчості Ольги Кобилянської (1863–1942) знайшли відображення 

майже всі прошарки західноукраїнського суспільства кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. – митці, чиновники, духовенство селянство та ін. Розкриваючи 

широкий спектр проблем і тем (жіноча емансипація, природа й людина, 

митець і суспільство, життя інтелігенції, селянська й антивоєнна тематика 

тощо), О. Кобилянська не оминула увагою теми духовенства й різноаспектно, 

психологічно вмотивовано зобразила образи духовних діячів у своїх творах. 

Хоча проза письменниці позначена впливом мистецьких тенденцій кінця ХІХ 

– початку ХХ ст., пов`язаних із явищем модернізму, водночас, у відтворенні 

окремих аспектів життя і діяльності духовенства О. Кобилянська виявила 

максимальне наближення до дійсності й відповідно до реалій тогочасного 

суспільного, церковного життя показала духовних діячів у своїх творах. 

Правдоподібність, психологізм, аналітизм художнього зображення 

дозволяють говорити про неореалістичний характер змодельованих 

письменницею образів, а показ духовенства у координатах суспільних, 

родинних, особистісних відносин, у контексті різноманітних життєвих 

ситуацій зумовило різноаспектність та поліфонізм його зображення. Такий 

принцип у моделюванні образів духовних діячів зближує творчість 

письменниці з творами Є. Ярошинської, Н. Кобринської, І. Франка,                       

М. Павлика, О. Маковея. 

         У творі «У св. Івана» (1890) О. Кобилянська розкрила одну з негативних 

тенденцій в діяльності монастирів. Велика кількість прочан у день святого 
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Івана стає приводом для ченців зібрати якомога більше грошей: «[...] се 

був для черців і день жнива, яких в році не багато можна зазначити. Тут не 

появлялася жодна душа, котра б св. Іванові не принесла подарунку»                  

[270, с. 327]. Матеріальні інтереси ченців стали причиною перетворення 

території біля храму на базар: «Около звичайно тихого дому Божого 

торгували, ошукували і крали тепер зовсім свобідно і без розбору»                

[270, с. 327].   

         Відповідно до реалій тогочасного життя О. Кобилянська показує, що 

певна частина сільського духовенства втрачала авторитет і повагу в селян, 

зосереджувалася на приватних інтересах, переймалася власним матеріальним 

збагаченням, не дбаючи про потреби парафіян, забуваючи про свою духовну 

місію. Героїня нарису «На полях» (1898) турбується, як врятувати сина 

Василя від військового призову. Природньо, що їй на думку спадає вдатися 

за порадою до панотця, адже священик на той час вважався 

найавторитетнішою особою в селі. Проте, її чоловік руйнує сподівання 

отримати в панотця якусь пораду, даючи йому та попаді промовисту 

характеристику: « – Ей, панотець! Він був знов такий жовчний! День перед 

тим упала попадя під час служби п`яна до церкви і сварилася з ним що без 

неї винаймив одному мужикові кусень поля. Потім билися обоє таки в 

церкві... Вона кинула за ним хрестом... Тепер він знов лютий і важить свої 

слова грішми...» [267, с. 465].  

         Деморалізацію духовенства І. Франко пов`язував із соціально-

економічними, культурними умовами тодішнього життя. У своїй праці «Що 

се за інтелігенція – галицькі попи?» у формі риторичних запитань він 

констатував: «Чи ж диво відтак, що такий інтелектуальний і моральний 

застій вироджує не раз в попах коли вже не ідіотизм, то моральну гниль? Чи 

диво, що так часто громади сільські жалуються на неморальність тих, що 

видаються їх вчителями по часті іменно моральності?» [645, с. 159]. Чи не 

найяскравіше втрату морально-етичних основ поведінки сільським 

духовенством відтворила О. Кобилянська в оповіданні «За готар» (1902) і в 

повісті «Земля» (1901). Егоїстична, корислива й хитра натура панотця села Д. 
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(«За готар») розкривається через відтворення його ставлення до долі 

чужинця, який хворий і знесилений впав на межі села. Священик, який не 

лише повчаннями, а й власними вчинками мав втілювати Божі заповіді, 

наказує селянам, які чекають на його рішення, відтягти непритомного 

чужинця «за готар» – за межу, що відділяє їхнє село від сусіднього, щоб 

таким чином позбутися зайвого клопоту: « – Плентаються кудись! – 

процідив. – Блудять світом, марнуються, а наостанку спадають тягарем на 

других. Хто візьме його на себе? Хто справить похорон? Хто понесе всі 

видатки? [...] – За готар, – прошептав зимним, хитрістю переповненим 

голосом. – Затягніть його за готар... Сусіднє село нехай собі з ним голову 

б`є... – І відвернувшись роздразненим рухом від усіх, потюпав квапною 

ходою білою дорогою назад» [265, с. 367–368]. Панотець не хотів обтяжувати 

себе зайвим клопотом, боявся витрат і своєю поведінкою зневажив Божу 

заповідь про любов до ближнього. 

         Антигуманна, антихристиянська суть вчинку панотця поглиблюється й 

увиразнюється на тлі поведінки бідної, згорьованої «чорної» Магдалени. 

Маючи в хаті хворих чоловіка й дитину (тринадцятеро своїх дітей вона 

поховала), будучи бідною, пригнобленою лихом, Магдалена, на відміну від 

панотця, проявляє людяність, співчуття, прагнення врятувати чужу їй 

людину. Затягнувши з дитиною хворого до хати, Магдалена доглядала за 

ним, як за рідним, коли ж він через три дні помер, за останні гроші поховала 

його й зробила поминки («Останній коцик, кажуть, до жида віднесла і 

панотцеві за похорон заплатила!» [265, с. 372]).    

         Про повість «Земля» О. Кобилянська писала: «Факти, що спонукали 

мене написати ,,Землю”, правдиві. Особи майже всі що до одної також із 

життя взяті» [269, с. 239]. Ймовірно, як і більшість героїв твору, свого 

прототипа мав і зображений у повісті священик. «Бажання поживи перейняло 

їх наскрізь [...]» [645, с. 163] – зазначав І. Франко про окрему частину 

західноукраїнських священиків кінця ХІХ – початку ХХ ст., до якої можна 

віднести й панотця з повісті «Земля», який, за словами одного з героїв твору 

(Онуфрія), «не гадає вже про ніщо, як лиш се, аби якнайбільше гроша збити» 
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[266, с. 55]. Перейнятість панотця матеріальними інтересами позбавило 

його людяності, здатності на співчуття. Показовою в цьому сенсі є відповідь 

панотця на запитання пана про те, як йому ведеться: «Зле, зле! [...] Люди не 

вмирають!» [266, с. 55]. Селянин Онуфрій пояснює таке його невдоволення: 

«Хоче, аби ми вмирали. Гроші за похорон брав би, не має їх досить! Правда, 

вона п`є, дома сидять чотири дівці, але тому маємо ми вмирати?» [266, с. 55–

56]. З метою здерти з селян більше грошей, панотець вдається до різних 

вигадок: «Раз розповідав людям при одній клаці в себе, аби давали більше на 

службу Божу, бо настане кінець світу» [266, с. 56]. 

         Аморальна натура панотця найяскравіше розкривається в епізоді 

похорону Михайла: «По перечитанню Євангелія велів панотець підіймити 

домовину й забрати вистелений під нею прегарний дорогий килим. По 

похороні діставалися йому, звичайно, килими в дарунок, та, побоюючись сим 

разом якогось випадку, що ненадійно вирвав би йому таку коштовну річ, 

приказав уже тепер віднести килим додому. Івоніка зжахнувся, мов 

уколений, на такий варварський приказ, не довіряючи своїм вухам, а 

присутні витріщилися безмовно на нього. – Тепер уже забирати килим і сим 

разом?» [266, с. 255]. Панотець не зважає на горе селянина, виявляє 

байдужість та жорстокість і навіть не замислюється над тим, що цим своїм 

учинком боляче вразив Івоніку, який ховав свого улюбленого сина: «[...] 

здирав захланний старець, що трясся над гробом, і здирав останню прикрасу 

з-під домовини, щоби дві години скорше дістати її на власність. [...] – Ти 

потому забудеш, Івоніко! – протестував старечим, дрижачим голосом піп. – Й 

іще не даси. Івоніка майже зойкнув із жалю. – Не забуду я, панотчику, а 

Михайло не візьме з собою до гробу! Змилуйтеся! – Не мішайся до сього! 

Тебе те нічого не обходить! Я твого сина поховаю красно, з почетом, а килим 

віднесеться тепер до мене додому! – відказав енергійно старенький панотець 

і, махнувши на кількох людей з гурту, слідив уважно, як мовчки 

виповнювали його приказ...» [266, с. 255]. 

         Показовим у контексті зображення деморалізації не лише панотців, а й 

членів їх родин, є образ попаді-п`яниці: «Оноді билася з двома жінками у 
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корчмі за якесь полотно. Казали, що мали принести панотцеві за хрестини 

та й не принесли. А раз то таки п`яна напала старенького в церкві. Ледве що 

жінки вивели її з церкви» [266, с. 54–55]. Сварливий характер попаді, її 

небайдужість до чарки стали причиною того, що чотири попівни залишилися 

без женихів: до них ніхто «не приходить, бо кождий боїться, що й молоді 

стануть колись запиватися, як стара. [...] Бідні панни з жалю постарілися й 

посивіли, та й сидять і донині» [266, с. 55].     

         У зображенні образів духовенства О. Кобилянська не виявляла 

упередженого ставлення до церкви та її діячів, адже головним орієнтиром 

для письменниці були реалії тогочасної дійсності, відповідно, вона ніколи не 

вдавалася ні до перебільшення негативного значення образів своїх героїв, ні 

до їх ідеалізації, притримуючись принципу різноаспектності художнього 

зображення, психологічної вмотивованості в моделюванні характеру. Саме 

тому, поряд із негативними образами духовенства у творах О. Кобилянської 

фігурують й образи священиків, які були справжніми духовними пастирями, 

відданими службі Богу та своєму народу. Йдеться насамперед про твори  

«Ніоба» (1904) й «Апостол черні» (1922–1926).  

         У повісті «Ніоба», сюжетно-композиційна та наративна організація якої 

має синкретичний характер і визначається поєднанням фрагментів спогадів 

героїв, щоденникових записів, різних оповідних структур (мови автора, мови 

героїв), порушується проблема розпаду патріархальної родини священика, 

розкривається трагічна доля Анни Яхнович (Ніоби) – вдови священика, 

матері, яка пережила фізичну й духовну смерть своїх дітей, усвідомила 

власну нездатність вплинути на їхню долю, відчула свою непотрібність. Хоча 

увага письменниці акцентована на долі Анни Яхнович, образ якої є 

своєрідним композиційним стрижнем, значне місце у творі відведено й 

постаті її чоловіка – уніатського священика, образ якого розкривається через 

відтворення спогадів героїв про нього: «Її чоловік, побожний, здатний і 

чесний, якого парафіяни мало не півсотні років на руках носили, він і вона – 

знали в житті лиш одну церков, одну дорогу, одну ціль...» [268, с. 10]. 

Селянин, який відвідував у місті хворого панотця Яхновича, дає йому 



 201 

промовисту характеристику: «Він був для нашого села не як панотець 

бувають, але був як рідний тато своїм дітям. Научав нас, потішав, рятував, до 

розуму провадив, і ми заодно жалуємо за ним, відколи мусив з-поміж нас 

уступити» [268, с. 43]. Позитивна характеристика панотця Яхновича 

увиразнюється на тлі його порівняння з новим священиком, який заступив на 

парафію з часу хвороби отця Яхновича: «Цей, теперішній, молодий, він ніби 

також добрий і не одно знає й научає, але щоб по правді сказати, паніматко, 

таким татком, яким бував ваш панотець для нас, він нам ніколи не буде. І це 

не лише я кажу, але й усе село» [268, с. 43]. 

         У повісті письменниця розкриває низку проблем, пов`язаних із життям 

родин західноукраїнського духовенства, з особливостями церковно-

релігійної ситуації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Однією з головних є проблема 

розпаду патріархальних традицій у родині священиків, зокрема усталеного 

звичаю, за яким вихідці з родин духовенства мали одружуватися з доньками 

священиків, або хоча б із жінками однієї конфесії. Так, з гострим осудом 

сприйняв отець Яхнович одруження сина Осипа з єврейкою. Сини отця 

Яхновича нехтують і таким звичаєм, як продовження традицій та діяльності 

своїх батьків і дідів – з усіх синів лише Василь стає богословом, але і його 

доля не складається: прийнявши целібат, він не зміг жити в безженстві й 

утримує коханку, з чим криється від батьків, не насмілюється з`явитися 

навіть на похорон батька, усвідомлюючи неправильність свого життя, 

змінити яке він не в силі. Доля Василя увиразнює тогочасні релігійно-

церковні проблеми, зокрема поширення серед греко-католицького 

духовенства целібату. Хоча целібат для уніатських священиків не був 

обов`язковим, проте римо-католицька церковна влада всіляко заохочувала 

греко-католицьке духовенство висвячуватися у безженстві, адже целібат був 

одним із засобів окатоличення уніатської церкви. Показовими у цьому 

контексті є міркування І. Франка: «Духовенство уніатське дуже його 

(целібату. – І. П.) боїться, бо знає добре, що целібат випхнув би його з 

нинішнього, зглядно незалежного і світського становища, відірвав би його 

ще більше від народу і зробив би його послушним і податливим знарядом в 
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руках Рима. Балакати о якій-небудь автономії ,,церкви руської” тоді не 

було б і думки. [...] Для нас ясно одно: єрархія має в руках тисячі способів 

впливати на укінчених богословів, щоби висвячувалися в безженстві [...]» 

[642, с. 220, 221]. Сестра Василя, Олена, пояснює поведінку Василя тим, що 

він, «будучи богословом, дав на себе вплинути підмовам усяких церковних 

властей, висвятився безженним і потім те все пімстилося на ньому в такий 

спосіб! Тепер має ,,безженство”, [...] має наслідки всіх ,,високих ідей” про 

католицизм і Рим, чим фанатизують ті власті, деякі з нашої ідеальнішої 

молоді, використовуючи якраз той їх ідеал і мрії до своїх політичних цілей, а 

інакше сказавши, їх нищать» [268, с. 66]. Осуд тиску римо-католицької 

ієрархії в справі висвячення молодих богословів у безженстві звучить із уст 

ще однієї сестри Василя – Ліди: «Винуваті тут лише ,,великі”, ті, імен їх я не 

хочу назвати, що найліпших і найідеальніших наших питомців хитро, 

тайком, ніби нехотячи, до безженства намовляють і їх релігійний захват до 

своїх політичних цілей використовують. Що з них там дальше виробляється, 

їх це не обходить. Їм потрібні лише самі безженні» [268, с. 68]. Відтак, 

Василь, піддавшись впливу римо-католицької церковної влади, змушений 

жити далеко від родини, відчувати муки сумління (Ліда переповідає його 

слова: «Як можу я, – казав мені, – проповідувати людям слово Боже, коли 

проваджу сам життя ложне й нечесне?..» [268, с. 69]).    

         Доля інших синів отця Яхновича склалася по-різному: старший – Іван – 

був правником і рано пішов з життя, Осип, одружившись на єврейці, зазнав 

нещастя у родинному житті, молодший – Андруша – став п`яницею. 

Письменниця показує, що молоде покоління шукає інших сфер 

самореалізації, не бажає продовжувати патріархальні традиції, руйнує 

усталені звичаї. Промовистими у цьому сенсі є слова Осипа: «[...] доки 

русини хотять лише ,,попити”, то і не будуть у силі творити інших діл, як 

попівських. Та най відтак не жаліються, що їхня доля повна церковно-

жалібного співу» [268, с. 15].   

         Роман «Апостол черні», з огляду на його ідейний зміст, не друкувався 

впродовж майже шістьох десятиліть: за радянських часів твір був 
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заборонений за актуалізацію національних ідей та ствердження 

позитивної ролі духовенства. Показовою у цьому контексті є 

заідеологізована оцінка роману, яку дав Ф. Погребенник у передмові до 

видання творів О. Кобилянської у двох томах (1983 р.): «Слабким в ідейному 

плані, зокрема, виявився роман ,,Апостол черні”, позначений певною 

ідеалізацією представників духовного сану. Не змогла цілком впоратись 

письменниця і з романною формою свого твору, який відзначається 

композиційною рихлістю» [513, с. 18]. Така характеристика роману, 

відсутність його грунтовних досліджень та перевидань за радянських часів 

були зумовлені пануючою ідеологією, у руслі якої засуджувалися 

національні й державницькі ідеї, пропагувалося вороже ставлення до церкви 

та її діячів, про яких або взагалі не згадувалося, або ж говорилося винятково 

у негативному значенні.   

         Герой роману «Апостол черні» – отець Захарій – уособлення рис тієї 

частини західноукраїнських сільських священиків, які встояли під тиском 

несприятливих умов життя, не піддалися матеріальним спокусам, зберегли 

християнські чесноти, свідомість своєї національності та духовної місії. 

Отець Захарій є й своєрідним втіленням письменницького бачення постаті 

справжнього духовного діяча, «апостола черні», а тому невипадково, що саме 

він виступає рупором головних ідей твору.  

         «Ідея доброчинності є основоположною при осмисленні позитивних 

якостей буття представника духовенства, для якого любов сповнена 

глибокого християнського змісту» [143, с. 87] – зазначає Л. Горболіс. Саме 

свідомість власної духовної місії, в основі якої – ідея доброчинності – 

формує розуміння отцем Захарієм своєї ролі у моральному й національному 

вихованні людей, зумовлює його ставлення до парафіян: «Наш нарід є тою 

клавіатурою, з якої можна й мусимо добути звуки, що стали б з часом 

скінченим мистецько викінченим твором. Апостол черні мусить бути і 

творчим духом моралі, серця та ума. Мусить ним справді наскрізь бути – не 

фарисействувати в користь особистих, егоїстичних цілей, нижчих від тої 

,,черні”, між якою живе і годується!» [264, с. 48]. У контексті 



 204 

західноукраїнської прози про духовенство кінця ХІХ – початку ХХ ст., у 

якій зображувалися переважно негативні прояви життя й діяльності 

священиків (твори Л. Мартовича, М. Павлика, Є. Ярошинської, І. Франка,             

Д. Лукіяновича, О. Маковея), образ отця Захарія був своєрідним винятком, 

адже втілював кращі риси представників духовенства. Позитивні якості отця 

Захарія розкриваються у його турботі як про духовні, так і про щоденні 

життєві потреби своїх парафіян. Відмінність його поведінки від окремої 

частини тодішнього західноукраїнського духовенства увиразнено через 

передачу вражень персонажів твору, зокрема Юліана Цезаревича: «Він чув 

уже не раз, що о. Захарій був, так сказати б, ідеальним душпастирем, хоча, 

може, чудаком у своїм роді. Був без лакімства на матеріальні здобутки, 

викладав дітям під голим небом Христову науку, учив їх любити і шанувати 

один одного, триматись з собою, любити землю і поборювати брехню, хоч би 

яку дрібненьку» [264, с. 46]. Саме до отця Захарія звертається Юліан під час 

хвороби батька, потребуючи поради та грошей. Донька отця Захарія – Ева – 

розмірковує про батька: «Сам був лише побожний, знав свою церкву, своїх 

парафіян, займався їх моральним вихованням, учив їх свою землю любити, за 

свою мову і права уступатися і впевняв, що священик мусить своїм 

правовірним життям давати приклад, щоб не показували на нього пальцем і 

не закидали йому того, перед чим він їх остерігав» [264, с. 56]. На відміну від 

окремої частини західноукраїнських священиків, риси яких втілені в образах 

героїв творів М. Павлика («Пропащий чоловік», «Юрко Куликів»), І. Франка 

(«Навернений грішник»), Є. Ярошинської («Перекинчики»), Л. Мартовича 

(«Лумера», «Забобон»), О. Маковея («З одного жерела», «Гірке життя»), 

герой роману О. Кобилянської є освіченою, культурною й моральною 

людиною, він свідомий своєї місії, має національні почуття, не ставиться до 

своїх парафіян як до джерела наживи. За словами Еви, гроші отця Захарія 

йдуть для «бідних, голодних у громаді, на шкільні книжки, для дрібних 

невдячників, на сирітську касу, на шпихлір у неурожайні роки, для калік [...]» 

[264, с. 152]. Переймаючись моральним станом своїх парафіян, турбуючись 

про їх освіту, отець Захарій працює й у напрямку пробудження патріотичної 
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свідомості народу: «Наш простолюд поки що лише м а т е р і а л, з якого 

повинен витворитися н а р о д, а праця в цьому напрямку вимагає також 

сумлінних і просвічених душпастирів» [264, с. 50]. Саме тому священик 

вчить парафіян «свою землю любити, за свою мову і права уступатися [...]» 

[264, с. 56]. Праця отця Захарія не була марною, його розуміння, добре 

ставлення, мудрі повчання знаходили відгуки у серцях селян й вони 

поважали свого панотця, радилися з ним. Водночас, притримуючись 

життєвої правди, письменниця не ідеалізує стосунки священика й селян: 

«Його стадо йшло наче насліпо в важних моментах до нього. Та при цьому не 

менше ревно обкрадали і обманювали його в господарстві, як траплялась 

нагода» [264, с. 46].     

         Значну роль відіграв отець Захарій у світоглядному становленні Юліана 

Цезаревича, в обранні ним своєї життєвої дороги. За слушним зауваженням      

Л. Горболіс, життя священика Захарія «стає Юліану прикладом для 

наслідування. А слова отця про добротворчу місію священика, [...] його 

поважне обличчя складали Юліанові враження, ,,якби стояв перед святим”» 

[143, с. 87]. Вагаючись, який шлях обрати у житті, розмірковуючи над 

словами отця Захарія про відповідальну місію священика, спостерігаючи 

його діяльність, Юліан приходить до розуміння того, яким має бути 

справжній «апостол черні». Крізь призму сприйняття Юліана Цезаревича у 

творі увиразнюється семантична колізія між поняттями «піп» та «священик» 

– перше вживається з негативною конотацією, друге – з позитивною: «Юліан 

потряс заперечливо головою. – Не кажіть, отче, ,,попа”. Не до попа тягнуло 

мене, а до вас, ,,апостола черні”, його дорогої мені особи, по слова, які він 

скаже» [264, с. 67]. Обурення викликає у Юліана слово «піп» з уст Еви: « – 

Попом? – повторив Юліян придушеним голосом. – Ево, схаменися, що 

говориш? Чим є твій батько? Не священиком?» [264, с. 152]. Під впливом 

отця Захарія, власного сумління та життєвих подій Юліан Цезаревич усе ж 

вступає «як покутник на богослов`я» [264, с. 156], проте після зради Еви 

вирішує йти до війська, відчуваючи, що йому «меча треба» [264, с. 206]. 

Навіть ставши «апостолом меча», Юліан у своєму житті орієнтується на ті 
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морально-етичні принципи, які своїми словами і вчинками 

продемонстрував отець Захарій. Маючи за свій авторитет саме отця Захарія, 

Юліан за жодних умов не зрікається своєї національності (не приймає умови 

Альбінського, який пообіцяв дати згоду на шлюб з Дорою лише після того, 

як Юліан зречеться свого народу) й стає «апостолом меча» у відстоюванні 

державності.        

         Зображенням двох позитивних героїв – «апостола черні» (отця Захарія) 

й «апостола меча» (Юліана Цезаревича) – письменниця висловила своє 

переконання щодо єдності двох начал у формуванні державності нації – 

духовного й військового. Таким чином, можна говорити про ключову роль 

морально-етичної та національної ідей у романі «Апостол черні».  

         Отже, у моделюванні образів духовенства О. Кобилянська залишалася 

вірною неореалістичним принципам зображення: психологічно вмотивовано, 

максимально наближено до життєвої дійсності розкривала образи 

священиків, членів їх родин, відтворювала церковно-релігійні проблеми, не 

ідеалізуючи й не нівелюючи роль церкви та її діячів. Цим пояснюється 

наявність як негативних, так і позитивних образів священиків у творах 

письменниці, різноаспектність їх зображення у контексті життєвих колізій, у 

вимірах психологічного аналізу. 

         Образи представників церкви знайшли місце й у творчості Михайла 

Коцюбинського (1864–1913). Цікавим видається фрагмент зі спогадів                      

Б. Лепкого «Коцюбинський у Кракові»: «У неділю оглядали ми музей, 

виставу образів і зайшли до церкви. Як виходили з неї, то на плянтах 

Коцюбинський казав, що його тягне до наших, себто греко-католицьких 

церков, ,,може, тому, що мій прадід був греко-католицький парох”»                    

[352, с. 704]. Православне ж духовенство у прозі письменника 

репрезентоване з негативним значенням: неуважний до проблем парафіян, 

нездатний дати мудру пораду священик («На віру» (1891)), отець Василь, 

слова й проповіді якого не відповідають вчинкам («Лялечка» (1901)), 

священик, котрий благословляє страту («Подарунок на іменини» (1912)), 

жорстока й вередлива ігуменя, сварливі черниці («У грішний світ» (1904)). У 



 207 

творі «Лялечка» образ отця Василя розкривається опосередковано, крізь 

призму сприйняття інших героїв. Шкільна сторожиха Тетяна дає йому таку 

характеристику: «Багатир, великим хазяйством орудує, а що в селі панів нема 

– нема де й заробити, то люди йдуть, за що дасть, до батюшки, а більш за 

гріхи йому одробляють... Тепер зажерся з дяком, ніяк не поділять приносів...» 

[320, с. 178]. На відміну від реалістичної оцінки сторожихи, Раїса Левицька із 

захопленням та обожненням ставиться до панотця, відповідно, у її свідомості 

витворюється ідеалізований образ: «[...] се людина незвичайна, не простий 

сільський піп... [...] Його, може, не всі люблять, бо він має енергію і 

непохитну волю... Сій людині не тут місце, не на селі... Тут він пропадає...» 

[320, с. 198]. Про стосунки отця Василя з парафіянами промовисто свідчать 

його скарги «на свою п`яну, ліниву і не дбаючу про церкву парафію» [320, с. 

181]. Вплинути на селян священик намагається у недільних проповідях, у 

яких «громив своїх парафіян, як старозавітний пророк» [320, с. 190]. Проте 

користі від цього було мало, адже парафіяни бачили, що «слова проповіді і 

вчинки батюшки не зовсім сходяться» [320, с. 192].          

         М. Коцюбинський піднімає актуальну тогочасну проблему, до якої 

зверталися Б. Грінченко та С. Васильченко – відносини церкви та земської 

школи. Раїса Левицька протягом своєї вчительської праці конфліктувала з 

місцевими священиками, які намагалися втручатися у діяльність школи. 

Отець Василь теж не залишається осторонь шкільних справ: вказував, кого 

варто приймати до школи, а кого ні, й навіть «вигнав зі школи двох 

найкращих школярів через якісь свої рахунки з їх батьками» [320, с. 195]. Те, 

що школою насправді керує священик, добре розуміють люди: Раїса 

довідується, що «селяни почали перше, ніж до неї, ходити до попа з 

проханням за своїх дітей» [320, с. 188–189]. 

         В образку «Він іде!» (1906) у контексті відтворення атмосфери тривоги 

у зв`язку з очікуванням чорносотенного погрому, М. Коцюбинський у 

непривабливому світлі зображує представників тогочасної заполітизованої 

церкви, акцентує на залежності церкви від суспільно-політичних настроїв. 

Сліпа Естерка, яка втратила синів, віщує: « – Я бачу звірів... скрізь звірів... 
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[...] Вони несуть свого бога, і на дрючках, що в їх руках, кров... [...] А їхні 

попи співають і чорними устами хвалять Господа Бога, а на ризах у них 

кров... людська кров... І ричать разом з попами криваві звірі [...]» [319, с. 347]. 

Видіння Естерки частково справджуються: «То йшла процесія. Тисячі ніг 

толочили землю, тисячі тіл колихали повітря, лопотіли на волі корогви, і 

грубими, нелюдськими голосами ревіли гладкі попи, як з бочки, а довгі коси 

їх, розмаяні на вітрі, тріпались по цупких золотих ризах. Високо над ними 

хмурилось зчорніле лице убогого Спаса, що ледве витикалось із кованих 

багатих риз, важких і незручних. І грали Богові славу дзвони, і співали її од 

повного черева грубі попи» [319, с. 351]. Розпачливий крик Естерки 

увиразнює трагізм ситуації, в контексті якої актуалізується ідея про 

неприпустимість прикривання антигуманних акцій церквою, образом Христа. 

         Перебуваючи в Криму, М. Коцюбинський відвідав монастир Кузьми-

Дем`яна поблизу Алушти. Щоб краще пізнати особливості чернечого життя і 

потім написати твір, письменник навіть мав намір вступити в монастир, про 

що писав у листі до М. Мочульського (від 7 лютого 1906 р.). Проте цього не 

сталося, адже монастир був перетворений на жіночий. Тому для написання 

об`ємного твору М. Коцюбинський не мав матеріалу, але враження від 

побаченого й почутого під час його недовготривалого перебування в 

монастирі лягли в основу новели «У грішний світ». Письменник відтворив 

гнітючу атмосферу монастиря, в якому поширюються сварки та плітки. Про 

ставлення деспотичної й вередливої ігумені до черниць говорить сестра 

Варвара: «Хто коло неї впадає, улещує, той ласку має, на роботу важку не 

ходить» [323, с. 287]. Черниці за свій «гріх», який полягав у тому, що вони, 

щоб не замерзнути, «збирали в лісі сухе ломаччя й гріли келії» [323, с. 291], 

були вигнані ігуменею з монастиря: «Пішли вони з плачем у сніг, у холод, в 

лихій одежі... Соромно було, жалко... Та вже з дороги їх завернули... 

Змилувалась ігуменя матушка...» [323, с. 291]. Ворожнеча та неприязнь 

панують у монастирі, адже черниці набріхують і скаржаться одна на одну: 

«Пересваряться всі, перегризуться, вогнем дишуть одна на одну, усі сердиті... 

[...] Почалися сварки, росла незгода, тяглась ворожнеча, довга, уперта, як ті 
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дні-ночі» [323, с. 286, 291]. Таке зображення монастирського життя 

зумовлює переакцентування семантики – грішним у творі постає не світ, а 

монастир. Це увиразнюється крізь призму сприйняття сестер Юстини та 

Варвари: «Перед ними лежав той далекий грішний світ, із якого вони втекли 

колись у тиху, чорну яму, принадний, веселий, у сяйві, як мрія [...]»               

[323, с. 288]. Принижені й ображені ігуменею, вигнані з монастиря, черниці 

відчувають, що йдуть не у грішний світ, а на свободу. Саме за межами 

монастиря, у «грішному» світі, сестри Секлета й Марта, які у монастирі були 

ворогами, миряться, прощають одна одній образи. Те, чого черниці не 

зазнали у монастирі – теплоту людських стосунків, добро, радість, 

взаєморозуміння, прощення – вони відчувають на дорозі у «грішний» світ. 

Промовистими у цьому сенсі є переживання Юстини: « – Сестричко... 

сестро... І це маленьке слово, промовлене так щиро ворогами отут, на дорозі 

у грішний світ, слово, яке вона тисячі разів повторяла досі холодними устами 

там, у монастирі, раптом набрало для неї якоїсь незвичайної краси, якогось 

особливого тепла і співало в душі, як пісня. [...] Їм усім хотілось узятись за 

руки і йти так далі, в злагоді й спокої... [...] вони знали, що там, у долині, 

куди простують, світить іще сонце та б`ється хвиля живого життя...»               

[323, с. 294]. 

         У контексті кримсько-молдавської проблематики М. Коцюбинський 

розкрив незвичайний для української літератури релігійний простір – 

мусульманський. У творах «У путах шайтана» (1899), «На камені» (1902), 

«Під мінаретами» (1904) фігурують духовні особи – шейхи, мулли, дервіші 

(ченці), софти (семінаристи). На основі власних спостережень письменник 

зобразив звичаї кримських татар-мусульман, їхнє ставлення до жінок, інших 

народів. У творі «Під мінаретами» показані переживання дервіша Абібули, 

який прагне уникнути гріха, наблизитися до Аллаха, страждає від 

несправедливості, що панує навколо. Імпресіоністичними засобами 

(суголосність темпу пісні й настрою, градація переживань, передана через 

асоціативні образи та порівняння) відтворено внутрішній стан дервіша під 

час відправи й співу над недужим. М. Коцюбинський показав, що 
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мусульманське духовенство, як і християнське, не позбавлене негативних 

рис, підвладне спокусам. У творі зображується формування нових поглядів у 

середовищі мусульман: Рустем – син мулли – виступає за долучення татар-

мусульман до європейського поступу, закликає до освіти, до творення 

літератури, інтелігенції, до руйнування стереотипів, пов`язаних із 

тлумаченням Корану, становищем жінки. Чинником стримування 

прогресивних тенденцій, на переконання героя, є духовні особи, яким 

вигідно, щоб народ залишався темним, а, отже, покірним. У своїй п`єсі 

Рустем зобразив і висміяв муллу – визискувача народу, в якому всі впізнали 

відому в Бахчисараї духовну особу. 

         Отже, зображуючи образи духовенства, церковно-релігійні аспекти,             

М. Коцюбинський акцентував увагу на проблемах деморалізації, 

заполітизованості священнослужителів. Художня інтерпретація 

християнського та мусульманського духовенства у прозі письменника 

прикметна неореалістичними зображально-виражальними засобами 

(«Лялечка», «У грішний світ») й імпресіоністичною поетикою, реалізованою 

через відтворення вражень, використання виражальної функції кольору та 

звуку, асоціативної образності («Він іде!», «Під мінаретами»).   

         Проза про духовенство Володимира Леонтовича (1866–1933) 

інтегрована у контекст модернізму завдяки неореалістичному спрямуванню, 

настанові на психологізм і відтворення вражень. Твір «Per pedes apostolorum» 

(1895) («Стопами апостолів»; інша назва – «Образки з життя духовенства на 

Україні») С. Єфремов назвав «спробою сатиричної повісті з життя 

духовенства на лівобічній Україні» [187, с. 552]. У творі в формі 

«об`єктивного епічного викладу» [509, с. 28] відтворено характерні 

особливості життя українського духовенства другої половини ХІХ ст. 

Об`єктом зображення та специфікою його розкриття повість В. Леонтовича 

пов`язана з прозою про духовенство А. Свидницького й І. Нечуя-Левицького. 

За спостереженням В. Погребенника, «Per pedes apostolorum» є «своєрідним 

продовженням ,,традиціоналістського” образного мислення роману 

,,Люборацькі”, повістей ,,Старосвітські батюшки та матушки” та ,,Причепа”, 
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виразних хронікальним принципом змалювання життя і побуту 

священнослужителів Російської православної церкви» [509, с. 27]. 

         Розкриттю образів духовенства сприяє сюжетно-композиційна 

організація твору: панотець Макар Калитка везе свого сина Наумчика до 

консисторії з метою прилаштувати його на вигідну парафію, водночас, 

знайти женихів своїм донькам, по дорозі ж він зупиняється у священиків 

(«Калитки погодилися: набравши усячини в запас, по дорозі заїздить від попа 

до попа на гостини, щоб не витрачатися у городі на покупки, а в дорозі на 

себе й на коней» [338, с. 134]). Така композиційна модель твору, в якій 

головним системотворчим чинником є хронотоп дороги, нагадує структуру 

«Мертвих душ» М. Гоголя.  

         Образ панотця Макара Калитки розкривається через авторську 

характеристику, позначену переважно іронічно-добродушним пафосом:              

«[...] дарма, що на йому задрипана ряса, що схуд він наче тараня, а зігнувся, 

мов та карлючка; дарма, що з бідних, мов вискубаних, кісок його чи й на 

поганеньку горстку волосся вистачить, а на вид він наче заляканий [...]»           

[338, с. 134]. Важливу роль у розкритті образу відіграє відтворення вражень, 

які герой справляє на інших, а також самохарактеристика персонажа. У 

панотця проявляються такі негативні риси, як лицемірство (на словах він 

хвалить діяльність отця Храпко-Буланого, а думає про нього інакше: «[...] 

несита пелько [...]. І щастить ж от так ненажері!..» [338, с. 142]) та заздрість, 

яка виявляється під час споглядання багатого села отця Єзикіїла.  

         Постать отця Дем`яна Храпко-Буланого увиразнюється через іронічно-

сатиричну характеристику, показовими в якій є деталі зовнішнього вигляду: 

«здорове черево», «червоний вид» [338, с. 135]. Панотець, звички якого 

контрастують із усталеним уявленням про життя й діяльність священика, є 

прихильником гедоністичного способу існування: «[...] більше любив 

спочивати, гуляти та пиячити, любив, як там кажуть, життя і його радощі» 

[338, с. 136]. На манерах й поведінці панотця Храпко-Буланого позначилася 

його колишня служба становим: «[...] на попівстві не відкинувся він звичок 

станового і лупив кожного, та й з кожного, лаявсь добірно, аж хороше, 
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пиячив, гульвісничав, водився з молодицями та з дівчатами, грав у карти 

[...]» [338, с. 136]. Такими рисами герой нагадує отця Тарасія з «Афонського 

пройдисвіта» І. Нечуя-Левицького, на що вказав В. Погребенник, 

зазначивши, що «вони продовжили художній ряд підлеглих мирській суєті 

священнослужителів зі співомовок С. Руданського» [509, с. 30]. Про 

ставлення до своїх парафіян та методи впливу на них панотець                    

Храпко-Буланий говорить: «[...] як мужиків гаразд прикрутити та 

пошорохати, та, скоком, де боком, де лайкою, а до кого і піддобритись треба, 

то й справа ітиме, як віз на мазі [...]. Знай, де придушити, а де помилувати, та 

й роби з мужиком що хоч»  [338, с. 142, 143]. 

         Негативне значення образу благочинного Єзикіїла Єринарховича 

Буяновського-Качалки формується завдяки таким рисам, як схильність до 

написання доносів, зневага селян, вороже ставлення до організації читалень. 

Лицемірство героя проявляється в тому, що на словах він виступає за 

просвіту народу, насправді ж, є противником освіти. Як і Л. Мартович 

(«Забобон»), В. Леонтович показує, що прогресивно налаштовані селяни й 

пани небезпідставно вбачали у духовенстві перешкоду в організації роботи 

сільських читалень, а тому не залучали священиків до цієї справи. Отець 

Єзикіїл свою злість від того, що його не долучили до справи організації 

«читання для народу» [338, с. 152], втихомирює написанням доносу «на 

злочинну громадку та її нікчемну вигадку впоряджати відчити на видиму 

шкоду урядові» [338, с. 153–154]. Зневажаючи селян, панотець зневажливо 

ставиться й до народної мови: «[...] я глузую з мужичат у школі, з мужиків у 

церкві за їхню мову – я кажу їм: не слухайте ваших дурних батьків, говоріть 

пом`якше, пом`якше, ви вже Гетьманщини не повернете!» [338, с. 157], 

         Отець Сергій Іванович Тендітний нагадує отця Матчука з повісті                    

Л. Мартовича «Забобон». Своєю поведінкою герої обох творів дають своїм 

наймитам привід до порівняння їх з безпорадними дітьми: «Панотець щось 

так, гей дитина» [416, с. 27]; «[...] дитина мала та й годі!..» [338, с. 165]. На 

початку ж своєї духовної діяльності панотець Тендітний був сповнений надій 

на реалізацію вищих ідеалів та щирих прагнень корисної праці: «[...] з жагою 
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пристав він до спільної праці і працював тоді пильно [...]. Досить було у 

його глибокої любові до правди, був і ясний погляд на правду і ясні ідеали 

суспільні [...]» [338, с. 167]. Проте життєві обставини розвіяли всі найкращі 

прагнення, знищили запал до праці. Панотець Тендітний виявився слабким у 

боротьбі з життєвими негараздами, у відстоюванні своїх ідеалів. 

Несправедливість, якої він зазнав (відлучення від земства, відсторонення від 

нагляду за школами, безпідставні намагання позбавити парафії, доноси), 

відсутність підтримки переконують у неможливості за тогочасних умов 

залишатися чесною людиною й справжнім духовним діячем. Розмова у 

вагоні з паном ще раз переконує отця Тендітного, що бути чесним 

священиком нереально й він зненавидів духовний сан та його представників: 

«Тендітний ненавидів духовенство з усієї сили душі. [...] –  То правда, що 

духовенство – то якесь сміття, і що ж там дивного, бо чи ж можливо, бувши 

попом, лишатися чесною людиною!? Хіба прокляті попівські обставини не 

викурять і з найкращої людини усе, що вона мала доброго?!» [338, с. 174]. 

Позбавлений підтримки навіть серед священиків, які на його міркування 

щодо народної школи «повстали і зчинили на його галас, як на розбійника» 

[338, с. 169], «не знаходячи спочуття, зацькований ворожнетою, панотець 

Сергій знишк та уперто перемовчував на зібраннях [...]» [338, с. 169]. Відтак, 

бачачи несправедливість, те, що «його роблять ворогом тієї справи, на яку 

поклав він стільки праці, тієї думки, яку вважав кращою» [338, с. 168], отець 

Сергій стає байдужим до всього, стає «українським Обломовим» [509, с. 29], 

перетворюється на розчаровану людину, яка шукає забуття у чарці й картах: 

«Та без надії, без поради, без любої праці, себто без жодної моральної втіхи, 

він почав нудитися, знищуватися духом, осоружуватися як власним 

господарством, що спустив все потроху на наймита, так і обов`язковими 

роботами. [...] погляди і спочуття його змішалися, похитнулись, життя стало 

ще гірше, неосяяне, мляве, непросвітне і потреба губити розум у забуттю за 

горілкою та картами зробилася необхідною» [338, с. 175, 176].                   

         З-поміж зображених у творі типів духовенства позитивним є образ отця 

Каленика Трубайла. «Паноптикум ,,мертвих душ” у священицьких рясах 
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знайшов у повісті єдиного антипода – ідеального священика 

патріархального типу Каленика Трубайла. Його привабливий образ ,,зіткано” 

з показу ставлення до нього як до батька селян, із характеристики в дії (отець 

саботує огидні розпорядження), видимої мови почуттів» [509, с. 31] – 

зазначає В. Погребенник. Простого й людяного панотця «щиро любили та 

поважали люди [...] та з охотою, по можливості, дарували на церкву, певні, 

що і одного шага не піде марно або повз церкву до батюшчиного гаманця, та 

що працьовитий і дбайливий панотець поверне їх на церковні потреби 

якнайкраще» [338, с. 185]. На відміну від інших представників духовенства, 

які переймалися приватними інтересами, а не проблемами віри та своїми 

духовними обов`язками, панотець Каленик читає й намагається проникнути у 

зміст Святого Письма, щиро й глибоко вірує в Бога: «[...] Калитка з 

дивуванням прислухався крізь сон до побожного шепотіння молитов, що 

вражало йому уха, линучи з темного кутка хати; там панотець Каленик [...] 

гаряче благав Господа, вичитуючи попереду молитви, далі просячи власним 

словом, яке траплялося, яке вихоплювалося з його повної зачарування, 

прагнучої до Бога душі» [338, с. 195]. 

         В інших творах В. Леонтовича фігурують епізодичні образи 

духовенства. В повісті «Старе й нове» (1898) сцена у келії отця Фотія нагадує 

картини чернечого дозвілля з твору І. Нечуя-Левицького «Афонський 

пройдисвіт»: «У келії на столі кипів самовар; два ченці, мабуть гості, сиділи 

коло столу порозхристувавши ряси; один з них, дуже гладкий і червоний, 

держачи в руці недопиту склянку з чаєм, доточував її ромом, гучно 

регочучись, широко роззявивши рота; [...] сам панотець Фотій, вбраний у 

нову шовкову рясу, з великою дбалістю розчісував біля дзеркала бороду» 

[337, с. 245]. В автобіографічній повісті «Дитячі і юнацькі роки Володі 

Ганкевича» (1922) окремі сцени за участю духовенства увиразнюють 

особливості взаємовідносин священиків з парафіянами й панами. Так, отець 

Харитон скаржиться, що не може виорати відведеної йому землі, адже 

парафіяни не хочуть йому допомагати. Отець Петро не зважає на те, що 

перед Богом усі рівні: запобігаючи панської ласки, він першим до причастя 
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кличе Володю Ганкевича, сердито крикнувши на сільських хлопців: « – 

Чого ви отарою! Тут є і старші за вас! І перебігши очима по церкві, звернувся 

до Володі: – Володимире Михайловичу, пожалуйте... » [336, с. 159–160].   

         Неореалістичною поетикою прикметне зображення духовенства у 

творчості Осипа Маковея (1867–1925). Переважно з негативною семантикою 

образи духовних діячів фігурують у поетичних творах письменника. Так, 

псевдопатріотизм певної частини тодішнього західноукраїнського 

духовенства сатирично зображено у поезії «Панотчик смачно попоїв...» 

(1892); у поезіях «В Лаврі» (1897) та «Чудо» (1900) засобами іронії й сатири 

автор викриває лицемірство тодішніх священнослужителів. 

         Значну увагу приділяв О. Маковей зображенню священиків, членів їх 

родин у своїй прозі. Так, твір «Вуйко Дорко» (1894) прикметний позитивним 

образом доньки священика з Середлісся – Мані. Якщо у творах письменників 

межі століть образи вихідців із родин духовенства зображені переважно з 

негативним значенням, через розкриття їх безцільного, бездіяльного, 

далекого від народу, проблем освіти, культури, життя (Кольцьо із твору 

«Пропащий чоловік» М. Павлика, діти отця Артемія з «Перекинчиків»             

Є. Ярошинської, Славко Матчук із повісті «Забобон» Л. Мартовича), то 

героїня твору О. Маковея – попівна Маня – вирізняється своєю громадською 

активністю. Шкодуючи за тим, що в неї немає засобів, щоб «працювати для 

інших» [396, с. 254], вона, водночас, доклала чимало зусиль для покращення 

життя селян: «Доки в Середліссі школи не було, я вивчила читати й писати 

двайцятеро дітей [...], дала вже своїм селянкам заробити кілька сот гульденів. 

Даю їм роботу, продаю їм, а сама з того ані крейцара собі не беру. Не багато 

се їм помогло, та краще щось, як нічого. Нехай на мене селяне не нарікають, 

що ось то, мовляв, попадянка дармо їсть їх хліб...» [396, с. 254]. На відміну 

від героїні твору Н. Кобринської «Задля кусника хліба», Маня не 

переймається лише тим, як вигідно вийти заміж, мати матеріальне 

забезпечення й поважне суспільне становище, адже завдяки вмінню та 

бажанню працювати здатна утримувати себе сама.  
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         Оповідання «Хрестини» (1913) цікаве відтворенням релігійних 

суперечок та їх наслідків у колі окремої родини, у якій батько – суддя 

Володислав Данкевич – був греко-католиком, а мати – католичкою. Ситуацію 

ускладнює потреба охрещення новонародженого сина. Дід Володислава 

Данкевича був греко-католицьким священиком, притримувався греко-

католицького обряду і його батько, хоча мати була католичкою. Бажаючи 

бути вірним родинній традиції, суддя хоче охрестити свого сина у греко-

католицькому обряді. Дружина ж Володислава Данкевича та його теща 

прагнуть охрестити сина у католицькому обряді, як це вже було зроблено з 

їхньою старшою донькою Ядвісею. Родинний конфлікт, що виник на 

релігійному ґрунті, актуалізує національну проблематику. Акцентуючи на 

тісному взаємозв`язку релігійної та національної самосвідомості, письменник 

показує, що приналежність до греко-католицької церкви завжди сприймалася 

як ознака національної ідентифікації русина-українця. 

         У творі увиразнюється церковно-релігійна ситуація на 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст., а саме – утиски греко-

католиків з боку римо-католиків, обмеження ролі греко-католицької церкви. 

Із цим безпосередньо пов`язана й проблема втрати національної свідомості. 

Так, Володислав Данкевич, «як чоловік нових часів» [408, с. 447], потрапив 

під вплив «новітнього свідомого польського патріотизму» [408, с. 452] як у 

родинному, так і в службовому середовищі. Тому він побоюється, що, 

охрестивши сина у греко-католицькому обряді, буде осуджений, адже 

«товариші з суду і поляки в місті не похвалять єго за таке охрещення сина» 

[408, с. 447]. Водночас, приналежність до греко-католицької церкви не 

дозволяє йому остаточно втратити відчуття своєї національності: «І хоч він 

сам себе вважає поляком греко-католицького обряду – не чує такого 

шаленого розгону в своїм польськім патріотизмі, який помічає в інших – все 

єго щось стримує і в`яже. Поляк він – але, очевидно, не цілий, не повний, з 

якимсь п`ятном, котрого не може спекатися... Та й не треба! Бо се п`ятно – 

він се чує серцем – нагадує єму всю єго чудову безжурну молодість, доброго 

батька [...]» [408, с. 447–448]. Герой відчуває, що народження й потреба 
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охрещення дитини є для нього своєрідним випробуванням, адже від 

вибору обряду хрещення буде залежати й національна самоідентифікація 

його сина. Відтак, охрещення й визначення церковної приналежності 

«маленького аноніма в колисці» [408, с. 449] – це, водночас, є «приділювання 

єго до сего чи того народу, без єго відому» [408, с. 448–449]. Відчуття 

важливості обов`язку, ще до решти не втрачена національна свідомість, а 

також обурення з приводу таємних замірів жінки й тещі охрестити сина без 

його відома у римо-католицькому обряді, додають відваги й рішучості 

Володиславу Данкевичу. Запросивши греко-католицького священика, він 

таки домігся свого – охрестив сина Миколаєм у греко-католицькому обряді. 

Хоча жертвою родинних суперечок стала дитина (мати-католичка 

відмовляється годувати сина, адже його всупереч її волі охрестили у греко-

католицькому обряді), проте Володислав Данкевич, вістоявши своє рішення, 

був певний, що його син виросте зі свідомістю того, що він греко-католик, а, 

отже, українець: «У візочку плакав синок, але ніхто ним не займався. Був, 

мабуть, голодний – і се було єго перше терпіння з тої причини, що він мав 

бути ,,русином”. Суддя подивився на нього і перший раз в житті відчув долю 

того народу, до котрого належали єго предки і з которим він був зв`язаний 

ще тілько одною ниткою, обрядом» [408, с. 457]. Відстоявши свою церковно-

релігійну приналежність, Володислав Данкевич тим самим ствердив свою 

національну свідомість, про що говорить після хрестин священику й 

запрошеним гостям: « – [...] будьте мені свідками, що я від нинішнього дня 

не поляк, не перевертень, тілько русин такий, як ви» [408, с. 459]. Отже, 

випадок із хрестинами сина став для героя своєрідним уроком, який сприяв 

усвідомленню свого обов`язку, прояву наполегливості у відстоюванні своєї 

церковно-релігійної, а відтак і національної приналежності. Таким чином,          

О. Маковей підкреслює тісний взаємообумовлений зв`язок релігійної та 

національної свідомості. Відстоявши свою церковно-релігійну 

приналежність, суддя тим самим відстояв і поглибив свою національну 

самосвідомість: «[...] з того дня суддя Володислав Данкевич був русином-

патріотом. Всіх способів, які для него були доступні, ужив, щоб єго не 
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вважали поляком. Вписався до різних руських товариств, почав давати 

складки, говорив дома по-руськи, боронив народних справ, де міг»                

[408, с. 459].  

         У нарисі «Хрест поміж липами», що увійшов до збірки «Кроваве поле» 

(1921) й прикметний своїм антивоєнним спрямуванням, письменник піднімає 

проблему співвідношення християнських принципів та жорстокої дійсності, 

можливості реалізації Божих заповідей у складних життєвих реаліях, зокрема 

під час війни. Відправляючи Божу Службу в польових умовах для війська, 

священик у своїй проповіді, виголошеній «коротко, остро, по-воєнному» 

[407, с. 329], говорив те, що диктувала влада: «Маєш служити цісареві і 

боронити вітчину. Це діло богоугодне, і за нього жде тебе нагорода на цім і 

на тім світі. [...] Смерть вояка на війні – чесна і славна; жертва потрібна для 

загального добра» [407, с. 329–330]. Проповідь, у якій акцентовано не на 

християнських цінностях, а на потребі навіть перед лицем смерті бути вірним 

цісареві, свідчить про залежність духовенства від влади. Цінувалися відтак не 

окрема людина та її життя, а воля й інтереси цісаря, про що свідчать як 

проповідь священика, так і промова генерала й «Гімн народів», «у котрім 

народи молилися не за себе, тільки за цісаря» [407, с. 330]. У такій ситуації 

особливо відчутним є неспівмірність християнських заповідей і страшних 

умов дійсності, адже Божі заповіді («не вбивай», «люби ближнього свого») 

суперечать суті війни. Про те, що люди забули або перекрутили й 

пристосували до своїх потреб Божі заповіді, говорить з амвона «прозора 

стать, [...] подібна до Ісуса з хреста» [407, с. 330]: « – Правду кажу вам, що 

коли б ви уживали стільки розуму, сили і заходів на те, щоби д о б р о 

творити, стільки розуму, сили і заходів спотребовуєте на те, щоби з л о 

творити, то був би рай на землі. А ви творите зло і ще молите Бога, щоби вам 

помагав зло творити. Ви забули, що він Отець Небесний, і зробили з нього 

царя небесного, опікуна для ваших земських царів і панів, а не бідних і 

нещасних» [407, с. 330]. У словах прозорої постаті, яка є втіленням Божої 

справедливості, авторської позиції, а також внутрішнім голосом і совістю 

зібраних солдат, звучить правда про священиків, які перетворилися з 
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речників Божого Слова, зі служителів Бога у прислужників царя та влади: 

«Горе вам, лицемірні учителі правди Божої! Ви слуги земських царів і 

багачів, а не Отця Небесного! Нічого ви не навчили ні великих, ні малих, хоч 

уже вчите майже дві тисячі літ. Одних благословите на розбій, других 

навчаєте коритися і терпіти, щоби розбійникам було добре. А Отець 

Небесний не хоче ні розбоїв, ні терпіння людей, тільки хоче, щоби ви жили 

між собою, як добрі діти доброго батька» [407, с. 330–331]. 

         У багатьох оповіданнях О. Маковея образи духовенства змодельовані за 

допомогою зображально-виражальних можливостей гумору, іронії, сатири й 

розкриваються у контексті гумористичних та комічних ситуацій. Йдеться про 

твори «Обрядова справа», «Ксантипа», «Трудне ім`я». Якщо в оповіданні 

«Обрядова справа» сатирично-гумористичний акцент зроблено на образі 

сільського панотця, то у творах «Ксантипа» й «Трудне ім`я» образи 

священиків дещо відходять на другий план, увагу ж зосереджено на проблемі 

стосунків, взаєморозуміння панотців та їх парафіян – простих селян. В 

оповіданні «Обрядова справа» (1912) образ головного героя – отця Іоана – 

змодельовано за допомогою художніх можливостей іронії та сатири. 

Сатирично-іронічна семантика образу формується через показ суджень і 

звичок отця Іоана, зокрема звички постійно носити чоботи. По тому, що 

носить людина – чоботи чи черевики, панотець формує її оцінку. Отець Іоан 

переконаний, що священики мають носити чоботи, а носіння черевиків 

пов`язує зі зневагою богослужбового обряду, із загрозою «облатиненія»  

[401, с. 277]: «Чимраз більше священиків ходить лише у черевиках на 

поруганіє церкви, обряду і духовенства. Світські нехай носять черевики, а 

для нас є чоботи! Се справа обрядова...» [401, с. 277]. Порада лікаря носити 

черевики, з огляду на хворі ноги, спершу обурює отця Іоана, проте поступово 

він переконується, що обряд не страждає від того, що священики носять 

черевики. Комізм ситуації, іронічно-сатиричний пафос образу 

увиразнюються зображенням того, як отець Іоан звикав носити черевики і які 

побоювання переживав при цьому. Перейнятий своїми примхами, 

зосереджений на власних звичках і суб`єктивних судженнях, панотець не 
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займається тим, чим належить духовній особі, не бачить реального життя, 

потреб людей. У контексті сатиричної рецепції образу увиразнюється 

обмеженість, несвідомість священика: побоюючись, що церковний обряд 

може зазнати латинізації, переймаючись тим, що у церкві поширюється 

«облатиненіє на всі боки» [401, с. 277], він вдома розмовляє польською 

мовою, а «українство» вважає за «велике лихо і нещастя» [401, с. 279].   

         В оповіданні «Ксантипа» (1912) з легкою іронією письменник зображує 

манеру проповідувати, властиву героєві твору – отцю Василю: «[...] він 

зложив свою проповідь з різних тем: почав Євангелієм, зійшов на політику, 

на нелад у селі, на читальню, а найдовше говорив про незгоду в родинах, про 

бійки і сварки» [400, с. 375]. З метою виховання у селян моральності у 

родинному житті, отець Василь розповів їм історію про мудрого Сократа та 

його жінку – Ксантипу, яка не тішилася мудрістю свого чоловіка, а сварилася 

з ним через те, що він мало буває вдома, не пильнує господарства. Селянин 

Матвій та його жінка, які не знали про давньогрецьких мудреців, 

спроектували історію, розказану панотцем у церкві, на своє життя, хоча 

панотець їх «і в гадці не мав» [400, с. 376]. Селянин Матвій Соломка був 

своєрідним сільським Сократом, адже він – «голова читальні, громадський 

радний, член управи каси і крамниці, старший церковний брат» [400, с. 376]. 

Матвій був вдячний панотцю за проповідь, котра, як він був переконаний, 

стосувалася його та його жінки: «Се так до мене і до моєї жінки як би 

приложити! Я Сократ, а вона Ксантипа» [400, с. 376]. На відміну від Матвія, 

його жінка була ображена на панотця за його проповідь, яка, як вона вважала, 

була про неї, а тому дорікає священику. Чималих, але марних зусиль 

докладає панотець, щоб пояснити жінці, що він не про неї говорив у церкві й 

не мав наміру її привселюдно ганьбити. 

         Особливості стосунків, проблеми взаєморозуміння священика й селян 

розкриваються і в оповіданні «Трудне ім`я» (1913). Сільському панотцю 

доводиться прикласти чимало зусиль, щоб селянин Гнат Воробець – 

виборець, який мав віддати голос за кандидата до сейму, – навчився 

правильно вимовляти ім`я кандидата. Неписьменний селянин ніяк не може 
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вимовити ім`я кандидата – Теофіла Окуневського – називаючи його то 

Тимофієм Вокунецьким, то паном Тофелем Вокуневським. Марними були 

заходи панотця – численні повтори імені, пояснення його етимології, 

паралелі й аналогії до прізвища, адже перед виборчою комісією селянин все 

одно вимовляє ім`я та прізвище кандидата неправильно й втрачає свій 

виборчий голос. У контексті відтвореної ситуації увиразнюються складнощі 

спілкування священика й селянина, акцентується на таких рисах у ставленні 

духовенства до парафіян, як терпеливість і мудрість.  

         Посиленням сатиричного пафосу в зображенні західноукраїнського 

духовенства позначені твори О. Маковея «З одного жерела» та «Гірке 

життя». В оповіданні «З одного жерела» (1913) образ отця Ріпака 

розкривається через сприйняття його Іваном Петришиним – «,,вічним” 

студентом прав і канцелярійним помічником адвоката» [399, с. 454]. Отець 

Ріпак фігурував як «піп-дерун» [399, с. 454] у дописах Петришина до 

«Громадського голосу». Картина, яку спостеріг Петришин, завітавши до отця 

Ріпака, видається йому черговим епізодом для поглиблення образу «попа-

деруна». Вимагаючи непомірну плату з селянина Ілька Будного за похорон 

його дитини й Службу Божу, отець Ріпак не зважає на горе свого 

парафіянина й не хоче поступитися у ціні: « – Ані гадки! Три мусиш дати, не 

спущу ані феніка [...]. Я цілий ранок страчу» [399, с. 455]. Передаючи думки 

й враження Петришина від побаченого, письменник тим самим засуджує 

здирництво, жорстокість, лицемірство певної частини тодішнього 

західноукраїнського духовенства: «Не штука, – думав він собі, – грати ролю 

патріота і давати на будову бурси дві тисячі, як це отець Ріпак недавно 

зробив, коли обдирає темних селян отак, як Будного» [399, с. 456]. Через 

деякий час Петришину довелося спостерігати поводження з тим самим 

селянином адвоката Гуменецького, у якого Петришин працював. Адвокат, як 

і отець Ріпак, вдавав із себе народолюбця й патріота, проте, як і отець Ріпак, 

не зупинився перед тим, щоб видурити у селянина гроші (розуміючи, що 

справа, з якою звернувся селянин, програна, адвокат все одно бере в нього 

гроші за те, що напише прохання до цісаря). Відтак, Петришин робить 
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висновок: для таких «народолюбців-патріотів», як отець Ріпак та адвокат 

Гуменецький, джерелом збагачення є бідні селяни: «Тут він дивився на 

папери, а в душі бачив перед собою то отця Ріпака, то свого хлібодавця. 

Нічого казати, Гуменецький куди славніший патріот як отець Ріпак, – цілим 

повітом трясе, голова політичної організації, чоловік незалежний, маючий... 

І, дивися, черпає з того самого жерела, що й о. Ріпак [...]» [399, с. 458]. 

Промовистим у сенсі поглиблення реалістичності зображуваного й 

загострення соціальної проблематики є фінальний епізод твору – Петришин 

знищує свій допис до «Громадського голосу» про попівське здирництво, 

адже усвідомлює, що несправедливість у поводженні з селянами, 

зловживання їх працею, лицемірство, псевдопатріотизм – поширені суспільні 

явища, притаманні як церковному, так і чиновницькому середовищу, а тому 

боротися з ними лише дописами – марна справа.  

         Іронічно-сатирична семантика образу сільського священика в 

оповіданні «Гірке життя» (1913) розкривається через відтворення його 

розмови з героєм-наратором, за яким вгадується сам автор, й увиразнюється 

крізь призму його сприйняття. Герой-наратор зауважує, що причиною появи 

твору стало прохання священика, у якого йому довелося перебувати, щоб він 

«описав єго гірке життя» [397, с. 500]. Скаржачись на своє «гірке» життя, 

панотець нарікає на скупість селян, їхню невдячність, розкриваючи тим 

самим ставлення до власної духовної діяльності та людей: «Нарід скупий і 

невдячний. [...] З кого тут поживишся? З десятеро народиться, з п`ятеро умре, 

двоє-троє побереться – та й тілько! Якби ще не ,,гомерицькі” Служби Божі, 

пенсія та сяка-така поміч від тестів – хоч пропадай! Гірке життя!»                 

[397, с. 496–497]. Священик не усвідомлює свого духовного обов`язку, 

прагне безтурботного й ситого життя: «Бо наш мужик ніколи не закличе 

священика за дня і в вигідну пору, тільки як захорує, – то все у найбільшу 

сльоту, як умирає, – то у глибоку ніч, і кличе тебе з паном Богом до півночі» 

[397, с. 497]. Сатирична семантика зображуваного формується через 

«невідповідність між змістом і формою» [378, с. 368]. Непрямим 

спростуванням так званих складнощів життя священика є зовнішні деталі. 



 223 

Так, про те, що панотець перебільшує, скаржачись на своє «гірке» життя і 

малі прибутки, свідчить деталь його зовнішнього вигляду – «пухке і здорове 

лице» [397, с. 497]. Контрастують із його оповіддю про «важке» життя в селі 

й скупість парафіян щедрі пригощання, багатство напоїв і наїдків, якими він 

частує героя-наратора. 

         Особливості життя та побуту сільського духовенства на Галичині кінця 

ХІХ ст. О. Маковей висвітлив у повісті «Залісся» (1896). На прикладі життя 

родини пароха села Залісся – отця Василя Левицького – показано проблеми, 

якими жила більшість багатодітних родин священиків того часу. Всі турботи 

отця Левицького пов`язані з долею його дітей – двох синів та шести дочок. 

Родинні та господарські клопоти не залишали часу на громадські справи, а 

тому священик «селом не займався» [398, с. 458]. Чуючи про негаразди у 

громаді, про несправедливі вчинки війта, син отця Левицького – Славко – 

відчуває прикрість за свого батька: «А Славкові гірко стало за батька, котрий 

сидить стілько літ в Заліссі і пальця не ткне у громадські справи»                    

[398, с. 383]. Віддаленість панотця від проблем села бачать і парафіяни. 

Промовистою у цьому контексті є реакція селянина Головатого на чутки про 

те, що Синод має вирішувати питання запровадження целібату: «[...] було би 

не зле, якби і руські священики були нежонаті. – Не у гнів вам сказавши, – 

говорив Головатий, – от і ваш батько, якби був нежонатий, то, може, був би 

цікавий знати, що в селі діється, та поміг би дещо направити. А так що? 

Присіли єго діти, він газдує, як кождий з нас, зводить – як може – кінці 

докупи, а про своїх парафіян не має і часу думати» [398, с. 398]. Турботи 

отця Левицького зростають із народженням ще однієї доньки: «Одно лиш 

розумів тепер ясно, що єму треба доконче багато-багато, якнайбільше 

грошей, бо без них загине разом з родиною. І він рішився не жалувати 

ніякого селянина і за треби церковні правити якнайбільше» [398, с. 393]. 

Загалом, в образі отця Левицького втілені домінуючі риси більшої частини 

тодішнього західноукраїнського сільського духовенства, яке, хоч і 

репрезентувало значний суспільний прошарок зі статусом інтелігенції, проте 

переважно було обтяжене родинними й господарськими клопотами, за якими 
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не мало часу перейматися громадськими справами. Реалією того часу було 

й те, що сільські священики, навіть маючи бажання зробити щось корисне, 

покращити життя своїх парафіян, не мали відповідних засобів для цього. На 

закиди свого сина у бездіяльності, отець Левицький відповідає: «І я, і ти, і всі 

ми безсилі супроти непорадності, глупоти і нужди» [398, с. 431]. Саме через 

це у свідомості більшості людей священики перестали асоціюватися з 

прогресивними діячами, активними учасниками суспільно-культурних 

процесів. 

         Значну увагу О. Маковей приділив розкриттю образу поповича Славка 

Левицького. Спостерігаючи за життям батька, його вічними турботами про 

забезпечення багатодітної родини, Славко не поспішає висвячуватися: « – 

Такого ,,щастя”, як ваше, тату, можу добігти чи скорше, чи пізніше, а чим 

пізніше попаду в такі злидні, як ваші, і поступлю собі так, як ви з Козаком, 

тим лучче для мене і для таких Козаків» [398, с. 396]. Утративши надію 

отримати у дідича Заборовського дозвіл на одруження з його донькою, 

Славко висвячується безженним й після смерті батька заступає його місце, 

утверджуючись у переконанні, що буде «жити для свого народу»                   

[398, с. 371]. У своїй першій проповіді він закликає селян не забувати про 

свої права й уміти ними користуватися: «[...] вказав на значення конституції і 

тих прав, що милостивий цісар людям призначив, і зійшов на то, як з тих 

прав треба користати, передусім громаді» [398, с. 389]. У своїх мріях Славко 

бачить людей Залісся освіченими, свідомими, заможними. На зборах селян 

він викладає свої наміри щодо закладання читальні чи братства, говорить про 

можливість кращого життя селян. Притримуючись реалістичності в 

зображенні, письменник показав типові образи й ситуації: якщо отцю 

Василю Левицькому не вистачало часу через свої клопоти про добробут 

багатодітної родини перейматися громадськими справами, то його син 

Славко, попри свої добрі наміри й бажання покращити життя людей, не в 

змозі подолати перешкоди, які лежать на шляху реалізації його прагнень: 

«[...] єму здавалося, що треба тілько піти на село і вже в роботі для народу 

ніхто єго не перепинить. Тим часом рік життя по скінченню семінарії, 
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знайомства з різними людьми і теперішні досвіди в Заліссі переконали 

єго, що се так легко не йде, як єму здавалося» [398, с. 414]. Відтак, запал до 

діяльності змінюється іронією над собою й своїми мріями: «А тим часом 

бавлюся в патріота, працюю для народу [...]» [398, с. 469]. Те, що Славко не 

йде далі своїх намірів зробити щось корисне громаді, не знаходить засобів 

втілити свої уявлення про добробут Залісся, дало привід О. Засенку 

стверджувати, що він та інші позитивні герої повісті «вийшли нежиттєвими, 

бездіяльними мрійниками і резонерами» [207, с. 119]. Літературознавець 

також вважає, що образ Славка Левицького вписується в ряд «,,мертвих душ” 

– лишніх людей у галицькому суспільстві кінця ХІХ – початку ХХ ст.»            

[207, с. 124] (йдеться зокрема про образи поповича Кольця з повісті                      

М. Павлика «Пропащий чоловік» та поповича Славка Матчука з твору                   

Л. Мартовича «Забобон»). Дослідники творчості О. Маковея                                 

(Ф. Погребенник, О. Засенко) вказували, що таких, як Славко, слід було б 

зображувати з викривальним пафосом. Натомість, письменник керувався 

насамперед реалістичним підходом до зображення героя, в образі якого 

втілив риси тих представників родин духовенства, які мали бажання зробити 

щось корисне для громади, переймалися інтересами й потребами селян, проте 

через тогочасні суспільні умови не бачили можливостей втілити свої 

позитивні прагнення в життя, або не мали сили подолати перешкоди на 

шляху до реалізації своїх ідей.              

         Отже, у моделюванні образів духовенства О. Маковей проявив себе 

неореалістом, який поєднав принцип об`єктивного відтворення дійсності з 

психологізацією зображуваного. Специфіка мислення, реалії побуту греко-

католицьких священиків та вихідців із їх родин відображено у творах 

«Залісся», «Вуйко Дорко», «Ксантипа», «Трудне ім`я», «З одного жерела», 

«Гірке життя». Викриваючи негативні явища, О. Маковей вдавався до 

творення гумористичних («Обрядова справа», «Позичене лице») та 

сатиричних («З одного жерела», «Гірке життя») ситуацій, послуговуючись 

засобами комічного: гумором, іронією, сатирою. У контексті образної 

системи творів актуалізуються такі теми, як взаємозв`язок церковної та 
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національної приналежності («Хрестини»), становище духовенства на 

війні («Хрест поміж липами»), стосунки священика й парафіян («Залісся», 

«Гірке життя», «Ксантипа», «Трудне ім`я»), доля вихідців із родин 

духовенства («Залісся», «Вуйко Дорко»).  

         Помітне місце образи духовенства займають у творчості Миколи 

Чернявського (1868–1948). Як вихідець із родини церковного діяча,                     

М. Чернявський отримав духовну освіту (навчався у Бахмутській духовній 

школі й Катеринославській духовній семінарії, яку закінчив у 1889 р.), 12 

років працював викладачем у Бахмутській духовній школі. У зображенні 

духовенства письменник був зорієнтований на принципи реалізму, хоча його 

творчість засвідчує й суголосність певним тенденціям модернізму: 

заглиблення у внутрішній світ героя, акцентування на амбівалентності 

людської натури, передача вражень, символіка. «Оновлення прози                        

М. Чернявського, безперечно, відбувалося, але на ґрунті реалізму: описового 

з ознаками натуралізму та виражального з рисами імпресіонізму й 

символізму» [722, с. 58], – зазначає Н. Шумило. 

         В оповіданні «В незнану далечінь» (1900) М. Чернявський розкриває 

суперечливий образ сільського панотця Гервасія. Священик полишає рідну 

парафію через непорозуміння із селянами: «У їх з о. Гервасієм була давня 

ворожнеча. Вона таємно тяглась довгі роки, видимо виникла в останні часи, й 

тепер о. Гервасій почасти, як він казав, з своєї охоти, а почасти з темного, але 

недвозначного загаду консисторії – кидав добре насиджене місце з тим, щоб 

уже ніколи не вертатись сюди» [670, с. 1]. Трагізм становища отця Гервасія 

полягає у тому, що він тривалий час не усвідомлював, що парафіяни не 

шанують його: «Він дуже довго був запевнений, що мужики в таємниці душ 

своїх поважають його, його сан, а хто не поважає, той боїться його. Але тепер 

ясно, що й не поважають, і не бояться. Він чужий їм і ворожий... Так, 

ворожий... Ніякого зв`язку тепер немає у його з ними» [670, с. 2]. Складний 

внутрішній світ священика увиразнюється через відтворення його почуттів, 

переживань під час прощання з рідною хатою, церквою, землею: «І в ту 

хвилину враз усе мов перевернулося в нім, все затаєне горе й біль тяжкої 
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зневаги й каяття – все вилилося в один несподіваний і невпинний плач. 

Тут з`єднались і жаль за непорозуміння з людьми, і жаль на самого себе за всі 

провини, може часом і невільні, що так обурили на нього парахвіян... І 

хотілось, щоб хтось зрозумів його, щоб хтось простив йому, щоб хтось 

пожалів його!» [670, с. 3]. Проте у своїх провинах він зізнається лише собі, 

спробувати ж налагодити стосунки з парафіянами не дозволяє гордість: 

«Тепер йому було ясно, що він винен. Винен, насамперед, перед своїми 

парахвіянами, винен перед своєю сім`єю, винен перед самим собою! Гордий і 

упертий, він згори дивився на людей. Ніколи вони не чули від його ласкавого 

слова. Ніколи він не був тихим, добросердним пастирем своєї отари»                

[670, с. 4]. Відтак, отець Гервасій приходить до усвідомлення, що він не 

плекав у собі тих рис, які мають бути ознакою справжнього духовного 

пастиря – доброту, людяність, терпіння, безкорисливість, жертовність. Через 

відтворення внутрішніх почуттів героя увиразнюються його позитивні риси – 

здатність визнати (хоча б перед собою) власну провину, каяття, 

переосмислення ролі й значення духовного сану, осмислення важливості 

християнських чеснот у стосунках з людьми.  

         У повісті «Vae victis!..» (1904) розкриваються образи двох священиків, 

які перебувають в однакових умовах (відбувають покуту в монастирі), 

страждають під тиском складних життєвих обставин, проте виявляють різні 

риси характеру, демонструють протилежні життєві позиції.       

Воропанівський панотець Сергій, який перебуває в монастирі як 

«штрафований» [674, с. 56], на початку своєї духовної діяльності був 

сповнений благородних і щирих намірів, які проте швидко розбилися об 

жорстоку дійсність. Щоденні потреби змушували священика «брати те, що 

дають» [674, с. 68], а стосунки дружини з сільським вчителем поглибили 

його розчарування в людях. Хвороба на сухоти остаточно підкосила моральні 

й фізичні сили отця Сергія. Дізнавшись, що три священики – його 

попередники – померли від сухот, отець Сергій приходить до висновку, що 

туберкульозні мікроби скупчені в ризах, а тому палить їх, за що й був 

відправлений в монастир на покуту. Слабкий, знесилений отець Сергій 
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«топить» своє горе в горілці й у відчаї накладає на себе руки. Відтак, 

письменник змоделював тип маленької, зайвої, пропащої людини, яка, 

розчарована й безсила, не бачить сенсу подальшого життя. Можна 

погодитися з Н. Шумило, що самогубство отця Сергія – «це не вияв 

декадентських мотивів [...], а реалістична розв`язка однієї з драм соціально й 

морально скривдженої людини»  [722, с. 58].    

         Інший священик, який теж відбував покуту в монастирі – отець Аркадій 

– прийняв духовний сан не за покликанням, а через життєві обставини: він 

змушений був одружитися з дочкою протоієрея, а потім, за волею тестя, 

висвятитися. Священицька діяльність, перебування в монастирі завдавали 

йому страждань, викликали нарікання на долю: «[...] надало мені оцю 

хламиду на себе натягти!.. – Ні, ніякого добра я не знав і не бачив у нашому 

званії. Як тільки вирвусь з цієї хурдиги, [...] то буду клопотатись, щоб хоч 

перевестись у воєнні священики. Все-таки там більше волі, все-таки ми там 

більше на людей похожі» [674, с. 61]. Справжнє покликання отця Аркадія – 

музика. Саме про неї він мріє у безрадісні для нього хвилини («Заберусь 

куди-небудь у Мевр або у Фергану й візьмусь знов за музику й композицію. 

[...] в душі починали зароюватися незнайомі, нові мелодії, широкі й вільні, і 

йому стало зразу сумно-сумно й жалко свого молодого минулого, свого 

загубленого життя й таланту» [674, с. 61–62]). На відміну від слабкого отця 

Сергія, отець Аркадій не скоряється життєвим обставинам, вірить у краще 

майбутнє й робить рішучі кроки: не отримавши в архієрея дозволу поїхати до 

хворих дітей, самовільно їде додому. Отець Сергій, порівнюючи себе й отця 

Аркадія, приходить до висновку: «Він не побоявся боротьби з сильним, 

боротьби з людською неправдою, і він переможе їх. А я? Я навіки пропаща 

людина. Vae victis!.. Горе знесиленим, ні на що не потрібним! Нема їм місця 

на цім світі» [674, с. 97]. 

         З негативним значенням у творі фігурує чернець Пафнутій, який 

займався вистежуванням і складанням доносів. Пафнутія не любили й 

«боялися всі, од ігумена до останнього послушника» [674, с. 59]. Морально 

знущаючись з отця Сергія, нагадуючи йому про невірну дружину, Пафнутій 
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отримує насолоду. Письменник показує, що монастирем керують 

недостойні люди – чернець Пафнутій та ігумен: «Обидва вони були темні, 

неосвічені люди, один з крамарського, другий з мужичого роду і добились 

становища – той віддавши на монастир чималу суму грошей, спадщину від 

батьків-крамарів і через те доскочивши ігуменства, а другий – виключно 

своїм життям і поводженням. Про його й далеко від монастиря йшла слава, 

що це святий чоловік, прозорливець. Обидва вони наскрізь бачили один 

одного, і боялись, і у всіх справах монастирського життя брали участь разом, 

ніби пособлячи один одному, а на ділі – висліджуючи один одного»              

[674, с. 89].  

         До образу отця Сергія («Vae victis!..») близький образ отця Костя з 

оповідання «Товариші» (1908), який теж репрезентує тип зайвої людини. 

Характер героя, його життя розкриваються через першоособовий наратив: 

Кость розповідає своєму товаришеві Миколі Іваницькому, з яким навчався в 

семінарії, про шляхи, що привели його до священицької діяльності.                    

Г. Земляна слушно зазначає: «Твір набуває ознак жанру житійного 

оповідання, що дає змогу письменникові показати, як психологія людини, 

риси, вдача впливають на її долю» [211, с. 105]. Через несприятливі життєві 

обставини Кость не зміг реалізувати своє прагнення – вступити до 

університету й змушений був піти вчителювати, але праця у школі сприяла 

духовному пригнобленню. Щоб хоч якось змінити своє життя, він 

висвячується й стає священиком: «тонкий, стрункий і взагалі ніжний» Кость 

тепер «товстий, кудлатий, з чималою лисиною піп, звичайний сільський піп» 

[673, с. 115]. Характер отця Костя увиразнюється на тлі життєвої долі його 

товариша Миколи, який залишився непохитним у своїх переконаннях, вірний 

своїм ідеям. Слухаючи розповідь Миколи про його неспокійне, сповнене 

боротьби життя, отець Кость відчуває приземленість, рутинність власного 

існування. «Мені соромно перед тобою, як і перед собою!..» [640, с. 119] – 

зізнається він і дає Миколі гроші: « – Візьми оце від мене [...] на справу. [...] 

Це не для тебе, це мені потрібно... Це гроші народні» [673, с. 120]. 
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         Негативний образ сільського панотця Леонтія фігурує в оповіданні 

«Служби не буде» (1908). Брутальність панотця у поводженні з людьми 

увиразнюється через відтворення його мовлення (своїх парафіян він називає 

«мугиряками», «свинями», «свинотою» [672, с. 135, 137]). Промовистим у 

розкритті ставлення отця Леонтія до людей є епізод з приходом до нього 

кумів, які просять охрестити хвору дитину. Панотець наказує їх не впускати, 

грубо звертається до людей: « – Свині, не знають часу... Сидять до ночі, а 

тоді лізуть...» [672, с. 138]. Лише згадавши, що він гостював у одного з селян, 

панотець згоджується охрестити дитину. Обурений скаргою, яку написали на 

нього парафіяни, отець Леонтій, проте, не боїться вищої церковної влади, 

впевнений, що благочинний буде на його боці, адже «ворон воронові ока не 

виклює» [672, с. 134]. 

         В оповіданні «Раби» (1909) фігурує образ попа-донощика – отця 

Венедикта, якого за його негативні риси прозивали Індиком. Управитель 

маєтку Духновського дає промовисту характеристику панотцю: «Попівські 

очі завидющі, а руки загребущі» [671, с. 171]. Отець Венедикт пише доноси 

на управителя маєтку – Вуїча, адже заздрить йому: «Тоді й о. Венедикт повів 

свої підходи проти Вуїча, бо не любив у ньому дворянина, людину кращого 

від нього виховання, родича колишньої властительки маєтку. [...] Він добув 

адресу Духновського й почав писати доноси. [...] сподівався, що його праця 

дарма не загине» [671, с. 172].  

         Костянтина Малицька (1872–1947) – західноукраїнська письменниця, 

педагог, громадсько-культурна діячка – в оповіданні «Мур» розкрила образ 

«щирого патріота» [410, с. 116] – отця Теофіля. Скаржачись на відсутність 

громадянської свідомості, національного почуття у селян, панотець, 

водночас, зараховує себе до панства, формує стіну між собою та селянами 

(назва твору в цьому контексті є символічною). Перед виборами священик 

намагається примирити своїх парафіян, переймаючись насправді не злагодою 

між людьми, а результатами виборів. Слова панотця розходяться з його 

вчинками: у церкві він натхненно говорить про християнські чесноти, а через 

деякий час б`є палицею сільського хлопчика Василька. Окремі епізоди 



 231 

увиразнюють ставлення членів родини священика до селянських дітей: «З 

кухні виходить їмость. У неї в руках повна тарілка краяної булки. Вона подає 

один кусок Василькові і каже: ,,Ось маєш, іди зажди там на дворі, заки паничі 

з`їдять”» [410, с. 117]. Відчуття муру між собою та Миронком (сином 

панотця), а також спостережливість, формують у свідомості маленького 

Василька негативне уявлення про духовенство, ототожнення його з 

панством: «І чому не взяли і його там до забави? [...] Та воно мусить така вже 

установа, що мужики лиш з мужиками, а пани з панами. Ось його тато та 

другі старі газди лиш до пекарні панотцевої заходять або в сінях стоять, а у 

покої ідуть іно ті, що на службу несуть. [...] А він цілує панотця і добродійку 

в руку, і старших паничів, але Миронко ні раз ще не поцілував його тата і 

маму, хоч вони і старі вже люди і в селі усі їх поважають» [410, с. 118].  

         Відтак, К. Малицька, попри те, що сама була донькою священика, не 

вдавалася до ідеалізації чи розкриття лише позитивних сторін діяльності 

західноукраїнського духовенства межі століть. В оповіданні «Мур» крізь 

призму сприйняття сільського хлопчика вона відтворила характерні 

особливості становища й поведінки окремої частини сільського духовенства, 

увиразнила його стосунки з селянами, показала той символічний мур, який 

часто виникав між священиками та парафіянами.        

         Різноаспектно, у неореалістичному руслі зображені образи духовенства 

у прозі Михайла Яцкова (1873–1961). У повісті «В лабетах (Танець тіней)» 

(1917) фігурують негативні образи діячів церкви. Зображені панотці – 

визискувачі народу, вороги читалень, прогресивних ідей, освіти, культури. 

Священики входять до наглядової ради банку «Народна сила», проте ні отець 

Невеслярський, ні отець Онищук, ні отець Горлиця нічого не роблять для 

поліпшення умов праці службовців, збільшення їхньої заробітньої плати, не 

протестують проти сваволі й підступності Шуліковського, перебуваючи під 

його впливом і слухняно виконуючи його вказівки. У дописі Ярослава 

Кедрини до газети «Діло» розкривається історія про те, як негідно повівся з 

хворим кореспондентом отець Филимонович. Панотець у ту ж газету 

надіслав спростування інформації Кедрини, стверджуючи, що кореспондент 
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«не тільки фізично дуже хворий, але внаслідок того нервово страшенно, 

аж до несамовитості розстроєний» [735, с. 337]. Священик небезпідставно 

був упевнений, що повірять йому, а не кореспонденту, адже вважав себе 

представником вищих суспільних верств: «З появою цієї відповіді послала 

дирекція до о. Филимоновича листа з пробаченням, а ввечері прийшов у тій 

справі окремо президент Дорош і влаштував карне розслідування проти 

Кедрини […]» [735, с. 337]. Показовим у сенсі увиразнення негативних рис 

окремих представників тодішнього духовенства є образ панотця, який 

відвідав банк з метою обмовити безневинного селянина: « – Той Крило, 

прошу панів, це остання падлюка, радикал, атеїст, і все, що лише найгіршого 

можете собі уявити. [...] Я не маю жодного впливу на нього, не згадував йому 

навіть про тих сто крон, бо це все одно нічого не допомогло б! Гроші 

пропали. Прошу тільки нікому не говорити, що я тут був особисто» [735, с. 

359]. Негідний вчинок панотця, його схильність до наклепів, брехні й 

лицемірства, невдовзі розкриваються: «Через якийсь час став перед касиром 

високий літній селянин. – Називаюся Олекса Крило. Голова читальні. Я 

щойно вчора повернувся додому, застав лист від пана касира, а гроші сховала 

жінка в скриню між полотно. Я порахував, знайшов справді сто крон більше і 

повертаю їх вам» [735, с. 359].    

         В оповіданні «Зерно гірчиці» (1907) М. Яцків акцентує на позитивній 

ролі церкви, яка «стала святинею хлопської туги» [736, с. 195], на значенні 

священика, який «вслухався в молитви, що шуміли довкола нього»              

[736, с. 195], давав поради, навчав та втішав людей. З огляду на специфіку 

зображення церкви й духовенства, оповідання не увійшло у жодне з видань 

творів письменника за радянських часів (1963 р., 1973 р.). 

         У творі відтворено образ незвичайного священика – він не мав парафії, 

був мандрівником і духовним вчителем людей: «Священик був самотній, не 

мав своєї парохії, лиш ходив від села до села і навчав правди. Любив нарід, 

розумів його хиби, журу і втіху, тримав на долоні його серце» [736, с. 196]. 

Мандрівний панотець був духовним батьком для людей, які потребували 

сповіді, поради й розради. Священик свідомий своєї місії – бути духовним 
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пастирем, не лише сповідати, радити й навчати, а й розділяти долю свого 

народу: « – Двома скарбами обдарувала мене доля: народом і терпінням. […] 

Я бідний, бо мій народ бідний» [736, с. 196]. 

         Увиразненню образа духовного подвижника сприяє епізод сповіді. 

Священик не просто вислуховує сліпого хлопця, а й щиро розмовляє з ним. 

На переконання парубка, його гріх полягає у тому, що з нього немає користі 

людям, що він втрачає терпіння й бажає смерті. Священик виявляє глибоке 

знання людської душі, психології: він ставить не прямі запитання (як, де й 

коли згрішив), а веде розмову так, що людина, заперечуючи, або 

підтверджуючи сказане ним, тим самим виявляє свої помисли, ставлення до 

певної ситуації, тобто розкриває свою справжню натуру. Вислухавши сліпця 

й зрозумівши його, священик каже мудрі слова співчуття та втіхи:  « – 

Мученику, ти не знаєш гріха. Ти чистий, як сльоза Бога, і покутуєш за чужі 

гріхи. Ти на сій землі – як те зерно гірчиці з Святого Письма. Найдрібніше 

воно між усяким насінням, як же виросте, то стане найбуйнішим деревом, так 

що птаство небесне прилітає клубитись між його гіллям» [736, с. 197].  

         Проза Гната Хоткевича (1877–1938) – українського письменника, 

критика, композитора й мистецтвознавця – прикметна відтворенням життя та 

діяльності західноукраїнського духовенства у контексті історико-

легендарного дискурсу, позначеного неоромантичними домінантами. 

         Сюжетні й тематичні вектори лірико-романтичної повісті Г. Хоткевича 

«Камінна душа» (1911) зосереджені на історії нещасливого кохання попаді й 

ватажка опришків, відтвореній на основі народної пісні «Павло Марусяк і 

попадя». Окреме місце у творі відведено зображенню особливостей 

релігійного життя гуцулів та діяльності закарпатського духовенства.                

У повісті «Довбуш» (20-ті рр. ХХ ст.), продовжуючи розкривати гуцульську 

тематику, пов`язану з легендами про опришків та їх ватажка, Г. Хоткевич 

зображує образ священика Кралевича. На оригінальність образу героя 

вказував Ф. Погребенник: «У творах, присвячених опришківському рухові, 

образ Кралевича виділяється нестандартністю мислення, художньою 

переконливістю у зображенні його думок і поглядів на минуле нашого 
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народу, симпатією до опришківського руху» [510, с. 550]. Панотець 

Кралевич вирізнявся на тлі західноукраїнського духовенства ХVІІІ ст.: «[...] 

сапогівський піп головою цілою стояв вище звичайних півграмотних 

сільських попиків, знав латину, був очитаний, вів переписку з якимись 

вищепоставленими людьми [...]» [654, c. 72]. Це стало причиною відчуження 

отця Кралевича й місцевого духовенства: Кралевичу не було про що 

розмовляти з панотцями з навколишніх сіл, вони ж сторонилися його через 

те, що не вважали за «свого», побоювалися його освіченості. Проте 

сторонилися отця Кралевича не лише місцеві священики, а й парафіяни: 

«Проповіді його були завжди дуже обдумані й розумні – і, мабуть, тому 

гуцулія їх ані в зуб не розуміла» [654, c. 84]. Письменник показує 

парадоксальну, але, водночас, реалістичну ситуацію: отець Березовський 

відкрито обдирає гуцулів, проте вони поважають його, вважають «своїм», 

натомість, стороняться отця Кралевича, хоча він домогає парафіянам, 

намагається завоювати їхню прихильність. 

         Неординарними були погляди отця Кралевича на Бога й віру. Він, як 

людина освічена й начитана, був далеким від ортодоксального сприйняття 

релігійних догм. На запитання Олекси Довбуша про існування Бога отець 

Кралевич відповідає: «По вірі вашій дасться вам. Віриш – значить, Бог є. Не 

віриш – значить, Бога нема. І ніхто вже тобі його не создасть. Буде порожнє 

місце у серці – і нічого вже більше ти там не поставиш... Але холодно ходити 

з пусткою і не привітно» [654, c. 193–194]. Нестандартне мислення панотця 

доповнювалося його внутрішнім неспокоєм, бунтівною вдачею: «Щось у 

цьому було з конквістадора, щось із вічного бунтівника, конфедерата. Рішуче 

помилково він потрапив до сутани; йому далеко більше до лиця була би якщо 

не кольчуга, то в усякому разі, плащ народного трибуна» [654, c. 79]. Саме 

завдяки своїй вдачі отець Кралевич зблизився з Олексою Довбушем, 

відігравши ключову роль у формуванні світоглядних переконань ватажка 

опришків: «Дві людини, з яких одна чула в собі колосальні засоби чину, але 

не чула під него жодної ідейної обґрунтованості, і друга, що вміла все 

теоретично обґрунтувати, але ніколи не бачила реальних сил для здійснення 
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своїх мрійних постулатів, – таких дві людини зійшлися, тягнені 

нерозривною силою одна до одної з різних точок земної кулі, аби доповнити 

одна одну й аби слово сталося чином» [654, c. 79]. Спілкування отця 

Кралевича й народного месника було рівноправним, своєрідним 

взаємозбагаченням, обміном думками та знаннями. Священик наштовхує 

Довбуша на думку про необхідність повстання, стає його ідейним 

натхненником. Розповідаючи Олексі про трагічні й героїчні епізоди з історії 

України, зокрема про козацькі повстання в центральній Україні, отець 

Кралевич формує тим самим у Довбуша переконання у необхідності 

народного повстання на західноукраїнських землях проти гнобителів. 

Відірваність ідеї від її практичної реалізації породжує розгублення, страх під 

час перших етапів здійснення задуму. Конфлікт між морально-етичними, 

християнськими цінностями та діями Довбуша увиразнюється й 

загострюється тоді, коли Олекса розповідає про помсту панському економу 

за образу Єлени. З часом отець Кралевич визнає: Довбуш «виходив із 

глибокого знання місцевості й звичаїв, та вдачі люду, а я виходив із 

теоретичних міркувань, одірваних від живої дійсності» [654, c. 251]. Коли 

Довбуш приводить до Кралевича своїх легінів, священик вже дивиться на 

них не як на вбивців, а як на бороців за справедливість і розповідає їм про 

запорожців і гайдамак, проводячи відповідні паралелі між епохами та 

подіями, вказує на історичну зумовленість появи народних месників, 

прагнучи таким чином сформувати у свідомості опришків мотивацію їхніх 

вчинків. Подолавши конфлікт між благородною ідеєю та нехристиянськими 

засобами її втілення, усвідомивши, що лише проповіддю, закликами до 

справедливості неможливо захистити народ, отець Кралевич надихає 

опришків на подальші дії в ім`я справедливості, волі, добробуту народу.             

         Помітне місце образи священнослужителів посідають у неореалістичній 

прозі С. Васильченка й А. Тесленка.  

         Однією з провідних тем прози Степана Васильченка (1879–1932) є 

особливості стосунків сільських вчителів та священиків. У ХІХ – на початку 

ХХ ст. церковно-парафіяльні школи були під наглядом священиків, які часто 
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виявляли зверхнє ставлення до вчителів, контролювали їхню діяльність, 

адже, «виступаючи проти освіти для селян, попи вважали вчителів, особливо 

вихідців з народу, своїми ворогами» [180, с. 154]. Згадуючи в 

автобіографічному творі «Мій шлях» (Автобіографічні записки) (1931) про 

своє вчителювання в однокласній школі у селі Потоки на Канівщині,                  

С. Васильченко описав місцевого священика – типового представника 

тодішнього сільського духовенства, відтворив одну зі своїх розмов із ним: 

«Раз розбалакались якось за школу; рано, – каже (священик. – І. П.), – 

мужика грамоти учити, та й навіщо вона йому? Хай учиться молитися Богу, 

то й буде для його, а то його научи грамоти, то й пригодиться вона йому 

тільки на те, щоб прошеніє писати на тебе та бунтуватися. ,,Грамота мужику 

– меч безумному” – пояснив він текстом. [...] Далі, коли почав він казати про 

різки, якими батьківською рукою ще треба сікти людей, то я вже не витерпів 

– нагадав йому, що я сам селянин і мушу не згодитись з ним. Він спохватився 

та давай викручуватись [...]» [58, с. 344–345]. В оповіданнях «Божественна 

Галя» (1910) та «Чарівний млин» (1911) письменник показав типову для тих 

часів ситуацію: сільський священик намагається контролювати школу й 

діяльність вчителів. 

         У повісті «Талант» (1924) образ сільського священика розкривається у 

контексті зображення трагічної долі талановитої дівчини Тетяни. 

Дозволяючи собі легковажну поведінку, отець Василь, водночас, картає 

Тетяну за її стосунки з паничем, стає причетним до трагічної розв`язки 

життєвої драми талановитої співачки. Жорстокість, грубість, 

несправедливість отця Василя увиразнюються через передачу людського 

осуду: коли після зникнення Тетяни він, «стурбований, винуватий, з 

робленим суворим виглядом» [60, с. 44], намагався повчати людей, вони 

докоряють йому за вчинене: «Із натовпу обізвався стриманий голос: – Так-то 

так, батюшко, коли ж вам чинити так, як ви зробили, не годиться. За ним 

другий, жіночий: – Отак опаскудити, обплювати дівчину, та ще принародно в 

церкві. А спитати б, за що? Мало ще залили сала за шкуру? Далі одно по 

одному загули з громади інші голоси [...]. – Ну нехай би вона й справді там 
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провинилась, то й що ж: зразу камінь на шию та як щеня – у воду? З 

другого боку: – Чужа, бачте, дитина, та ще й сирота – то воно й не жаль»           

[60, с. 45]. Ставши винуватцем трагедії, отець Василь боязливо й 

злодійкувато замикається у хаті, відмовляючись ховати Тетяну. 

         У творі змодельовано образ ще одного представника церкви – дяка 

Запорожця. Герой вирізняється сміливістю і прямотою, що проявляється у 

його висловлюваннях про отця Василя. Характер дяка увиразнюється через 

пряму мову, деталі зовнішнього вигляду, поведінку, передані крізь призму 

сприйняття наратора. Як і герой-наратор та сільський вчитель Андрій 

Маркович, дяк Запорожець має потаємне бажання – навчатися. Проте 

волелюбний дяк не витримав довго в інституті: « – Роздивився – тюрма, взяв 

документи і втік» [60, с. 49].  

         Типові образи дяків розкриваються у незавершеній повісті                              

С. Васильченка про Тараса Шевченка «Широкий шлях», над якою 

письменник працював у кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (із п`яти 

запланованих частин остаточно завершена лише перша – «В бур`янах»). 

Дяківська наука, попри всі її недоліки, пробудила у малого Тараса потяг до 

знань, до кращого життя. Він «одчував інстинктом, що за цією дяківською 

безтолковою школою десь далі ховається справжня наука – ясна, радісна...» 

[63, с. 215]. Саме у церковній школі Тарас відчув перший поштовх до 

словесної творчості: знайшовши у дяка зшиток синього паперу й прочитавши 

там написані від руки псалми, щедрівки, вірші, він вирішив зробити й собі 

таку книжечку. Невдовзі на місці «дяка-запорожця» з`явився дяк Бугорський:                   

«Дяка-запорожця вже в школі не було, прислано з города другого, 

Бугорського, молодого, більш ученого, але лютого, гірше звіра, і п`яницю 

такого, якого, казали, світ не бачив» [63, с. 219]. У дяка Бугорського Тарас 

був водночас і наймитом, і учнем. Дяк не переймався освітою і добробутом 

свого учня, часто проявляв жорстокість, посилав жебрати, а то й красти, 

безпідставно карав. Спостереження за роботою лисянського дяка-маляра 

породжують у Тараса бажання навчитися малювати, адже саме тоді він 

«вперше одчув ідею творчості» [63, с. 227]. Проте, «замість того, щоб 
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привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймита: велів 

йому дрова рубати, носити воду, дітей глядіти» [63, с. 237]. З аналогічним 

значенням образи дяків, з якими зводила доля Тараса Шевченка, фігурують й 

у романі Оксани Іваненко «Тарасові шляхи» (1989). 

         Оповідання С. Васильченка «Спасенник» (1911) цікаве розкриттям 

значення релігії, віри, Богослужіння для людей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Під час Божої служби в арештантів («спасенників») та 

у їх наглядачів пробуджуються світлі й теплі почуття, приглушені 

жорстокими реаліями життя: «Після перших звуків церковної служби сірі 

суворі лиця стали прояснятися, в очах засвітилися тихі огники. Із казенних 

мундирів тюремних надзирателів, що лавою оточили ряди арештантів, 

виглянули прості наївні лиця звичайних селян. Можна було зобачити, як 

надзирательська шинеля миролюбиво тиснулася до сірого арештантського 

бушлата» [59, с. 166].      

         В оповіданні «Червоний вечір» (1932 р.) у контексті історії про «святого 

каліку» увиразнюються світоглядні налаштування радянських школярів – 

«молодих безбожників» [62, с. 195], які напередодні храмового свята 

співають «Долой, долой монахов...» [62, с. 193]. Відчувається іронічне 

ставлення автора до школярів, яке увиразнюється порівнянням: «[...] на все 

село кумкали жаби в золоті глеки, мов школярі-перваки вичитували цілим 

класом, роздільно, старанно, слово за словом, як першу лекцію або вечірню 

молитву: ,,Долой... долой... монахов...”» [62, с. 198].   

         У прозі про духовенство Архипа Тесленка (1882–1911) образи 

священнослужителів зображені з негативним значенням, їхній спосіб життя, 

вчинки не відповідають уявленням про діяльність духовної особи. У 

моделюванні образів церковних діячів письменник керувався переважно 

власним життєвим досвідом. Так, в основу твору «Любов до ближнього» 

(1906) лягли враження А. Тесленка від перебування у Києві наприкінці 1905 

– у першій половині 1906 р. У своїй автобіографії він зазначав: «Незабаром 

1905 року хопився в тюрму. Через місяць з днями випускають мене. Далі 

знову ганяють за мною. Чкурнув я у Київ. Жив поміж босяками, по 



 239 

монастирях жив. Хліб у Лаврі місив, картоплю чистив» [572, с. 435–436]. 

Монастир – остання надія безпритульного парубка з хворою ногою, з яким 

познайомився герой-наратор. Але сподіваного притулку, доброго ставлення у 

монастирі герої не знаходять. Письменник акцентує на таких деталях, як 

«золоті верхи» на будівлі, «золото», яке «так і сяяло все» [574, с. 70], 

створюючи ефект контрасту: багатство монастиря / убогість героїв.  

         А. Тесленко розкриває лицемір`я церковнослужителів, які красномовно 

проповідують про любов до ближнього: «Диякон читав. Так гарно читав: ,,Не 

беріть, – каже, – ні золота, ні сребра [...]. Треба, браття, поважать добро чуже, 

треба любить ближнього!» [574, с. 70]. Коли ж справа доходить до дієвого 

прояву любові до ближнього, то з`ясовується, що слова залишилися 

порожніми. У монастирській чайній героїв зустрічають вороже: непривітні 

ченці навіть не дозволяють посидіти й погрітися, адже бачать, що відвідувачі 

не мають грошей: « – Ти не п`єш, значить? – чернець до його. – Ні... – Ну то 

вбирайсь! – Та я... хоч би нога... нога ось, – показує на ногу. – Убирайсь, тобі 

сказано! У нас даром не ловлять мух! – гукнув пузатий» [574, с. 72]. Негідна 

поведінка ченців увиразнюється засобом контрасту: в чайній під картиною 

«Страшний суд» написано – «Приидите ко мне вси труждающиися и 

обремененныи...» [574, с. 71]. Не кращого ставлення зазнали герої від 

церковнослужителів і в странній: парубка з хворою ногою чернець брутально 

виганяє («Ченець як визвіриться: – Так чого ж заліз сюди? Геть! [...] Босяшня 

нещасна... З вас користь монастиреві... Тільки місце займають» [574, с. 73]). 

Отже, проповідувана духовенством любов до ближнього виявилася пустими 

словами, самі ж проповідники показали своє справжнє нутро в ставленні до 

безпритульних і хворих, підштовхнули парубка-сироту до самогубства. 

         У творі увиразнюється залежність церкви від влади. Так, притчу про 

блудного сина священик «повернув» у необхідне русло: «Розказував зразу 

про блудного сина, потім і каже: – А є люди, що й тепер блудять. Хто ж ті 

люди? А то – каже, – невірующі усякі, як от соціалісти. Ці шибеники, – каже, 

– зовсім забули Бога, церкву святу, заблудились і йдуть гріховною дорогою» 
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[574, с. 70]. Відтак, у монастирській церкві правиться молебень «о 

покарании» соціалістів [574, с. 71]. 

         Жахливі умови перебування у монастирі, непривабливі образи ченців 

зображені й в оповіданні «Тяжко» (1910). У творі «Да здравствуєт небитіє!» 

(1911), який теж написаний на основі життєвого досвіду А. Тесленка, 

зокрема його поневірянь по київських монастирях, крізь призму сприйняття 

героя акцентується на відсутності у служителів церкви співчуття до людей.  

         Образ схимника («У схимника» (1906)) увиразнюють окремі деталі: 

«насупить брови кудлаті», «крикне», «очі вовком», «подививсь хижо», 

«показує – спершу головою, потім рукою – на купку грошенят» [580, с. 78]. 

Грубість, байдужість до людського горя виявляються у ставленні схимника 

до бабусі, яка намагається розказати йому про свого хворого сина, попросити 

поради: «Отець схимник очі вовком зараз. [...] – Мовчать! – перебив схимник 

бабусю. Подививсь на неї хижо так, далі: – Крамольники... До Спасителя 

вони! Їх діло до Спасителя... Мужва!» [580, с. 78, 79]. Не давши бабусі 

поради, схимник, водночас, не забув нагадати про те, щоб вона поклала йому 

гроші. Відсутність у церковнослужителів співчуття до нужденних ближніх 

показує А. Тесленко і в оповіданні «Наука» (1906). Як і в багатьох своїх 

творах, автор використовує поетику контрасту: багатство церкви, одяг 

духовенства, радісна атмосфера Великодня / нужденний вигляд жебраків, 

їхній сумний настрій («Громовинне світло сяє, свічки палають, образи 

блищать, а еполети на панах, ризи на батюшках так і мигтять. [...] 

христосуються, цілуються... Весело. Так і всміхаються всі. Надворі, на 

східцях, по боках теж ворушаться люде. Тільки ці люде не всміхаються вже, 

не радіють. [...] Ці, пообдирані, позгорблювані, простягають руки до кожного 

та тільки: – Христос воскресе!.. Подайте, що милость ваша!» [575, с. 85, 86]).  

         Образ панотця – завідуючого церковної школи – з негативним 

значенням фігурує у творі «Поганяй до ями!» (1910). На проповіді «отець 

завідуючий» вихваляв Чвира Івана, кажучи, що на таких, як він, тримається 

віра. Але вихваляв панотець Івана не через його людські якості, а тому, що 

він забезпечує церкву іконами, хрестами. Герой-наратор, який розумів, що 
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справжня віра не вимірюється лише відвідуванням церкви та купуванням 

ікон, зазначає: « – Гарна віра – кажу, – до церкви ходить, ікони справлять, а 

до людей звіриною буть!» [577, с. 125]. За ці слова, які хтось почув і доніс 

священику, герой-наратор був вигнаний зі школи. 

         В оповіданні «Що робить?» (1910) розкривається конфліктність 

стосунків вчителя і священика – «наблюдателя» шкіл, типового представника 

тогочасної зросійщеної православної церкви. Запитавши одного з учнів – 

«Что такое отечество [...], где твой край родной?» [581, с. 177–178] – й 

отримавши відповідь: «А оце... Україна» [581, с. 178], священик обурюється: 

«Что это они у вас?.. [...] ,,Україну” откуда-то взял. И по-малорусски ответ 

[...]» [581, с. 178]. Після відвідин школи священик робить у «книжці 

посітительській» запис: «Ставится учителю на вид: непочтителен. Ученики 

заражены свободомыслием, сепаратизмом» [581, с. 178]. Невдоволений 

побаченим і почутим, священик докладає зусиль, щоб вчителя перевели в 

інше село «для пользы службы» [581, с. 178]. Проте і в іншому селі вчителю 

немає спокою – місцевий панотець «так і слідить за ним, так поміж 

вчениками про його і нишпорить. Раз Яків Петрович нарошне спитав 

хлопчика одного, про віщо батюшка на самоті розпитував його. Хлопчик: 

,,Питав, – каже, – про вас: про віщо з нами балакаєте і по-якому: чи по-

панському, чи по-мужичому, і чи книжки які нам читаєте”» [581, с. 178].  

         В основу повісті «Страчене життя» (1910) лягли дійсні факти, пов`язані 

з долею двоюрідної сестри А. Тесленка – Зінаїди Строй, яка була влаштована 

за протекцією лохвицького протоієрея Г. Галковського до 

церковновчительської школи в Петербурзі. Закінчивши заклад, Зінаїда 

очікувала посади, проте через конфлікт із протоієреєм не отримала роботи й 

восени 1908 р. наклала на себе руки. До трагедії головної героїні повісті 

«Страчене життя», Оленки Панасенко, теж причетний куратор 

церковнопарафіяльних шкіл лохвицького повіту, який у творі фігурує як 

«наблюдатель єпархіальний над школами церковними протоієрей Полієвкт 

Сохановський» [578, с. 90]. Закінчивши школу, Оленка чекала обіцяної отцем 

Полієвктом посади. Прийшовши нагадати про обіцянку, вона не схилилася 
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під благословіння, вважаючи це самоприниженням. Священик сприйняв її 

поведінку як неповагу до себе. Після поради отця Полієвкта «проситься інше 

куди» [578, с. 108], Оленка зневірюється і розчаровується у 

священнослужителях, а тому не хоче ходити до церкви: «Посилає батько до 

церкви Оленку, не йде. Полієвкт їй на думці. ,,Чого я піду, – думає, – коли 

служителі церкви такі!”» [578, с. 110]. Не знаходить допомоги й поради 

Оленка і в світських можновладців, не бачить підтримки і розуміння з боку 

рідних, що поглиблює її розчарування в людях, зневіру в можливостях 

реалізувати свої прагнення, досягти правди й, врешті, приводить до 

переконання про недоцільність такого життя. 

         Отже, в основу прози про духовенство С. Васильченка та А. Тесленка 

ліг життєвий досвід письменників, автобіографічні факти, реалії тогочасної 

дійсності, що реалізувалися у таких темах, як стосунки вчителя і священика у 

церковнопарафіяльній школі («Чарівний млин», «Божественна Галя»                

С. Васильченка, «Що робить?» А. Тесленка), ставлення ченців до прочан та 

простих людей, аморальність священнослужителів – представників 

заполітизованої та русифікованої православної церкви («Любов до 

ближнього», «Тяжко», «У схимника», «Да здравствуєт небитіє!»                           

А. Тесленка), фатальна роль священика в долі людини («Талант»                           

С. Васильченка, «Страчене життя» А. Тесленка).                     

         Темі духовенства присвятив окремі твори майстер малої прози кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Леонід Пахаревський (1883–1943). Як представник 

літератури межі століть, Л. Пахаревський у своїй творчості поєднав традицію 

і новаторство, засвідчив інтегрованість у контекст модернізму, виявив 

зневіру в суспільних та культурних ідеалах ХІХ ст., певне розчарування, 

пошук нових цінностей і зображально-виражальних засобів. Це проявилося у 

змодельованих письменником образах героїв, зокрема й духовенства. За 

спостереженням Г. Олександрової, духовенство у прозі Л. Пахаревського 

«постає далеко не ідеалізованим, а часто – і морально деградованим. Таке 

зображення священнослужителів великою мірою пояснюється 

розчаруванням якщо не в народництві як особливій світоглядній системі, то 



 243 

принаймні в жертовному служінні народові як втіленню здорового 

національного духу» [472, с. 406]. В оповіданні «Діяконова дисципліна» 

(1909) Л. Пахаревський зображує картини родинного життя диякона – отця 

Якова, його дім, у якому панує «атмосфера звичайної щоденної 

,,дисципліни”» [497, с. 71]. Отець Яків є справжнім тираном для своїх 

домашніх. Показовим є його звернення до доньки Теклюні: « – Ти дежурна, 

то й мусиш дивиться, щоб самовар був упору. От і студи тепер. Я не подарую 

свого. Мама вас балує, а я не подивлюся в зуби. Дисципліна повинна бути. 

Там собі в гімназії своїй великомудрій хоч звізди з неба знімайте, а тут ви 

черв`яки для мене!» [497, с. 71]. Своєю поведінкою й ставленням до дітей 

отець Яків домігся того, що старша донька Фаня проклинає його, бажає йому 

смерті. Щоб уникнути батьківського тиранства, Фаня планує стати 

вчителькою й жити окремо, забравши з собою матір. Про те, щоб швидше 

втекти з батьківського дому, мріє й Теклюня, адже не хоче далі терпіти «той 

довгий ряд дежурств й гдирання батькового» [497, с. 75]. Жертвою тиранства 

отця Якова став і його син, який «посварився з батьком, не витерпів хатнього 

пекла і перевівся тепер бо-зна на віщо» [497, с. 75]. Чи не найбільше 

страждає від характеру отця Якова його дружина, яка заради дітей змушена 

терпіти тиранство чоловіка: «Тим часом діяконша плаче в спочивальні за 

своїми безбарвно минулими літами, що постелилися такою холодною, сірою 

смугою без сонця, без весни й аромату квіток. [...] Згадала Марія Федорівна 

про те, як би добре було оце зараз узяти та й умерти – урвати сіру смугу і вже 

нічого не почувати. Привабно... але Фаня, Теклюня і той, що тиняється без 

рідної стріхи...» [497, с. 75].                 

         Горе отця Івана – героя твору «Горе» (1911) – полягало у неспівмірності 

його внутрішнього світу та умов життя. Наділений чутливою й поетичною 

душею, отець Іван змушений терпіти сірі сільські будні, вислуховувати 

сварливу матушку. Трагізм ситуації поглиблюється тим, що отець Іван не 

відчуває радості від своєї діяльності, адже став священиком не за 

покликанням, а тому, що «вийшло якось так»: «Делікатний, закоханий в 

музиці, він усе дожидав, як одбуде до краю духовну науку і піде десь у 
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музичну школу, в консерваторію. А вийшло якось так, що в п`ятому класі 

семінарії настало кохання, десь узялась моторна дівчина і, замість музики, 

вийшов з його о. Іван, батюшка невеличкого села [...]» [496, с. 7]. Відтак, 

отець Іван не є сам собою, змушений постійно одягати маску, страждати: 

«Жаліється він, що [...] мусить казати людям про Бога, а сам не вірує, [...] 

повинен мало не що божого дня носити на цвинтар, аж за село на гору, 

холодних, неприємних мерців, бо ніколи не виводяться пошесті [...]»               

[496, с. 11]. Світ, у якому отець Іван є собою, далекий від реальності: «[...] він 

сидить собі в своїй хаті, читає, щось думає, ноти якісь пише, награє на 

фісгармонії, квітки садить, поливає їх у садку і тішиться кожною трояндою, 

як гарна зацвіте» [496, с. 8]. Дисгармонія між внутрішніми потребами і 

реаліями життя, неможливість відмежуватися від чужої й страшної 

реальності, формують ситуацію абсурду, породжують ряд екзистенційних 

почуттів: сум, тугу, відчай, відчуження.  

         Загалом, постать отця Івана належить до галереї змодельованих                     

Л. Пахаревським образів «маленьких людей» (Лука Щербатий із 

«Сентиментального оповідання», Стась Нитка з твору «Читачі», Аполон 

Курка з оповідання «Дівчина», Вася з твору «Син землі», Феоктист 

Родіонович з твору «Чужий», герої оповідань «Згадка», «Дві радості»), які є 

своєрідним варіантом типу «пропащої», «зайвої» людини, репрезентованого 

у прозі М. Павлика. Такому герою властиве несприйняття сірої буденщини, 

проте його протест проти одноманітної смуги днів та власного «тихенького» 

життя не йде далі слів. «Маленька людина» усвідомлює потребу змінити 

власне життя, але не має волі й сили, щоб зробити рішучі кроки у цьому 

напрямку; вона ховається у свій внутрішній світ, відчуває відчуження від 

середовища, переживає сум, самотність, відчай. Так, отець Іван визнає, що 

він зв`язаний путами буденщини, є підневільним рабом обставин, проте 

звільнитися, змінити своє життя не має сили: «Зв`язаний я, а зв`язаним 

невільно шукати [...]. Хтось такий командує моїм життям і не питає мене» 

[496, с. 11]. Доведений до відчаю лайкою і безпідставними звинуваченнями 

матушки, він наважується написати митрополитові, що зрікається духовного 
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сану, проте відіслати листа таки не наважується: «[...] прокинувшись 

другого дня, він ні одного не міг пригадати, вгледів на столі своє прохання до 

митрополита, узяв його в руки, подивився, подумав – і, зітхнувши, подер на 

дрібні шматки...» [496, с. 16].     

         В оповіданні «В мовчазних покоях» (1911) Л. Пахаревський відтворив 

специфіку життя родини отця Родіона, у будинку якого панувало мовчання: 

«В цих покоях ніколи не розглягався дзвінкий сміх, не лунало запальне, 

сміливе слово» [495, с. 55]. З хворобою отця Родіона поступово занепадають 

усталені в його родині традиції, зокрема й «традиція мовчання» [495, с. 56], а 

він сам та його матушка ніби випадають із виру життя, стають непотрібні 

молодому поколінню. Л. Пахаревський зображує конфлікт між старшим та 

молодшим поколіннями родини священика, наближаючи цим самим своє 

оповідання до творів А. Свидницького («Люборацькі»), І. Нечуя-Левицького 

(«Старосвітські батюшки та матушки»), Н. Кобринської («Дух часу»). Діти 

цураються хворого батька – отця Родіона, парафією починає керувати зять, 

який «через те тільки й пішов у мовчазні покої жити, що вони давали йому 

священство, давали все тестеве господарство, а особливо – файтон та четверо 

,,стаєнних” коней» [495, с. 61]. Вже не отець Родіон, а його зять та дочка 

визначають спосіб життя в домі, а панотець й не намагається повернути 

колишнє, уникає дітей: «Сидить собі, як мала дитина, мовчить, усього 

боїться. Як виведуть до столу обідати, аж попечеться, так хапається їсти, щоб 

швидше зійти з очей сердитим дітям» [495, с. 63]. Батьки сприймаються 

дітьми як тінь минулого, «муляють очі» [495, с. 66]. Старі й молоді члени 

родини поступово відчужуються одне від одного: хворий панотець і його 

матушка переходять жити у другу половину будинку, обідають окремо від 

дітей, продовжують самотньо жити мовчазним, тихим життям, відірваним від 

постійно мінливої дійсності. Символічним образом старосвітського способу 

життя, яке відходило в минуле, є «мовчазні покої», в які переселилися батьки 

й у яких місце всьому, що не належить до мінливого життєвого виру. 

Промовистим у цьому сенсі є фінальний епізод твору: саме в ту частину 

будинку, де доживають віку батьки, кладуть покалічену кіньми онуку отця 
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Родіона: «Привезли додому, поклали в старих покоях. Навряд, чи 

танцюватиме. Лежить замотана бінтами; личко біле, як крейда. Тепер вже 

знов і надовго мабуть замовкнуть люде в старих покоях» [495, с. 69]. 

         Тема розпаду старосвітського способу життя у родинах священиків, 

конфлікт старшого та молодшого поколінь розкриваються й у творі Євгена 

Мандичевського (1873–1937) «На ,,клебанії”» (1906). Герої твору – старий 

священик та його жінка – притримувалися старосвітських звичаїв, зокрема не 

мали слуг, працювали й доглядали за господарством самі. Панотець, який сам 

ніколи не був без діла, в своїх проповідях застерігав від лінощів, власним 

життям показуючи приклад: « – Всякий гріх від дармованя! – научав в церкві 

і не міг стерпіти людей, що жили, а не працювали. Він толкував, що від праці 

все добро, а від лінивства вся погань. Але і не потребував розвалковувати 

того на проповідниці, бо житє його і його жінки говорило за него»                      

[411, с. 63]. Конфлікт «старого» і «нового» у творі трансформується у колізію 

«старі» й «молоді». Літнього священика та його жінку мало хто відвідує, 

адже вони не визнають нових звичаїв, які входять у життя: «Всі знали, що не 

знайдуть у старих ніякої ,,партийки”, бо вони карт не узнавали. Приняття не 

могли сподіватись, бо старі їли те, що звичайна челядь і не заставляли навіть 

тоді, коли митрополит їх відвідував» [411, с. 59]. 

         Отже, як представники переходової доби, Л. Пахаревський та                     

Є. Мандичевський відобразили у своїх творах про духовенство актуальні 

проблеми межі століть, зокрема розчарування в житті, самотність, 

відчуження «маленької людини», відхід у минуле старосвітських звичаїв, 

конфлікт старшого і молодшого поколінь. 

         Маловідомий письменник початку ХХ ст. Микола Голобородько               

(?–1942) в оповіданні «Вентиляція» (1911) у контексті комічної ситуації 

зображує представників одного з монастирів. Ієромонах Іона, учасники 

архієрейського хору – октавіст Проскурня, тенор Біленький, а також келійник 

Віталій, влаштовують веселу вечірку з міцними напоями й піснями, адже 

монастирське життя їм видається нудним (« – Така нудьга, така нудьга. Так 

остогидло все оце... Хіба напитися, так, щоб аж!..» [140, с. 227]). Комічного 
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змісту набуває сцена «каяття» порушників монастирської дисципліни 

перед владикою. Отець Іона з хористами намагалися пояснити причини своєї 

недостойної поведінки так: «А на чорному ході кошатиною – пробурмотів з 

другого боку октавіст, знов дістаючи стусана. – Пах нехороший – тихо 

вимовив Іона. – Так що треба вентиляції, – півголосом пробубонів октавіст» 

[140, с. 237]. Добродушний владика не міг довго гніватися, адже сам любив 

спів, а тому пробачає порушників.          

         Як засвідчили спостереження, проза про духовенство, позначена 

тенденціями модернізму, прикметна поліфонізмом образної системи, 

розширенням можливостей художнього зображення. Залишаючись вірними 

життєвій правді, письменники межі століть значну увагу приділяють 

розкриттю амбівалентності людської натури, з`ясуванню психології героя 

(твори О. Кобилянської, О. Маковея, М. Чернявського, Г. Хоткевича,                            

Л. Пахаревського). Автори проявляють цікавість до світовідчуття «зайвої» 

людини (образи отців Івана («Горе» Л. Пахаревського), Сергія («Vae victis!..» 

М. Чернявського)). Твори про духовенство кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

актуалізували важливі морально-етичні, національні, суспільно-історичні 

проблеми. Письменники продовжують розкривати теми деморалізації 

духовенства («За готар», «Земля» О. Кобилянської, «З одного жерела»                    

О. Маковея, «Смерть Макарихи» Л. Яновської, «Служби не буде»                              

М. Чернявського, «Любов до ближнього», «У схимника» А. Тесленка, 

«Талант» С. Васильченка), руйнування старосвітського способу життя 

священиків («В мовчазних покоях» Л. Пахаревського, «На ,,клебанії”»                  

Є. Мандичевського), життя і побут духовенства («Залісся» О. Маковея), 

діяльність духовних закладів («За чужий гріх» Д. Яворницького), доля 

вихідців із родин духовенства («Вуйко Дорко», «Залісся» О. Маковея). 

Водночас, модерністська література засвідчує інтерес письменників до 

проблем, які актуалізувалися у контексті епохи: єдність духовного та 

національного начал («Апостол черні» О. Кобилянської, «Довбуш»                  

Г. Хоткевича), зв`язок церковної приналежності та національної свідомості 

(«Хрестини» О. Маковея), конфлікт між християнськими цінностями та 
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життєвими реаліями («Хрест поміж липами» О. Маковея, «Довбуш»                    

Г. Хоткевича), залежність духовенства від політичних настроїв («Він іде!»  

М. Коцюбинського), ставлення священиків до освіти і вчителів («Чарівний 

млин», «Божественна Галя» С. Васильченка, «Що робить?» А. Тесленка). 

 

3.4. Духовенство та церква в історичній прозі межі століть   

 

         Значну увагу зображенню духовенства, церковно-релігійних проблем, 

міжконфесійних конфліктів приділяли у своїй творчості автори історичної 

прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

        Михайло Старицький (1840–1904) у трилогії «Богдан Хмельницький», 

повісті «Облога Буші», романі «Останні орли» звертався до художнього 

відтворення драматичних сторінок історії українського народу, пов`язаних із 

національно-визвольною боротьбою (Визвольна війна під проводом Богдана 

Хмельницького, Коліївщина). Особливе значення в історичному дискурсі 

письменника має проблема церковно-релігійних відносин, міжконфесійного 

протистояння. Розкриваючи конфлікти між православними і католиками,        

М. Старицький залишався вірним історичній правді, увиразнював 

взаємозв`язок суспільно-політичних і церковно-релігійних процесів.  

         В історичній трилогії «Богдан Хмельницький» (надрукована в газеті 

«Московский листок» у 1895–1897 рр.) у контексті відтворення подій 

Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648–1654) 

зображені промовисті в ідейному плані образи духовних діячів, актуалізовані 

релігійно-церковні проблеми тих часів. У першій частині трилогії – «Перед 

бурей» – йдеться про події 1638 р., що передували Визвольній війні, зокрема 

про утиски католиками православних українців. Так, католицький патер 

впевняє Ярему Вишневецького, що за його «святий подвиг» – перетворення 

всіх православних храмів у костьоли – «отпустит святейший отец все грехи» 

[556, с. 117]. Патер, наставляючи й благословляючи Вишневецького, озвучує 

стратегію католиків: «[…] употребим все наши усилия для расчищения путей 
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в дебрях схизмы, чтобы могли по ним проникнуть из Рима лучи и озарить 

светом заблудших […]» [556, с. 117].  

         Запорізьке козацтво на чолі з Богданом Хмельницьким «вбачало чи не 

головну свою місію у захисті ,,віри православної”, що тлумачилася не у 

вузько релігійному смислі, а як українська національно-культурна 

самобутність» [22, с. 64]. У 1648 р. Б. Хмельницький виступив у польському 

сеймі з вимогою повернути колишні православні церкви їхнім законним 

власникам. Разом із козацтвом на захист українського народу та православної 

церкви виступило українське духовенство, яке проявило себе активним 

учасником національно-визвольної боротьби. Подібно до інших 

письменників, зокрема П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, Б. Лепкого,                       

А. Кащенка, М. Старицький з позицій історичної правди відтворив взаємодію 

духовенства і козацтва. З одного боку, священнослужителі надихали й 

підтримували дії козацтва, благословляли і супроводжували борців за 

свободу й віру (показовою деталлю у творі є благословіння владикою 

Богоявленського монастиря Івана Богуна на боротьбу з поневолювачами 

[556, с. 308, 310]). З другого – православна церква у ті важкі часи «своїм 

розквітом завдячує козацтву» [310, с. 255]. 

         У другій і третій частинах трилогії – «Буря» та «У пристани» – 

увиразнюється одна з причин Визвольної війни 1648–1654 рр. – утиски 

католицьким та уніатським духовенством православних. М. Старицький 

відтворює історичні факти участі священиків у визвольних процесах. Так, 

священик Півторакожуха з села Красного та панотець Степан з Уманщини 

під час Визвольної війни були полковниками. Духовенство організовувало 

загони з місцевих селян для боротьби з шляхтою, католиками й уніатами. Не 

стояли осторонь і вище духовенство та ченці: «Львовский владыка Арсений 

Желиборский посылал не раз козакам гарматы, порох и пули, не говорю уже 

про харчи и гроши. Луцкий владыка Афанасий снабдил Морозенка всякою 

зброей, а Кривоносу подарил несколько гаковниц и две гарматы [...], все 

священики и чернецы помогают нам, чем только могут: подбуривают народ, 

собирают везде сведения о неприятеле и передают их друг через друга 
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нашим бойцам… даже некоторые черницы поступили в отряд Варьки…» 

[554, с. 221]. Історичним фактом, який згадується у романі, є благословіння 

Б. Хмельницького в Успенському соборі Печерської лаври Єрусалимським 

патріархом Паїсієм на боротьбу проти іноземних завойовників у грудні 1648 

р. після облоги Замостя. Благословляє зброю козаків ігумен Хустського 

монастиря, закликаючи повстати на захист своїх віри й народу: «Всякий, 

павший за крест, спасен будет и восприимет вечный покой. Мужайтесь же, 

братия, и подымайте на защиту нашей церкви мечи! Она их освящает на 

священную брань [...]» [554, с. 228]. 

         Показовим у контексті зображення участі духовенства в               

національно-визвольній боротьбі є образ отця Івана – «батюшки-воина»             

[554, с. 222], якому притаманні мужність, патріотизм, усвідомлення своєї 

місії: «Не удивляйтесь же тому, братия, что попы идут в ваше войско. 

Каждый пасомый даст ответ на страшном судище только за себя, а с пастыря 

Господь спросит за все стадо и за церковь, которую он отдал под защиту 

своего воинства» [555, с. 590]. Суперечність законів війни та християнських 

принципів священик вирішує так: «Мой сан воспрещает мне кровопролитие, 

но горе тому пастырю, кто станет во имя закона умывать свои руки»            

[555, с. 590]. Отець Іван зголошується виконати доручення Б. Хмельницького 

– проникнути в табір поляків і посіяти серед них паніку повідомленням про 

прибуття великої кількості татар на допомогу козакам. Він іде в польський 

табір, зі стійкістю витримує там жахливі тортури, переймаючись не власним 

порятунком, а результатом битви козаків з поляками (проникнення 

православного священика в польський табір – історичний факт, про який 

згадує польський історик С. Твардовський, пишучи про затримання поляками 

священика, який повідомив, що Б. Хмельницький не збирається відступати, 

оскільки до нього на допомогу прийшли татари [554, с. 594–595]).  

         Відповідно до історичних фактів письменник показує, що Київські 

митрополити – Петро Могила, Сильвестр Косов – підтримували й надихали       

Богдана Хмельницького в боротьбі, спрямованій на захист рідного народу, 

його церкви та віри. Петро Могила благословляє Б. Хмельницького, показує 
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себе захисником православної церкви, патріотом, якому, не дивлячись на 

молдавське походження, Україна стала рідною. Сильвестр Косов виступає 

посланцем від Петра Могили до польського сейму («Буря»), виголошує палку 

промову, в якій викладено факти утисків православних, вказано на свавілля 

уніатів та католиків. Після смерті Петра Могили Сильвестр Косов у 1647 р. 

посів митрополичий престол. Саме він урочисто зустрів Богдана 

Хмельницького як переможця й рятівника народу та церкви біля брами 

Софіївського собору («У пристани»). 

         У романі «Останні орли» (вперше був опублікований російською мовою 

в газеті «Московский листок» 1901 р.) у контексті зображення подій 

Коліївщини – народного повстання на Правобережній Україні проти 

польського панства і католицького духовенства 1768 р. – розкрита церковно-

релігійна ситуація в Україні на початку другої половини XVIII ст., зображені 

образи православного та католицького духовенства. Відтворюючи соціальні 

й релігійні конфлікти того часу, М. Старицький спирався на історичні факти, 

вміло поєднуючи їх із народними переказами та художньою вигадкою.                 

З-поміж джерел твору – монографія «Гайдамаччина» Д. Мордовця, праці           

М. Максимовича, В. Антоновича, М. Костомарова, документи та матеріали, 

опубліковані в «Архиве Юго-Западной России», в «Записках о Южной Руси» 

П. Куліша, в «Киевской старине» (1882 та наступних років). 

         У зображенні стану православної церкви та духовенства на 

Правобережній Україні початку другої половини ХVІІІ ст. письменник слідує 

історичним фактам. Як зазначає І. Ісіченко, ще «на початок ХVІІІ ст. 

Православна церква як ієрархічна структура на території Речі Посполитої 

була зруйнована. Унія поширюється на Поділлі й правобережній Київщині. 

Цьому сприяли відплив православного селянства на Лівобережжя, на 

Слобожанщину, та заселення спорожнілих земель, а також колонізованих 

степів на півдні переселенцями з північно-західної України, де вже встигла 

закріпитися уніятська Церква» [243, с. 219]. Становище православної церкви 

на Правобережжі ускладнювалося політичними й територіальними 

чинниками. Як відомо, за Андрусівським перемир`ям 1667 р. і «Вічним 
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миром» 1686 р. між Росією та Польщею Правобережна Україна (без 

Києва) відійшла до Польщі, а Лівобережна перебувала у складі Росії. 

Православна церква на початку ХVІІІ ст. на Правобережній і Західній 

Україні була позбавлена власної ієрархії, адже православні єпископи 

(Перемишльський, Львівський, Луцький) підтримали унію. 

Адміністративний центр православної церкви був на Лівобережжі, у 

Переяславі, проте зв`язок із Переяславським єпископом був ускладнений 

через територіальний кордон. Відтак, православна церква на Правобережжі 

опинилася без захисту перед наступом католиків і уніатів. Релігійні утиски 

населення Правобережної України, посилені соціальним і національним 

гнітом, мали політичну мету, адже ополячення й окатоличення українців 

були одними із засобів політичного тиску, чинниками денаціоналізації: 

«Ворог добре знав, що він робить: убиваючи православну віру, він тим самим 

убивав і Україну як окрему націю» [470, с. 430]. Православна церква 

зазнавала жорстких утисків, православне населення і духовенство були 

офіційно позбавлені всіх прав, про що йшлося в постановах сеймів 1717 і 

1733 рр. та уніатського собору 1720 р. в Замості. Утиски відбувалися 

найчастіше насильними засобами: збройним захопленням православних 

церков, монастирів і перетворенням їх на уніатські, змушуванням 

православних зрікатися своєї віри. У жовтні 1765 р. цариця Катерина 

звернулася до російського посла у Варшаві М. Рєпніна з листом, у якому 

наказала вимагати припинення утисків православних монастирів і церков на 

Правобережній Україні. 1768 р. польський сейм під тиском російського посла 

та послів інших держав визнав за православними право на вільне дотримання 

своєї віри й між Польщею та Росією було укладено угоду, за якою 

православні зрівнювалися у правах з католиками, проте на знак протесту 

польська шляхта в м. Барі створила конфедерацію, яка протестувала проти 

ухвали сейму й виступила за збереження необмежених прав польської 

шляхти й католицького духовенства. Переслідування православних 

розгорнулися з новою силою. Ці історичні факти відтворені у романі                    

М. Старицького: «Мов шуліки, мов гайвороння, налетіли звідусіль на 
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безталанну, осиротілу Україну уніати, ксьондзи й пани; знову з`явилася на 

Україні страшна, кривава примара унії й почалася дика розправа... 

Позбавлена єпіскопів і вищого духівництва, віддана в руки лише темних, 

безправних селян і майже таких самих сільських попів, бідолашна руська 

церква судорожно билася з латинськими катами й страшними панськими 

командами, що налетіли на неї» [553, с. 24–25]. Слідуючи за історичними 

фактами, М. Старицький показує утиски православного духовенства на 

Правобережжі, ініційовані польською владою з метою соціального, 

політичного й національного підкорення українців: «[...] православним 

священикам не дозволяється навіть підтримувати стосунки з київським 

митрополитом; у православного духівництва відбирається все церковне 

майно, й воно прирікається на цілковиті злидні й отупіння [...]. Усі нові 

постанови сейму й декрети короля, спрямовані на приниження руської 

ієрархії, звели зрештою особу священика до хлопа, навіть нижче – до 

позбавленого прав баніти. [...] що ж до схизматицького священика, то 

вважалося, що він належить усім, і кожен католик міг мучити його, як йому 

заманеться...» [553, с. 61]. У зображенні страждань, які зазнавали православні 

з боку католиків й уніатів, а також у показі народного опору, М. Старицький 

спирався на тогочасні документи. Відтворені у романі епізоди свідчать, що 

православні священики, титарі, диякони, вірні парафіяни до останнього 

відстоювали свою віру, храми, часто йшли на смерть, але не зрікалися рідної 

віри й церкви. Так, священик церкви в Туровій твердо відстоює свій храм: « – 

Не зраджу віри своєї і не введу в спокусу ні єдиного від малих сих! – відповів 

тим же твердим голосом священик. [...] – Прощай, жінко! Прощайте, діти! 

Стійте міцно!» [553, с. 215, 217]. Священик Малої Лисянки – отець Хома – 

відмовляється від особистого порятунку й залишається зі своєю паствою, 

заявивши, що «він помре біля того вівтаря, служителем якого поставив його 

Господь» [553, с. 358]. Отець Хома залишається вірним церкві й парафіянам 

до останнього, прийнявши за це смерть: «Я не зламаю присяги, даної мною у 

вівтарі мого рідного храму, й зрадником не стану! Ніякі погрози мене до 

цього не змусять... Смерті я не боюся [...]» [553, с. 463]. Таку ж стійкість 
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виявляють титар та парафіяни Малої Лисянки, які, ризикуючи життям, 

виносять із церкви священні речі, щоб ксьондз не зміг відслужити Божу 

службу й перетворити таким чином православний храм на костьол. Аби 

врятувати своїх спільників, титар бере всю провину на себе, свідомо йдучи 

на смерть. Мужньо відстоює ключі від церкви священик Лебединського 

монастиря, не дбає про власний порятунок й ігуменя цього монастиря: 

висловивши всю правду ворогам, приймає від них смерть. Не зрадивши своєї 

віри, гинуть намісник та ченці Мотронинського монастиря. 

         Різко негативним зображене у романі католицьке й уніатське 

духовенство, яке перетворило представників польської шляхти на виконавців 

власної волі, на слуг релігійних фанатиків, які часто вдавалися до 

кровопролиття: «[…] шляхтич, зрештою, перестав бути сином ойчизни, а 

став лише сліпим виконавцем велінь слуг Лойоли в ім`я величі папи»               

[553, с. 61–62]. Письменник показує, що вище католицьке й уніатське 

духовенство вдавалося до негідних методів у боротьбі з православними. 

Історичним фактом є рейд, здійснений Мокрицьким з озброєним загоном 

влітку 1766 р. по селах і містах з метою жорстокої розправи з противниками 

унії. Це зображено й у романі: «Селян, котрі не хотіли прилучатися до унії, 

били, вішали, садовили на палі, церкви закривали, грабували в них усе 

церковне майно; священиків, які лишалися вірними православ`ю, нещадно 

били, виривали їм бороди, стригли голови [...], посилали нещасних у 

Корсунь, резиденцію митрополита уніатського, на остаточний суд. Суд той 

здебільшого закінчувався жахливою смертю бідолашних мучеників: їм 

давали по триста канчуків, шмагали на смерть різками, душили димом»            

[553, с. 322]. Історичним фактом (липень 1766 р.) є жорстока розправа над 

мліївським титарем Данилом Кушнірем, якому спалили руки й відрубали 

голову за відмову прийняти унію й за те, що сховав від уніатського 

священика чашу з дарами. Суголосним цьому факту є зображений у романі 

збройний напад на Малу Лисянку, повішання отця Хоми, катування титаря, 

захоплення церкви. 
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         Останніми «оазами православ`я» [553, с. 399] ХVІІІ ст. були 

монастирі – Чигиринський, Медведівський, Жаботинський, Лебединський, 

Корсунський, Богуславський, Трахтемирівський, Канівський, Ржищівський, 

Лисянський, Мотронинський: «Останнім часом, коли козацтво і автономія 

України впали, а руський народ і грецька віра були приречені лютим 

католицтвом і свавільною шляхтою на цілковите знищення, правобережні 

монастирі стали єдиною опорою переслідуваного руського під`яремного 

люду» [553, с. 399]. Окрема увага у романі приділена Мотронинському та 

Лебединському монастирям, які були на той час осередками православ`я. 

Мотронинський монастир біля Чигирина увійшов у історію як центр 

антиуніатського руху ХVІІ–ХVІІІ ст., особливу роль відігравши в 60-ті рр. 

ХVІІІ ст. під час Коліївщини. Ченці монастиря «під рясою смирення й 

забуття мирської суєти ховали в своїх серцях почуття безмежної любові до 

змученої батьківщини й ненависті до її ворогів» [553, с. 263], а тому схвалили 

пропозицію Залізняка освятити зброю повстанців. Отець Єлпідифор 

благословляє народних месників: «Вам належить визволити святу церкву і 

край рідний від мук та наруги лядської. [...] Не бійтеся, та аще кого й спіткає 

смерть, хай не бентежиться серце його, бо ніхто так не угоден Богові, як той, 

хто поклав душу за віру свою» [553, с. 501]. Як свідчить історія, конфедерати 

нападали на Мотронинський монастир 5 квітня та 11 травня 1768 р., 

грабували монастирську скарбницю й майно, руйнували споруди, вбивали 

ченців. Жахливу картину побачили гайдамаки у Мотронинському монастирі 

після нападу на нього поляків, ставши свідками жертовної смерті за свою 

віру й святиню священиків та ченців. 

         Показово, що Мотронинський (Мотрин) монастир відіграв важливу 

роль і в першій половині ХХ ст.: він став осередком національно-визвольної 

боротьби проти більшовиків, а його дзвони були своєрідною системою 

оповіщення гайдамацького краю – Холодноярівської «республіки» – про це 

йдеться у романах «Холодний Яр» (1936) Юрія Горліса-Горського                   

(1898–1946) та «Залишенець. Чорний Ворон» (2009) Василя Шкляра                      

(н. 1951 р.).            
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         Важливе значення у захисті православ`я мала діяльність ігумена 

Мотронинського монастиря – Мельхіседека Значко-Яворського (1716–1809). 

У моделюванні образу Мельхіседека М. Старицький слідував історичним 

фактам. Відомо, що 1761 р. Переяславський єпископ, якому на той час 

підпорядковувалися православні громади, призначив своїм представником на 

Правобережжі ігумена Мотронинського монастиря. Це зображує й                      

М. Старицький, відтворюючи послання Переяславського єпископа Гервасія: 

«[...] я зрю плоди високих твоїх трудів, в Бозі собрате, єдиний оборонче й 

відновителю на Україні зганьбленої віри, [...] нині утверджую тебе, 

Мельхіседека, в чині церковного правителя й проректора як над церквами, 

так і над усім православним народом на Україні» [553, с. 268–269]. З 1761 р., 

виконуючи обов`язки владики православних церков і монастирів 

Правобережної України, Мельхіседек розгорнув антиуніатську діяльність, 

активно захищав православ`я, їздив у Петербург і Варшаву відстоювати 

права церкви. Саме завдяки його діяльності до православ`я повернулося 

багато парафій, які під тиском змушені були стати уніатськими, зміцнів 

церковно-адміністративний устрій православної церкви на Правобережжі: 

«Очоливши благочиння, він активно захищав права Церкви, гарантовані 

угодою з Росією та Прусією, що була схвалена варшавським сеймом 1767 р. 

Завдяки ігуменові Мельхіседеку на православ`я повернулося ще майже 60 

парафій» [243, с. 219]. Самовідданим захисником православ`я зображує 

Мельхіседека й М. Старицький: «Присвятивши себе цілком, до самозабуття 

порятунку православної віри й руської народності, він увесь віддався великій 

справі боротьби за відновлення людських прав рідного народу» [553, с. 263]. 

Мельхіседек переконаний, що в ситуації, в якій опинилася православна 

церква, не час думати про спасіння власної душі й сидіти, склавши руки. 

Ігумен нехтував особистою безпекою, за жодних умов не згоджувався 

залишати свою паству й рятуватися самому: « – Нехай не заволодіє мною 

страх і не вдасться ляхам похитнути дух мій! [...] Зостануся тут до 

останнього дня, хай не збудеться речене в Святому Письмі: ,,Поражу 

пастиря, і розійдуться вівці!”» [553, с. 321–327].   
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         Письменник наголошує, що Мельхіседек сповідував «розумну 

тактику й обережність» [553, с. 264] у своїх діях й не визнавав 

насильницьких методів боротьби. Сподіваючись на справедливість, він їде в 

Росію просити заступництва у цариці. Історичними фактами є його 

перебування у Петербурзі з середини червня до середини вересня 1765 р., 

аудієнція у цариці Катерини ІІ 30 серпня, яка пожертвувала Мотронинському 

монастирю ризницю, а також дала гроші для допомоги православним 

церквам на Правобережжі. Клопотання Мельхіседека в Петербурзі мали свої 

наслідки: «Мотронинський монастир поки що не зачепили; але розлючена 

шляхта почала домагатися знищення цього ,,царя схизматів”» [553, с. 265]. 

Історичним фактом є візит Мельхіседека до Варшави в січні – лютому             

1766 р., внаслідок якого король Станіслав-Август звернувся до уніатського 

митрополита і єпископів із закликом припинити переслідування 

православних та підтвердив їх права на сповідування своєї віри. 

         З часом Мельхіседек усвідомлює, що мирні засоби боротьби вичерпані 

й правда на боці Залізняка, який закликає до збройного захисту зганьблених 

церкви й народу. Розуміючи, що гайдамаки мають виступити 

продовжувачами розпочатої ним справи захисту православ`я, отець 

Мельхіседек переживає внутрішнє сум`яття, викликане неможливістю 

узгодити заповіти Христа про любов до ближнього, терпеливість і покірність 

з методами збройного відстоювання справедливості, а, отже, з 

кровопролиттям і насильством. Психологічно вмотивовано письменник 

відтворює боротьбу, що відбувалася в душі ігумена Мотронинського 

монастиря, розкриваючи вагання й психологічне роздвоєння у формі розмови 

героя з самим собою. Розчарований у своїх сподіваннях, усвідомлюючи весь 

жах ситуації й потребу конкретних дій, Мельхіседек вирішує відтворити на 

папері обіцянку цариці про допомогу, адже, побачивши царську грамоту, в 

якій гарантовано захист православних, народ повстане з новою силою, 

підкріплений вірою в допомогу з боку Росії. Проте таке рішення, що мало б 

підштовхнути людей до повстання, а, отже, до братовбивства, 

кровопролиття, знову породжує протиріччя, вагання у душі ігумена, які 
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загострюють конфлікт християнських заповітів і реалій жорстокої 

дійсності, й, врешті, спонукають до вибору: « – Терпіти, терпіти й прощати, – 

прошепотів він сам собі, – й не ставати проти зла? А якщо це зло загрожує 

поглинути цілий край? Загрожує поглинути й розтлити душі тисяч й тисяч 

людей? Якщо це зло здіймає руку й на святиню святинь, невже ж і тоді 

терпіти? Ні-ні, терпіти таке зло – согрішити перед Господом. Чи не 

озброїлися ж сини первосвященика Маккавея на захист храму Господнього? 

Чи не поховав же Самсон під руїнами храму ненависних філістимлян? Чи не 

вигнав же сам Христос гендлярів із храму?» [553, с. 339]. Мельхіседек 

доручає отцю Антонію відтворити золотим чорнилом царську грамоту, в якій 

має звучати підтримка й заклик Катерини ІІ до повстання проти польського 

панства й католицько-уніатського духовенства, і віддати її Залізняку «лише 

тоді, як воістину вдарить наша остання година» [553, с. 341].  

        За історичними відомостями, Мельхіседека схопили уніати 23 липня    

1766 р. в с. Сокирній на правому березі Дніпра під час повернення ігумена з 

Переяслава. Уніати повезли Мельхіседека до Корсуня, а потім до Радомишля, 

по дорозі силоміць переодягнувши в одяг католицького священика, 

допитували й намагалися отруїти, а потім в кайданах повезли до Грудка в 

замок уніатського митрополита й кинули до в`язниці. Мельхіседеку вдалося 

відправити до Переяслава свого слугу, який сповістив про все єпископа 

Гервасія. У відтворенні страждань і поневірянь ігумена М. Старицький 

слідував історичним фактам, проте у зображенні його порятунку дещо 

відійшов від історії, показавши, що саме завдяки зусиллям і хитрощам 

гайдамаків (переодягання Найди у польського шляхтича, а гайдамаків у 

російських купців), Мельхіседека було врятовано й відправлено у Переяслав.  

         Якщо Мельхіседек переосмислив свою позицію щодо методів захисту 

православ`я в умовах соціальних і релігійних утисків, то зображені у творі 

інші представники православної церкви до останнього залишаються 

прихильниками християнських засобів протистояння ворогам. Так, отець 

Хома закликає до віри й терпіння (« – Вірувати, надіятись і терпіти!»                

[553, с. 95]), єпископ Гервасій у своєму посланні звертається до духовенства 
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й народу, «закликаючи їх до терпіння й покори і застерігаючи, що яких би 

мук не зазнали вони від гонителів, краще мовчки терпіти їх, аніж підносити 

оружну руку і за злодіяння платити злодіяннями» [553, с. 269]. Л. Горболіс з 

цього приводу зазначає: «Отці пропагують мир, але їхні міркування про 

терпіння гальмують дії селян, які у час визвольної боротьби мали бути 

активними, зібраними та вольовими. Виникає розбіжність ідейних принципів 

двох груп людей. Заявлений у творі конфлікт відображає складнощі 

зображення історичної доби й урізноманітнює способи побудови характерів 

із урахуванням пріоритетів християнського вчення й народнорелігійної 

моралі» [143, с. 75].  

         Отже, у своїх творах М. Старицький на основі історичних фактів 

відтворив умови, в яких опинилися православна церква, духовенство й народ 

у результаті утисків з боку польського панства та католицького духовенства, 

що й призвело до Визвольної війни та Коліївщини. Письменник увиразнив 

взаємозв`язок соціально-політичних та церковно-релігійних процесів, 

реалістично й психологічно вмотивовано зобразив образи католицьких і 

православних священнослужителів, показав значення діяльності вищого й 

нижчого православного духовенства у національно-визвольних поцесах. У 

контексті розкриття суперечностей між християнськими принципами та 

суспільно-політичними реаліями, М. Старицький акцентував на ідеї 

неприпустимості ворожнечі й кровопролиття на релігійному ґрунті. 

         В історичних творах Адріана Кащенка (1858–1921) «Борці за правду», 

«Зруйноване гніздо», «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове», 

основою яких стали історичні події, пов`язані з козацькими повстаннями, 

визвольною боротьбою, зруйнуванням Запорозької Січі (1775), відтворені 

образи духовних діячів, розкриті окремі аспекти церковно-релігійного життя, 

наголошено на значенні духовенства та церкви в житті запорожців. У повісті 

«Борці за правду» (1913) письменник показує, що однією з головних причин 

козацьких повстань першої половини ХVІІ ст. були утиски католиками 

православної церкви. Як і в історичних творах І. Нечуя-Левицького та                  

М. Старицького, у повісті «Борці за правду» наголошено, що духовенство 
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завжди підтримувало козаків, надихало й супроводжувало їх: «То попи і 

ченці несли корогви благословляти військо на бій. Попереду всіх верхи на 

коні їхав грецький, корінфський митрополит Іосаф. [...] – Братія моя, вояки 

Христові! – промовляв він до козаків. – Стійте, як один, за віру православну, 

а Господь з високого неба буде вам пособником і заступником. Не 

страхайтеся вмерти за віру батьків наших, бо душі ваші янголи візьмуть на 

лона свої і понесуть до престолу Божого!» [254, с. 322].  

         У творі «Зруйноване гніздо» (1914) зі згадок героїв про зруйнування 

Запорозької Січі вимальовується образ панотця Володимира, який закликав 

січовиків скоритися: «Ми навіть гармати вже повикочували з пушкарні на 

окопи... Так що ж, коли тут вийшов панотець Володимир з хрестом і сказав, 

що покладе на всіх прокляття, якщо ми не скоримося. Що тут було чинити? 

Товариство розійшлося по куренях, а далі, замість того, щоб обороняти Січ, 

посідало на човни та й помандрувало на Дунай!..» [255, с. 73]. У цитованому 

епізоді увиразнюється, з одного боку, залежність духовенства від царської 

політики, з другого – авторитетність слова священика для запорожців. Про 

значення церкви для козаків свідчить така особливість: найважливіші 

грамоти й універсали зберігалися під престолом січової церкви святої 

Покрови. У творі зображена Самарська Миколаївська пустинь – запорозький 

монастир (відомий з 70-х рр. ХVІ ст.), куди старий Балан везе Демка Рогозу й 

Галю вінчатися. «Самарський монастир був частиною запорозької душі» 

[255, с. 83], адже тут доживали вік старі запорожці, тут перебували в 

монастирському шпиталі поранені в боях січовики. Скарбник монастиря – 

Пилип Хведоров – чернець, а в минулому – кошовий Запорозької Січі. 

Уславившись у походах, Пилип 1764 р. був обраний кошовим отаманом, але 

«побачивши, яку велику силу набула в Січі заможна козацька старшина й що 

вона сама схиляється до знищення стародавніх запорозьких звичаїв і 

рівноправного товариства, він через рік сам зрікся кошевства й пішов 

спасатись у Миколаївську пустинь» [255, с. 84]. Перебування у монастирі не 

пригасило козацького запалу й патріотичних почуттів Пилипа Хведорова: 

«[...] він почав згадувати молоді літа та морські походи на бусурманів і 
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переказував усе, що знав про славні часи кошевства Івана Сірка. Очі 

колишнього кошового заграли вогнем молодого завзяття, а постать його 

вип`ялася й виросла так, що й чорний клобук на його голові, й ряса здавалися 

зовсім не на своєму місці» [255, с. 85]. Проте смиренність ченця перемагає 

завзяття запорожця, а тому зруйнування Запорозької Січі Пилип Хведоров 

сприймає як Божу волю, якій треба скоритися. 

         В «Оповіданні про славне Військо Запорозьке низове» (Коротка історія 

війська Запорозького) (1916), яке є «своєрідною хрестоматією з історії 

Війська Запорозького» [156, с. 13], відтворено особливості діяльності церкви 

на Запорозькій Січі, наголошено на значенні монастирів та храмів у житті 

козацтва, які «не тільки задовольняли духовні потреби запорожців, але разом 

з тим були осередками освіти й допомоги калікам та недужим» [256, с. 239]. 

Значну увагу приділяє письменник проблемі церковної унії і як і більшість 

українських авторів, наголошує на її негативному значенні. Церковна унія 

спричинила релігійні та національні протиріччя, збурила хвилю козацьких 

виступів на захист православної церкви. Відповідно до історичної правди           

А. Кащенко відтворює невтішну ситуацію, що склалася після прийняття унії: 

«Православні митрополії були знищені зовсім, а у православні церкви почали 

призначатися попи за гроші все тільки такі, що не дбали про духовні потреби 

народу, а тільки про власну кишеню. [...] Шляхта українська у Галичині й на 

Поділлі майже без винятку переходила до римської віри, і така ж зрада вірі 

батьків з боку української шляхти, колишніх руських князівських та 

боярських родин, почалася вже й на Волині, Київщині і навіть по 

Лівобережній Україні» [256, с. 257].  

         Як і М. Старицький, А. Кащенко розкриває значення діяльності ігумена 

Мотронинського монастиря – Мельхіседека Значко-Яворського – противника 

унії, учасника Коліївщини. Разом із православними священиками 

Мельхіседек їздив на Січ й просив у козаків допомоги в захисті православ`я: 

«Запальні промови ігумена дуже схвилювали запорозьке товариство. Козаки 

плакали, присягаючись стояти за віру батьків до останнього загину [...]»  

[256, с. 488]. У творі А. Кащенка Мельхіседек благословив дії гайдамак: «З 
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вісімнадцятьма товаришами Залізняк, взявши у Мельхіседека 

благословення, вийшов у ліс за дві верстви од монастиря до Холодного Яру і 

там почав лагодити зброю та закликати до себе людей з усіх околиць. [...] 

Наприкінці квітня Залізняк вирушив із своїми ватагами з лісу і, як 

оповідають народні перекази, після посвяти Мельхіседеком козацької зброї, 

рушив з коліями на Медведівку [...]» [256, с. 490]. З часом художня 

інтерпретація образу ігумена Мельхіседека знайшла продовження у творах 

Ю. Мушкетика («Гайдамаки» (1957), «Прийдімо, вклонімося...» (надрук. 

1996)), М. Глухенького («Коліївщина» (1966), «Колії» (1967)), М. Сиротюка 

(«Великий благовіст» (1983)), Г. Колісника («Полин чорний, мак гіркий» 

(1987)). 

         Тема духовенства є однією з головних в історичній прозі Богдана 

Лепкого. Художньо моделюючи певну історичну епоху, події та образи 

героїв, письменник значну увагу приділяв розкриттю церковно-релігійних 

проблем, реалістичному зображенню постатей духовних діячів, акцентуючи 

на їхній важливій ролі в суспільно-політичних подіях.   

         У повісті «Вадим» (1930) розкривається образ отця Григорія – першого 

священика в Київській Русі, духівника княгині Ольги. Поєднуючи історичний 

та легендарний матеріал, письменник показує процес поширення 

християнства, підкреслює роль у цьому княгині Ольги та отця Григорія. 

Відданість християнським чеснотам, людяність, небайдужість до долі киян 

виявляє отець Григорій під час нападу печенігів на Київ. Він забуває про 

власну безпеку, не ховається й постійно перебуває з людьми, заспокоюючи 

їх, допомагаючи словом і ділом. Складні випробування зближують отця 

Григорія й киян, які в скрутну хвилину не цураються, а прислухаються до 

священика, хоча в минулому дехто з них вороже ставився до нього: «І ніхто 

не перечив йому, ,,бо він чорнориз”; бачили, що добра їм бажає» [344, с. 664].           

         У п`яти частинах пенталогії «Мазепа» («Мотря» (1926), «Не вбивай» 

(1926), «Батурин» (1927), «Полтава» (1928–1929), «З-під Полтави до Бендер» 

(1955)) Б. Лепкий відтворює панораму суспільно-політичного, релігійного й 

культурного життя України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Розкриваючи 
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тематичний спектр повістей (стосунки Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни, 

шведсько-український союз 1708 р., руйнування Батурина, Полтавська битва 

тощо), письменник значну увагу приділяє висвітленню церковно-релігійної 

ситуації, відтворенню міжконфесійних відносин, зображенню духовенства.   

         У контексті розкритих у повісті «Мотря» суспільно-політичних подій 

кінця ХVІІ ст. та історії взаємин Івана Мазепи й Мотрі Кочубеївни, 

увиразнюються церковні проблеми того часу. Як відомо, у другій половині 

ХVІІ ст. разом із втратою політичної незалежності, автономію втратила й 

українська церква, адже в 1686 р. Київська митрополія перейшла під 

юрисдикцію Московської патріархії. Гетьман Самойлович «вирішив 

остаточно закріпити Українську церкву за Москвою, щоб духовенство не 

заважало йому в його праці» [469, с. 277]. 

         Іван Мазепа негативно відгукується про Гедеона Четвертинського, який 

«закабалив» нашу церкву, «продав її, хоч ціле духовенство протестувало»          

[355, с. 424]. Історичним фактом є те, що єпископ Гедеон Четвертинський в 

листопаді 1684 р. «написав смиренні листи до Москви цареві та патріярхові, 

розказуючи їм про причини своєї втечі з Польщі, й заявляючи про повну 

покору» [469, с. 280]. У результаті, Гедеон Четвертинський був незаконно 

обраний 29 червня 1685 р. Київським митрополитом і «став 

клятвопреступником, бо давніше він присягав бути вірним патріярху 

Вселенському...» [469, с. 282]. У творі фігурує й постать Мефодія 

Филимоновича, про якого І. Огієнко писав як про «московського ставленика» 

[469, с. 269], котрий «одержав з Москви особливе доручення – впливати на 

настрій України й нахиляти її до Москви» [469, с. 268]. З часом Мефодій 

Филимонович «переконався, що бажання Москви йдуть тільки на те, щоб 

знищити права Української церкви. З цього часу й він став трохи скоса 

поглядати на те, що мала робити Москва в Україні» [469, с. 270]. Особливості 

поглядів Мефодія Филимоновича згадані у відтвореній Б. Лепким розмові 

Івана Мазепи з Пилипом Орликом. Гетьман позитивно відгукується про 

Мефодія Филимоновича, «який був послушний Москві, а й він на вість, що 

москалі, забравши білгородську єпархію, і на київську зазіхають, спалахнув 
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гнівом великим і перед воєводою Шереметьєвим гукав: ,,Єсли приїдет к 

нам в Київ московський митрополит, то ми запремся в монастирях, і разві нас 

із монастирей за шию і за ноги поволокуть, тогда только московский 

митрополит в Києві будет... Нам лучше смерть принять, нежели митрополита 

із Москви!”» [355, с. 424]. Зображену реакцію Мефодія Филимоновича на 

зазіхання росіян наводить І. Огієнко, спираючись на архівні матеріали             

([469, с. 271]), що доводить достовірність відтворених церковних колізій                

Б. Лепким. 

         Розкриваючи образ Івана Мазепи на тлі епохи, показуючи події 

особистого й політичного життя гетьмана, письменник не оминув увагою 

постать його матері, яка «була від довгих літ ігуменею монастиря Дівочо-

Вознесенського, Київо-Печерського, Глухівського» [355, с. 55]. Образ ігумені 

Магдалини увиразнює ідею про нероздільність служіння Богу та 

Батьківщині. Переймаючись долею України, вона дає мудрі поради своєму 

сину, підтримує й спрямовує його: « – Україна, бачиш, хоче від тебе великої і 

неподільної любові, щоб ти тільки про неї дбав, і більше ні про кого! [...] Як 

треба, то й про мене забудь [...]. Двигай цей хрест, мій сину, двигай, Господь 

його на тебе вложив, терпи!» [355, с. 60, 61].    

         Важлива роль духовенства у національно-визвольних процесах 

розкривається у повісті «Батурин». Подібно до І. Нечуя-Левицького,                 

М. Старицького й А. Кащенка, Б. Лепкий показує, що у найважчі часи 

українське духовенство було зі своїм народом. Промовистим є образ 

батуринського диякона, колишнього січовика, який знає і розуміє батуринців, 

вони ж, у свою чергу, поважають диякона й прислухаються до його порад: 

«Люблять старого диякона. Колись він на Січі жив, у походах бував, ще й 

тепер іноді в церкві, ніби за козаків перед фронтом, гукне: – Господу 

помолімся!» [342, с. 343]. Під час облоги Батурина царським військом диякон 

підтримує людей, не дає їм упасти у відчай: « – Чого ж ви так посоловіли, 

люди? Ще бою не було, а ви вже ниєте зі страху. Це не по-козацьки. [...] 

Погадайте, скільки душ дивитиметься на нас. Як ви Батурин боронили? – 

спитають. Вважайте, щоб не важко було дати отвіт. Господь не одного гріха 
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простить тому, що чесно вмре. А яка ж чесніша може бути смерть, як не в 

обороні батьківщини своєї перед антихристовим зазіханням?» [342, с. 343]. 

Після слів диякона та його заклику боронити свою землю люди змінюються: 

«В батуринців вступає дух. Молодші і в пекло пішли б за ним. Його слово 

велику силу над ними має» [342, с. 343]. У вирішальний момент оборони 

Батурина диякон йде на сильнішого ворога з шаблею та хрестом й кличе за 

собою інших: «В цей мент біля воріт явився диякон. В правій руці шабля, у 

лівій хрест. Біля нього донька, а коло них старий золотар. – З Богом – вперед! 

– гукнув диякон. [...] перед ним, наче перед якоюсь вищою, надприродною 

силою, подавались москалі [...]» [342, с. 391–393].  

         У повістях «Батурин» і «Полтава» увиразнюються такі тенденції тієї 

епохи, як залежність окремої частини духовенства (переважно російського) 

від політики царської влади та використання православної церкви в 

політичних цілях. Зокрема, залежність духовних діячів від політичних 

тенденцій виявляється у показі засудження російською православною 

церквою гетьмана Івана Мазепи («Полтава»). Митрополит проголошує 

Мазепу зрадником, виголошує йому «анатему» за порушення присяги і за 

зраду цареві. Історичні факти, відтворені Б. Лепким, зокрема визнання Івана 

Мазепи російською православною церквою зрадником, увиразнюють 

згубність тиску влади на церкву, доводять неприпустимість залежності 

духовенства від політики. Наслідки зображених у творі явищ, на жаль, 

виявилися тривалими: православна церква Московського патріархату досі 

проклинає Івана Мазепу, а окремі представники російського духовенства 

виступають за єдиний канонічний простір, заперечують існування 

самостійної України, її народу, культури, церкви, за які боровся і які 

відстоював Мазепа. 

         Отже, історичний дискурс Б. Лепкого розкриває широку панораму 

суспільно-політичних, релігійно-церковних подій часів Київської Русі 

(«Вадим») та періоду гетьманування Івана Мазепи («Мазепа»). Синтезуючи у 

своїх творах історичні факти й легендарний матеріал, літописні відомості та 

художню вигадку, письменник значну увагу приділив розкриттю релігійних 
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та церковних проблем: складність поширення християнства («Вадим»), 

боротьба за незалежність української церкви, втрата нею своєї автономії, 

використання церкви й духовенства в політичних цілях («Мазепа»). 

Дотримуючись історичної правди, Б. Лепкий показав, що втрата у кінці            

ХVІІ ст. українською церквою своєї незалежності безпосередньо пов`язана зі 

втратою державної самостійності. Як й інші автори історичної прози,                

Б. Лепкий увиразнив важливу роль духовенства не лише у церковно-

релігійних процесах, а й у суспільно-політичних подіях, у національно-

визвольній боротьбі, показав спільність долі духовного діяча й долі народу, 

єдність християнських та національних цінностей. 

         Церковно-релігійні реалії давніх епох, образи духовних діячів минулого 

знайшли відображення в історичній прозі Івана Филипчака (1871–1945) – 

західноукраїнського письменника, історика, педагога, котрий став жертвою 

більшовицького терору. У своїх історичних повістях (видані у 1920–30-х рр. 

в Україні та у 1980-х рр. за кордоном) І. Филипчак зосереджувався 

переважно на відтворенні подій періоду Галицько-Волинського князівства 

(середина ХІІІ–ХІV ст.), зокрема на розкритті тогочасних релігійно-

церковних проблем та образів священнослужителів.           

         У повісті «Княгиня Романова» (1927) (написана у співавторстві з               

І. Зубенком) І. Филипчак зображує події часів Галицько-Волинського 

князівства – період, коли після загибелі галицько-володимирського князя 

Романа краєм правила його дружина – княгиня Анна. Увагу привертає образ 

придворного священика, який пізніше став Галицьким владикою – отця 

Юрія. Письменник акцентує на ролі духовного діяча у родинних та 

державних справах. Зокрема, отець Юрій був учасником князівських та 

боярських нарад, до його позиції завжди прислухалися ([610, с. 469, 476]). 

         Відтворюючи період занепаду Галицько-Волинського князівства у 

повісті «Дмитро Детько» (1935), І. Филипчак показує церковно-релігійні 

особливості тих часів: король Юрій прагне позбутися залежності від 

Суздальського митрополита, який підкорявся Орді, а тому чекає від 

Царгородського патріарха призначення нового митрополита для Галицько-
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Волинської держави. Духовенство відстоює православ`я й автономію 

церкви. Так, владика Євфимій закликає: «Треба твердо стояти, діти мої, при 

українській вірі наших батьків та дідів» [608, с. 17], а єпископ Ходор 

звертається до бояр, які радяться щодо обрання нового князя: «[...] я, як ваш 

владика, кажу вам іменем св. Церкви, що на нашім престолі не може бути 

князь іншої віри, тільки благочестивої. Для нас був би сором і гріх 

непростимий, коли б ми допустили на наш славний престол князя католика» 

[608, с. 44]. Претенденту на Галицький престол була поставлена умова – 

прийняти православ`я. Хоча останній галицько-волинський князь Юрій-

Болеслав (Юрій ІІ) – правнук Данила Галицького – прийняв православ`я, 

проте з погордою ставився до православної церкви, не розумів особливостей 

православного обряду. Краківський єпископ Павло плекає надію, що князь 

повернеться до католицької церкви: «[...] своєю мудрістю попровадиш 

поручене тобі діло навернення всіх схизматиків, над котрими пануєш, до 

святої римської церкви» [608, с. 74]. Священик Адальберт дорікає князю 

Юрію ІІ, що він заради королівського престолу зрікся рідної йому римо-

католицької віри. Нестійкий у своїх переконаннях князь піддається впливові 

єпископа Павла та священика Адальберта й дозволяє звільнити себе від 

«гріха» – «прийняття схизми» [608, с. 76]. Зрікшись прийнятої віри, князь не 

має наміру зрікатися престолу, а тому, щоб догодити боярам та утримати 

владу, змушений вдавати з себе православного.  

         Історична повість «Кульчицький – герой Відня» (1933) написана з 

приводу 250-ї річниці розгрому турків під Віднем і присвячена «Великому 

Громадянинові нашому Митрополитові Галицькому Андрієві гр. 

Шептицькому в доказ глибокої пошани...». Зображуючи події ХVІІ ст., 

описуючи перемогу над турками, І. Филипчак акцентує на ролі у ній 

запорозьких козаків та українця Юрія Кульчицького. У цьому контексті 

розкривається позитивний образ панотця Кульчиць – Євфимія. Під час 

пожежі у селі він, «як добрий пастир» [611, с. 25], йде до людей, допомагає 

їм. Священик закликає шляхтичів Кульчиць захищати свою гідність, 
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домагатися покарання винного у підпалі села. Мудрими настановами отця 

Євфимія керується у своїх діях Юрій Кульчицький. 

         Позитивним є й образ отця Николая – православного священика, який 

допомагає Юрію Кульчицькому врятувати Фатиму-Одарку – доньку 

Гординських, його землячку – з турецького гарему. Зі слів отця Николая 

увиразнюється ставлення турків до православного духовенства: «[...] Турки 

досить забобонні люде. Вони таки нашого духовенства трохи бояться і 

поважають його, а де потреба, не раз в дорозі поможуть» [611, с. 180].  

         Цікавим образом, котрий нагадує Шрама – героя «Чорної ради»                 

П. Куліша, є старий запорожець Дмитро Жгайло, з яким кульчани радяться 

щодо захисту своєї честі й помсти ворогу. Дмитро Жгайло навчався в 

Острозькій академії, мав стати духовним діячем, проте патріотичні почуття 

перемогли й він, як сам зізнається, «скинув з себе підрясник, а припняв оту 

шаблюку, яку подарував мені Сагайдачний» [611, с. 42]. У словах Дмитра 

Жгайла увиразнюється мотивація козацьких виступів – захист Батьківщини 

та рідної віри: «[...] за щастя вітчини, за щастя нашого брата, за благочестиву 

віру ми готові були життя віддати» [611, с. 42]. 

         Розкриваючи конфлікт між православними мешканцями Кульчиць та 

католиками Коналінськими, І. Филипчак показує тогочасні церковно-

релігійні протиріччя, зокрема вороже налаштування католиків проти 

православних, їхнє прагнення заволодіти сферами релігійного й політичного 

впливу, що увиразнюється у словах Коналінського: « – Ми повинні 

схизматиками кермувати, а не схизматики нами... Ми пани в державі, ми 

несемо на схід правдиву культуру між простий народ» [611, с. 60].    

         У контексті історичних реалій образи духовенства, церковно-релігійні 

проблеми розкиваються у творах Юліана Опільського (Юрій Рудницький; 

1884–1937). Представники радянської критики вказували на винятково 

негативне значення образів священнослужителів у творах автора: «Юліан 

Опільський змальовує реакційну роль церковників у кожному своєму творі – 

чи то жерці єгипетських, вавілонських, римських, слов`янських богів і 

богинь, чи християнські – всі вони виступають як втілення безмежного 
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егоїзму, підступництва, зажерливості, паразитизму» [739, с. 7]. Насправді, 

твори письменника засвідчують різноаспектність образного моделювання, 

відсутність однозначності у трактуванні проблем діяльності духовенства й 

церковно-релігійних відносин.  

         Відповідно до історичної правди у повісті «Вовкулака» (1922) Юліан 

Опільський показує, що вже в перші роки після хрещення Київської Русі 

католицька церква намагалася поширювати свої впливи на її землях. Один із 

героїв твору – Томир (брат Климент) – відкрито заявляє про своє 

прислужництво римській церкві. Побувавши на Заході, побачивши 

лицемірство значної частини церковнослужителів, Томир визнав його 

необхідність і взяв собі на озброєння. Мріє про поширення впливу римської 

церкви на східних теренах й чернець Бово: «Свята римська віра, яка йтиме за 

королівською силою, як хрестовидна ручка за гострим мечем, водвориться у 

багатих руських землях» [475, с. 43]. На прикладі ченця Бово письменник 

показує, що вже в перші роки після офіційного хрещення Київської Русі на її 

землі, особливо західні, проникали представники римської церкви й сприяли 

поширенню католицизму на схід, часто своїми діями спричинюючи 

церковно-релігійні конфлікти. Прагнучи «усю волость кинути навколішки 

перед престол римської віри» [475, с. 89], чернець Бово мріє про церкву та 

монастир західного обряду у Вижні. Перспектива стати настоятелем 

монастиря виявляє його прагнення влади, відсутність релігійної 

толерантності: «[...] влада – се був саме він, опат. Його всемогутнє слово 

знищить східні церкви, на яких ще не почорніло дерево... Він погасить 

рум`янець на лицях молоді, похилить горді голови бояр і князів, які так 

швидко зуміли пристосувати нову віру до старого звичаю» [475, с. 45].  

         Понад усе цінує владу й герой історичної повісті «Сумерк» (1921) – 

Збігнєв – представник польського духовенства першої половини ХV ст. Як 

амбітний та фанатичний католик, він виправдовує злочини й брехню, які, на 

його переконання, мають утримувати авторитет римської церкви.   

         У трилогії «Упирі» (1919) в контексті історичних реалій часів гетьмана 

П. Сагайдачного Юліан Опільський розкрив церковно-релігійні конфлікти 
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між православними й католиками, увиразнив поширену тенденцію у 

середовищі тодішньої української інтелігенції – збільшення числа українців, 

«які зрікалися своєї віри і народності для особистої користі» [477, с. 175]. 

Шляхтич Угерницький свій перехід у католицизм пояснює так: «У тих, що 

прийняли латинство, всі привілеї, свободи, добро, ласки, гонори, просвіта, а в 

нас що. Дурний русин і кінець. Попи ситі та п`яні й темні, мов у розі табака, 

без прав та значення. Де ж у нас тепер без латини проживеш? У трибуналі 

латина, у сеймі латина, на судових з`їздах латина, навіть при бесіді в компанії 

всі латиною цвенькають, а ти, хаме, сиди зі своїми слов`яно-церковними 

мудрощами та жди, коли інші тебе обдеруть, використають або й виженуть з 

батьківщини» [477, с. 264]. Показовим у творі є образ ченця Андрія, завдяки 

впливові якого Угерницький повернувся до віри своїх батьків, якої зрікся у 

гонитві за багатством і славою.          

         Тема церковно-релігійних протиріч, образи духовенства знайшли своє 

розкриття в історичній прозі маловідомих письменників межі століть –                     

О. Левицького, А. Лотоцького, П. Франка. 

         Український історик і письменник Орест Левицький (1848–1922), 

«реставруючи архаїчні документи минувшини, апелював до можливостей 

творчої уяви, намагався передусім відтворити колишній побут, місцевий 

колорит, не минаючи жорстокої боротьби Речі Посполитої та України»          

[281, с. 36]. У творі «Єзуїтська преподобниця» (зі збірки «Волинські 

оповідання», 1914 р.) письменник зображує діяльність єзуїтів в Україні, 

висвітлює їхню мету, засоби насадження католицизму: «З того часу, як єзуїти 

вперше вибрались на Волинь, вони не зводили своїх пожадливих очей власне 

з Острога, який в останнї чверти 16-го ст. був головним просвітнім центром 

України [...]. Але поки живий був князь, всі змагання єзуїтів пробратись до 

Острога не мали скутку» [335, с. 23–24]. Базуючись на історичних фактах, 

письменник показує окатоличення нащадків роду князя Острозького. Так, 

його старший і молодший сини піддалися впливу єзуїтів, а племінниця князя 

Януша Костянтиновича (старшого сина Костянтина Острозького) Анна 

Альоїза активно підтримувала єзуїтів, отримавши прізвисько «єзуїтська 
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преподобниця». У 1624 р. вона ініціювала закладення в Острозі 

єзуїтського храму та колегіуму при ньому, дарувала єзуїтам право на 

відкриття в Острозі шкіл: «Відтоді то мабуть і були в кінець знищені 

Острожські православні школи, що були заведені дідом Анни Альоїзи і сяк 

так існували ще і в 1620 роцї. Замість їх єзуїти, не ждучи кінця будівлі 

колєгіюма, завели свої публічні школи, до яких (по їх свідоцтву), зараз же 

почали вступати шляхотські діти з Волині, Поділля, Полісся і навіть із 

задніпровської України. [...] напустивши до Острога єзуїтів і дарувавши їм 

виключне право на заклад тут публічних шкіл, вона тим самим цілком 

знищила славетну Острозьку ,,Академію” і инші православні школи, 

фундовані славним її дідом, а за тим почалось систематичне нищенє або 

усиловне відобранє у православних церков, монастирів, шпиталів і т. и.» 

[335, с. 27–28, 38–39]. 

         Антін Лотоцький (1881–1949) – письменник, громадський діяч, учасник 

національно-визвольних змагань 1914–1920 рр. – в історичному оповіданні 

«Ведмедівська попівна» (1909) акцентує на ролі духовенства у боротьбі 

українців проти турецьких поневолювачів. Отець Хведір – священик 

містечка Ведмедівка – продовжує галерею образів священиків-воїнів, 

зображених у творах П. Куліша, Г. Хоткевича, М. Старицького, Т. Осьмачки: 

«Замолоду о. Хведір козакував, побував на Січи, а коли український народ 

під проводом Богдана Хмельницького зірвався до війни з Польщею, то й він 

поспішив туди й не в одній битві зазирав смерти в очі» [385, с. 4]. Його 

донька Уляна теж перейнята патріотичними пориваннями, виявляє рішучість 

та сміливість під час нападу турків на Ведмедівку. Вона власним прикладом 

та палкими словами підтримує людей, вказує, як діяти: «Не дайте на поталу 

козацького імени. Боронїм ся до останньої краплі крови. Краще загинути в 

чесному бою, як годить ся козакові, ніж пропадати в неволї!» [385, с. 16]. 

Попівна Уляна повела людей у бій і «загинула хороброю і славною смертю, 

як справжня козачка» [385, с. 19].        

         Петро Франко (1890–1941) – син Івана Франка, педагог, письменник, 

співзасновник Пласту, організатор Літунського полку УГА – у своєму 
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історичному оповіданні «Махнівська попівна» (1922) тему участі 

духовенства та вихідців із їхніх родин у національно-визвольній боротьбі 

розкриває на тлі подій 1648 р. – повстання козаків на чолі з М. Кривоносом 

проти національного й релігійного гноблення українців поляками-

католиками. Герой оповідання – парох Махнівки отець Трахтемир, як і герой 

розглянутого вище твору, вписується у ряд змодельованих українськими 

письменниками постатей священиків-воїнів. Отець Трахтемир підтримує 

захисників волі й віри, пояснює людям ситуацію, у якій опинилася Україна і 

православна церква, благословляє на боротьбу: « – Прийшов час, слушний 

час! Час вернути волю і шанобу нашій вірі. Віки минали, а православна віра 

терпіла соромне нехтування. Нам не давали спокою для молитви, наші 

парохії, церкви, монастирі в руках католиків або уніятів. [...] Бог 

благословить вас і поможе вам» [646, с. 6–7]. Панотець бере безпосередню 

участь у боротьбі народу, він переховує зброю, очікуючи прихід загонів 

Кривоноса («У мене в погребі заховані гаківниці для Кривоноса та пороху й 

куль теж кілька бочок. Не з порожними руками приймемо гостей» [646, с. 7]). 

Дізнавшись про зраду, отець Трахтемир ховає зброю в інше місце (за річку) 

й, незважаючи на загрозу власному життю, не слухає порад про втечу. 

Нехтуючи можливістю врятуватися, священик залишається зі своїм народом 

у рідному селі: « – Не личить мені тікати. Де вівці, там і пастир […]. Пастир 

не відбігає свого стада!» [646, с. 11, 12]. Отець Трахтемир мужньо витримує 

знущання, проте не виказує місця знаходження зброї, призначеної для 

Кривоноса: «Але хоч о. Трахтемира печено вогнем, заливано окропом та 

грожено всадити на паль – окрім тихої молитви, не вийшло з його уст ні одно 

словечко... Скатованого, сліпого, залитого кров`ю мученика кинено в 

підземний льох. О. Трахтемир і річка Гнилопять берегли дальше гармат 

Кривоноса» [646, с. 13]. Вірність не лише національній справі, а й 

християнським чеснотам, зокрема всепрощенню, виявляє отець Трахтемир 

під час зустрічі зі зрадником та своїм мучителем – Корченком: « – Він підняв 

на мене руку, видер мені світло очей, тож я прошу о него, вас, панове 
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отамани! [...] Відпустіть його на покаяння. Аз єсмь і мені належить пімста, 

сказав Бог» [646, с. 28].  

         Відповідно до історичних реалій, письменник показує, що інші 

священики теж активно підтримували дії козаків: панотець із Погребищ 

повідомив про наближення Кривоноса, Бердичівський протопоп 

Желиборський «писав, що у Бердичеві все готово прийняти визволителів» 

[646, с. 11].     

         Активну участь у сприянні козакам бере попівна Наталя, виявляючи 

рішучість та сміливість, що дозволяє порівнювати її з героїнею твору                

А. Лотоцького «Ведмедівська попівна». Наталя повідомляє козаків про зраду 

Корченка, надягає козацький одяг і веде частину полку М. Кривоноса в 

Махнівку на захоплення палацу польського шляхтича.  

         Показові образи духовенства, особливості церковно-релігійних 

відносин репрезентують автори історико-легендарної прози – Л. Старицька-

Черняхівська та Н. Королева.  

         У творі Людмили Старицької-Черняхівської (1868–1941) «Жива 

могила» (надрук. 1889), який за визначенням авторки є «українською 

легендою» [551, с. 569], фігурує епізодичний образ отця Андрія, котрий 

розкривається у контексті легендарної історії про трагічне кохання хлопця і 

дівчини з ворогуючих родин. Під час розмови на храмовому святі панотець 

виявляє свою миролюбиву натуру, реагуючи на запальну тезу одного з 

козаків про те, що католиків слід провчити, такими словами: «Бог люби єсть, 

братове» [551, с. 576]. Водночас, по завершенню храмового свята отець 

Андрій проголошує: «Панове, за волю, за наш край!» [551, с. 577], 

показуючи, що його хвилюють не лише духовні проблеми, а й національні. 

         В основі історично-пригодницької повісті «Діамантовий перстень» 

(1929) (рукопис пролежав 64 роки й уперше був надрукований у часописі 

«Зона» 1993 р.) – історія, змодельована як розповідь діда письменниці – 

Віталія Романовича Лисенка – про події, які він пережив під час польсько-

російської війни, польського повстання 1830–1831 рр. У повісті чи не вперше 

в українській літературі католицькі священнослужителі зображені не у 



 274 

звичному ракурсі (як гонителі православних, хитрі й підступні вороги 

українського народу та його церкви), а як захисники своєї батьківщини – 

Польщі – під час польсько-російської війни. Католицьке духовенство разом із 

польським народом піднялося на боротьбу проти тиранії російського 

царизму, виявило патріотичні почуття, готовність до кінця стояти за свободу 

Польщі. Так, під час захоплення Володимира-Волинського, російські 

військові, які увірвалися до католицького костьолу, побачили таку картину: 

«Серед костьолу з хрестом в руці в повному облаченні стояв ксьондз, весь 

сивий і білий, мов вибитий з мармуру, притиснув до грудей золотого хреста, 

жінки стояли навколішках круг нього, біля вікон збились з рушницями 

інсургенти» [550, с. 432]. Перед очевидною загибеллю ксьондз не просить 

помилування, не звертається з молитвою до Бога, а проголошує патріотичний 

заклик: «За матку отчизну!» [550, с. 432]. Зв`язок із польськими повстанцями 

тримає пріор домініканського монастиря. Реагуючи на таємне гасло-пароль, 

пріор виявляє свою причетність до таємних товариств поляків, які вели 

підпільну боротьбу з російською тиранією, вказує шлях порятунку 

приреченим до розстрілу.  

         Типовим представником тодішнього православного сільського 

духовенства у творі є ружмайлівський панотець – людина близька до народу, 

яка ділила з ним горе й радощі. Про простоту, убогість панотця, про те, що 

йому доводилося тяжко працювати й перенести немало лиха і труднощів, але 

не втратити щирості й доброти, свідчить його зовнішній вигляд, зокрема такі 

деталі, як одяг, руки, очі ([550, с. 447]).  

         У повісті знайшли відображення окремі церковно-релігійні проблеми, 

характерні для першої половини ХІХ ст. На Волині й Поліссі, де було чимало 

маєтків польської шляхти, активно поширювався католицизм, притісняючи 

православ`я. Ружмайлівський панотець не скаржиться на польське панство: 

«Що ж, мене і ,,ругою” наділили, і ,,роковщини” не одбирають, і дровець 

дають, а на свята і гостинця...» [550, с. 449]. Проте у такому «доброму» 

ставленні польських панів до православних священиків проглядається 

прагнення підкупити, задобрити й поступово навернути до католицизму.          
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Загострення церковно-релігійних протиріч відбулося під час російсько-

польських сутичок. Бачачи, що на Волині й Поліссі під впливом Росії й за 

підтримки Синоду знову поширюється православ`я, польські «пани 

озвірилися, почались гоніння Деоклетіянові, коней священицьких на свої 

польові роботи забирати почали, церковну ,,скарбону” усю забирали, останні 

свічі у церкви до домів своїх забирали, одбирали ґрунти, забороняли селянам 

роковщину давати [...]. Були й такі хулителі [...], що й сану священицького не 

жалували, в темниці заходили, не такмо молодих, но і старців плітьми били, в 

брички запрягали і ієреїв, і протоієреїв, в сінях до стовпа прив`язували, в 

стайні примушували службу Божу правити [...]» [550, с. 449]. Під час 

польсько-російського конфлікту польські пани навертали на свій бік 

православне селянство й духовенство, обіцяючи, що у разі приєднання 

земель Волині й Полісся до Польщі, «буде знесене кріпацтво, що мужиків 

всіх наділено буде і ґрунтами, і садибами, що в Варшаві вже цього закона 

стверджено і що віру греко-російську буде забезпечено» [550, с. 450]. Тим, 

хто виявляв підтримку полякам, пани давали «вольні» й «складали 

заприсяжні листи, давали їх священикам переховувати по церквах»           

[550, с. 451]. «Заприсяжного» листа в якому, з одного боку, громада села 

Ружмайлова присягала на вірність Польщі, а з другого, дідич села 

зобов`язувався зберігати свободу селян і зменшити панщину, мав і 

ружмайлівський панотець. Священик зізнається, що його «силою привели до 

церкви приймати присягу. Що міг я чинити проти громади? Два дні панщини 

– річ велика» [550, с. 452]. З розповіді панотця, його нарікань на 

нестабільність релігійної ситуації, увиразнюється залежність становища 

церкви від політичних подій. Так, намагання Польщі підпорядкувати Волинь 

і Поділля зумовило поширення католицизму, зростання ролі католицької й 

уніатської церков на цих землях, коли ж «з`єдналися Волинь та Поділля 

знову з Росією, почали з уніатів – колишніх православних – знов повертати 

до православної віри [...]» [550, с. 449].  

         Окреме місце у масиві історичної та історико-легендарної прози 

початку ХХ ст. займають твори Наталени Королевої (1888–1966) – 
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письменниці, яка збагатила українську літературу темами й образами 

античного, біблійного, європейського світів, християнською та міфологічною 

символікою й чия стильова палітра «зростає з неокласичних первнів, хоч у 

ній присутні і неоромантичні, подекуди й імпресіоністичні вкраплення»  

[446, с. 36]. Народжена в Іспанії (мати – іспанка із давнього кастильського 

роду, батько – польський граф, представник польсько-литовсько-

українського роду), Н. Королева перші п`ять років свого життя провела у 

бабусі на Волині, а з 1904 р. навчалася в Інституті шляхетних дівчат, пізніше 

епізодично відвідувала Київ під час Першої світової війни. Не українка за 

походженням, Н. Королева відчувала свою причетність до історичної долі 

України, вивчала її минуле, культуру й за порадою свого чоловіка – В. 

Короліва-Старого з 1919 р. почала писати художні твори українською мовою. 

Водночас, письменницю «не вабила суто українська тема» [435, с. 639], 

можливо, тому що вона не була достатньо обізнана з реаліями українського 

життя, особливостями побуту, з поглядами різних суспільних прошарків 

українського населення. Її, археолога за освітою, цікавило життя давніх епох 

– античності, раннього християнства, Середньовіччя. Відповідно, хронотоп 

та образи героїв її творів переважно не пов`язані з Україною. Це стосується й 

постатей священнослужителів, які у творах письменниці є представниками 

часів раннього християнства (юдейські первосвященики), або ж епохи 

Середньовіччя (католицьке духовенство). Винятком у цьому сенсі є «Легенди 

старокиївські», у яких змодельовані образи духовних подвижників Києво-

Печерського монастиря. 

         Історичний роман «1313» (1935) є одним із найкращих творів                     

Н. Королеви, який справедливо «можна вважати центральним твором» 

письменниці, оскільки він «виявив її уміння вникати в самий дух історії, 

розгортати широку історіософську і морально-психологічну проблематику»     

[10, с. 665]. В романі, в основу якого покладено середньовічну легенду про 

винайдення на початку ХІV ст. стрільного пороху, розкривається образ ченця 

Бертольда Шварца (до постригу – Константин Анклітцен), який вважається 

винахідником пороху (близько 1313 р.). До того, як стати ченцем, герой жив 
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у замку свого батька – лицаря Анклітцена, проте не знаходив з ним 

порозуміння й змушений був покинути рідний дім. Після мандрів та 

навчання в алхіміка, відмовившись від принад світського життя, він вступив 

до францисканського монастиря біля міста Фрейбурга. В монастирі Бертольд 

мав усі умови для улюбленої праці, проте він відчуває втому й втрату 

натхнення, замислюється над тим, що перетворило його працю на буденний 

обов`язок. Частково на це дає відповідь патер Герхард – ігумен монастиря, 

називаючи Бертольда «очеретиною, що вітром її хитає» [309, с. 193], 

вказуючи на нестійкість його характеру, мінливість настрою, підвладність 

сум`яттю та «журливій задумі» [309, с. 193], яка вважалася «за найгіршого 

ворога кожної людини» та «смертельною отрутою» [309, с. 193] для ченця. 

Перебуваючи в монастирі, Бертольд не став відданим християнським 

чеснотам Божим слугою, він усвідомлює, що «ніколи любити ближнього» не 

вмів, а «четверту заповідь порушував раз по раз» [309, с. 215]. Бертольд 

відчуває несумісність чернечого смирення з науковою працею, переживає 

сумніви та вагання – чи правильно він вчинив, вступивши до монастиря й 

відрікшись від слави, багатства, родини, кохання. Наслідком вагань, жалю за 

минулим і втраченим стали злість, безнадія, втрата натхнення до праці, 

відтак, байдужість до всього: «Думки його, ялові й безплідні, вимотували з 

нього всю мудрість, каламутилися від жури, злості, зарозумілості, гордині та 

відсутності страху Божого» [309, с. 226]. Знайомство з ченцем Бертрамом 

(уособленням сили зла) повернуло Бертольдові творче натхнення та запал до 

наукових дослідів і відкриттів. Як зазначає І. Набитович, «роман ,,1313” є 

рідкісною спробою в українській літературі [...] подати мотив зустрічі 

людини з дияволом саме в культурному, філософському, теологічному 

контексті середньовічної Европи. [...] У пізньому Середньовіччі Сатана дуже 

часто з`являвся в образі ченця, що особливо було характерним для Еспанії. 

Можливо, саме ця традиція стала одним із поштовхів для введення у роман 

образу ченця-диявола Бертрама» [446, с. 20–21]. Використовуючи 

середньовічні іспанські та німецькі легенди про спілку людини з дияволом 

(зокрема історії про Фауста й Мефістофеля), Н. Королева зображує наслідки 
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такого зв`язку: Бертольд відсторонюється від монастирського життя, 

ігнорує моральні канони. Відтак, як слушно зазначає О. Мишанич, «його 

помислами відає вже не Бог, а Розум, що за середньовічними поняттями 

втілюється в образі сатани» [435, с. 643].  

         Розкриваючи духовну трагедію ченця-алхіміка, його смерть від 

власного винаходу, Н. Королева апелювала до легенд, історичних 

відомостей, а також до світоглядних витоків зображуваної епохи, що 

дозволило психологічно вмотивовано відтворити світосприйняття людини, 

котра жила в добу Середньовіччя, але своїм мисленням належала ранньому 

Ренесансу, тобто письменниця «показала обставини, за яких народжувалася 

нова людина, людина доби Відродження, розум якої вже виходив за вузькі 

рамки середньовіччя і ставав на службу вселюдському поступу. [...] вона 

простежила формування образу й характеру непересічної людини 

середньовіччя, що так і не зазнала щастя: сили добра вели її до вершини 

розуму, моральної досконалості і служіння людям, а сили зла – до гордині, 

сприяння вбивству і власної загибелі» [435, с. 642, 644]. Н. Королева в образі 

свого героя втілила тип «фаустівської людини» – «людини, одержимої 

пізнанням Істини й устремлінням до Абсолюту, в зусиллях якої поєдналися 

уся гріховність і святість істоти, що жадає пізнати Правду і Благодать до 

кінця» [10, с. 665]. Письменниця поглибила й вмотивувала трагедію 

Бертольда й тим, що прийняття ним чернецтва було зумовлене не 

прагненням служити Богу, а бажанням уникнути гніву батька, спокійно й 

вільно займатися хімічними дослідами. Ще однією причиною трагедії ченця-

алхіміка була роздвоєність його душі, неувага до християнських чеснот, 

зарозумілість, гордість, егоїзм, які переважили добро й милосердя. 

Поглибили трагедію ченця Бертольда й сумніви та вагання щодо 

правильності обраного шляху, про що влучно висловився один із героїв 

твору – фізикус:  «[...] ніби лише бавився всім у житті чоловік цей. Як лицар 

соколом на полюванні. Бавився наукою. Бавився й рясою чернечою. [...] Свої 

здібності, хоч і великі, занадто переоцінював. [...] Тобто праця його Богом 

благословенна не була, а він, бідний, сам того й не помічав» [309, с. 258, 260]. 
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Суголосним в аспекті зображення історії про зв`язок ченця й диявола до 

роману «1313» є твір І. Костецького «Історія ченця Гайнріха» (1947). В обох 

авторів подібними є наслідки такого зв`язку – гординя, порушення 

моральних канонів, перетворення творчої сили на руйнівну. 

         Я. Поліщук вмотивовано вказує на символічний підтекст твору               

Н. Королеви, написаного напередодні Другої світової війни: «Винайдення 

пороху дало людині нестримну спокусу панування над світом не Божим, але 

людським правом, правом сильного. Звідси й демонічна символіка числа, 

підкреслена в титулі повісті, – 1313. Назва року, в якому Бертольд зробив 

карколомне відкриття, обертається на зловісне застереження щодо 

майбутнього людства, що від цього моменту стає фатально загроженим» 

[516, с. 174]. 

         Історичний роман «1313» репрезентує унікальне для української 

літератури зображення францисканського монастиря у німецькому місті 

Фрейбурзі початку ХІV ст. Відповідно до історичної правди Н. Королева 

показує тогочасний монастир як осередок науки та освіти, в якому жили й 

працювали віддані не лише Богу, а й науці, ченці – послідовники Франциска 

з Ассізі. Цілком закономірно, що працю Бертольда заохочував і підтримував 

ігумен: «Патер Герхард, гвардіян, наказав не відривати брата Бертольда ні до 

чого, коли він працює в лабораторії, навіть зробив усякі полегші в буденних 

чернечих повинностях, щоб уможливити й уприємнити йому його працю, 

якою так дорожив [...]» [309, с. 193]. Монастир був осередком не лише 

духовних скарбів, але й наукових досягнень, спрямованих на полегшення 

життя: «Люди йшли з далеких околиць, мов на прощу, до францісканів, ,,що 

на горі”. Ліків, поради в ділах духовних і світських шукали тут прочани. 

Часами здалеку прибивався сюди винахідник, що мав нову думку, котрої сам 

не міг перевести в життя» [309, с. 194]. Крізь призму сприйняття 

представника епохи Середньовіччя – фізикуса – письменниця розкриває 

трагічне зруйнування монастиря й загибель ченців: «Отож і бачать тутешні 

люди в небувалій катастрофі тій кару Господню на грішних ченців. За 

останні-бо часи таки й всім стала помітною в них переміна. Як сказано в 
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святому письмі: ,,Славу людську більш-бо як славу Божу возлюбили”. 

Дійсно, всі вони про скарби все говорили, про славу марну думали [...]»           

[309, с. 259–260]. Як Божу кару пояснює знищення монастиря й пустельник: 

«[...] була то кара Божа, бо ж відхилилася братія від дороги спасіння. У 

мудрість лукаву чорної магії заглибилася. [...] забули покору християнську, 

запишалися премудрі ченці» [309, с. 262–263].  

         Знайшли в творі висвітлення й особливості діяльності середньовічної 

інквізиції, полювання на відьом та алхіміків. Жертвами інквізиції стали праля 

Тільде, обвинувачена у відьмацтві, та її донька, яка зазнала чимало 

поневірянь, хоча й була виправдана.  

         В історичному романі «Предок» (1937), в основу якого лягли родові 

хроніки іспанських предків Н. Королеви, історія життя Карлоса де Лачерди 

(перша половина ХVІ ст.), легенди та перекази, окрему увагу приділено 

відтворенню напруженої церковно-релігійної ситуації на Волині в першій 

половині ХVІ ст. (останні два розділи твору). На прикладі конфлікту між 

двома братами – Адамом та Василем Дуніними-Борковськими, котрі 

належали до різних церков, – письменниця показала назрівання розбрату між 

православними й католиками, актуалізацію в суспільстві ідеї унії. 

Відстоюючи католицизм, Адам окреслює ситуацію в тогочасній російській 

православній церкві: « – Бо ж розплющ очі й приглянься, брате, – що діється 

в тій ,,православній” церкві: здирства, суди, сварки, прокльони, анафеми, 

розпуста невпинна – це чесноти духовенства схизматицького! І нижчого, і 

вищого! І найвищого!..» [306, с. 427]. Василь, у свою чергу, звинувачує 

католиків у зневазі православного духовенства. Релігійні розбіжності між 

братами призводять до того, що вони піднімають один на одного шаблі – ця 

ситуація набуває символічного значення з огляду на криваву ворожнечу між 

католиками та православними, яка розгорнулася в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст. 

         В автобіографічній повісті «Без коріння. Життєпис сучасниці» (1936), у 

якій Н. Королева відтворює період свого перебування у київському Інституті 

шляхетних дівчат (1905–1906), увиразнені окремі особливості церковно-

релігійного життя початку ХХ ст. Ноель (втілення авторського «Я»), яка 
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народилася в Іспанії, тривалий час виховувалася у католицькому 

монастирі у Франції, відчуває негативне ставлення представників 

зросійщеної православної церкви до католицизму, спостерігає 

заполітизованість, задогматизованість православної церкви, страх і 

несвободу, які панують у ній: «[...] тут віра була в усіх формах життя, тільки 

ж вона була накинена кимось згори, примусова, ,,наказана” під страхом 

неминучої кари. [...] Знала із власного вже досвіду, що найбільших кар можна 

було зазнати за непояву на Богослужбах у ,,табельні дні”, коли святкували 

патронів царської родини» [302, с. 86].  

         Інтерпретуючи євангельські сюжети й образи, творячи «власну візію 

минулого» [516, с. 200], Н. Королева окрему увагу приділила образам 

юдейських священиків («Во дні они» (1935), «Quid est Veritas?» (1939)). 

Герой твору «Гадарин» зі збірки «Во дні они» – священик Уза – радіє чуткам 

про прихід Месії, відчуває Його кроки. Звістка пастухів про те, що дві тисячі 

свиней кинулось зі скелі в море, бо в них за наказом Пророка Галілейського 

вселилися біси, які до цього мучили біснуватого Шемая, змінює 

налаштування священика. Взявши за основу євангельський сюжет про 

вигнання Ісусом Христом бісів із біснуватого (Євагелії від св. Марка                

(5 : 1–20); від св. Луки (8 : 26–39)), Н. Королева інтерпретує його через 

розгортання історії про сприйняття мешканцями міста і його священиком 

звістки пастухів, мотивуючи тим самим прохання гадаринців, щоб Месія 

оминув їхнє місто. Якщо в Євангелії те, що гадаринці не бажали, щоб 

Христос увійшов до міста, пояснюється страхом перед Тим, кому 

підкоряються біси (від св. Марка (5 : 15), від св. Луки (8 : 35)), то у творі           

Н. Королеви поведінка гадаринців, наказ священика зачинити перед Христом 

браму зумовлені жалем за свинями, адже від них залежав добробут міста. 

Священик Уза, який вірив у прихід Месії, пророкував та чекав цю подію, 

розчаровується, зневірюється і не може надалі вважати Пророка 

Галілейського Месією. 

         У Євангеліях від св. Матвія (26 : 3–5, 57–68), від св. Марка (14 : 1–2), від 

св. Івана (11 : 47–57) юдейські первосвященики, зокрема Каяфа, постають 
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причетними до схоплення Ісуса Христа, знущань над Ним. У розкритті 

образів первосвящеників Н. Королева слідує євангельській семантиці їхніх 

образів.  Так, в оповіданні «Сповідь» («Во дні они») первосвященик Каяфа 

прагне затримати й покарати «того пророка, що ось уже два роки підбурює 

народ» [303, с. 227]. Образ Каяфи фігурує й у творі «Quid est Veritas?» («Що є 

Істина?»), створеному на основі євангельського сюжету та «на підкладі 

археологічних студій» [308, с. 264], іспанських, провансальських легенд і 

апокрифів. Письменниця показує конфліктність старозавітнього вчення, 

репрезентованого первосвящениками (Каяфою, Гананом), та вчення нового, 

принесеного Месією. Первосвященик Каяфа прагне не допустити, щоб щось 

загрожувало «скам`янілій ,,істині” первосвященикової науки та ,,віри навіки 

нерушимої”, ,,єдино правдивої”» [308, с. 301]. Після звістки про зникнення 

тіла Христа, він намагається всіх переконати, що «мертві не воскресають» 

[308, с. 411]. Первосвященики переслідували послідовників та учнів Христа, 

кидали їх до в`язниць (Дії святих апостолів 5 : 17–18). Н. Королева, 

зображуючи гоніння на апостолів, спирається на провансальську легенду: 

первосвященики наказують посадити учнів Христа в барку, спустити її на 

море без весел і вітрил, давши «один на всіх хліб, а води дозволили налити 

тільки до посвятного келиха» [308, с. 471]. Проте, як засвідчила історія, «від 

тієї запеклої ненависти юдейських священиків» [308, с. 471] перед обличчям 

Істини й на тлі Вічності не залишилося нічого.    

         Інтерпретуючи євангельські сюжети, в оповіданні «Лік» (1937) 

письменниця показує, що юдейські священики були далекими від заповітів 

Христа про любов до ближнього, милосердя й смирення. Так, герой твору – 

священик Шешбазар – виявляє гордість й зневагу до самарянина Йозабада, 

навіть «виминав сліди, що їх залишили на куряві шляху Йозабадові ноги»         

[305, с. 557]. Побачивши побитого й зраненого Мисфара, священик нічого не 

робить, щоб полегшити його страждання. Людська совість й священицький 

обов`язок озвалися в ньому лише один раз несміливим запитанням: 

«Перев`язати б рани... Але чим?» [305, с. 559]. Священик залишає побитого, 

виправдовуючи себе: «[...] Мисфар – негідник і злодій. [...] задля такої 
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скотини стане він затримуватись, коли там, у храмі будуть чекати 

побожні, правдиві, порядні люди?!» [305, с. 559]. Не священик, не левіт, а 

«нечестивий» й «грішний» самарянин виявив милосердя й допоміг побитому 

лихвареві. В оповіданні «Civis Romanus» (надрук. 1961 р.) єрусалимські 

первосвященики переслідують апостола Павла й, намагаючись підкупити 

прокуратора, вимагають, щоб їм видали учня Христа, адже він «не 

дотримується приписів юдейської віри» й «цікавиться наукою нового 

філософа, чи ,,вчителя”, як тут кажуть, з Назарету» [307, с. 571]. 

         До образів духовних діячів Н. Королева зверталася й у творах із циклу 

«Легенди старокиївські» (видані 1942 р.), у яких поєднала літописні, 

народнопоетичні джерела часів Київської Русі та античну, візантійську, 

скандинавську міфологію. «В окремих легендах у формі художньої розповіді  

Н. Королева ставить і розвиває наукові гіпотези, які знаходять підтвердження 

в наш час [...], зокрема у монографії М. Ю. Брайчевського ,,Утвердження 

християнства на Русі” (1988)» [435, с. 652]. Це стосується насамперед 

легенди «Аскольдова могила», в якій письменниця розвиває ідею про перше 

хрещення Русі за князювання Аскольда. 

         У легендах, пов`язаних з Києво-Печерським монастирем, Н. Королева 

на основі агіографічних та легендарних джерел моделює образи святих 

подвижників. У легенді «Місячна пряжа» образ ігумена Антонія 

розкривається у контексті історії про ченця Сергія, який зізнався, що з`їв 

просфору, призначену отцю Арефті й, знаючи, «що отець Арефта 

,,переставився”, Сергій затаїв це від свого отця ігумена [...], щоб і далі їсти 

хліб мертвого» [304, c. 107]. Хоча брат Сергій каявся у вчиненому й просив 

дозволу замолювати свій гріх у келії отця Арефти, проте ігумен Антоній 

відправляє його відвідати рідну оселю і батьків, пожити у світі, щоб таким 

чином перевірити: «чи зможе й далі без шкоди для душі й тіла нести тягар 

іночеського життя» [304, c. 107]. Випадок із братом Сергієм змусив Антонія 

замислитися про складність чернечого обов`язку та про власну 

відповідальність: « – Нестримною повінню наповнила серце моє туга по 

Господу! – картав себе ігумен. – А за нею не бачу тілесних потреб дітей моїх 
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духовних, не бачу тягарів, моєю ж рукою наложених, що нести їх так їм не 

по силах...» [304, c. 108]. Відчуваючи себе винним, Антоній настановив на 

своє місце нового ігумена – Варлаама Вишатича, а сам перейшов у печеру, 

що лишилася після Іларіона (тут письменниця використала житійний епізод), 

де продовжував виконувати свій послух: «прясти на монастирські потреби» 

[304, c. 109]. В історію про Антонія Печерського письменниця вплітає 

міфологічні епізоди: зустріч Антонія з дівою-духом Лосною, яка «не в чарах 

поганських, а в побожному спокою Антонія Печерського шукала поради» й 

була ним «охрещена» [304, c. 112], а тому пережила язичницьких богів і живе 

у згадках людей. 

         У творі «З повістей времяних літ» розкривається образ ще одного 

духовного подвижника Києво-Печерського монастиря – отця Аліпія – 

монастирського живописця. Зображуючи Аліпія не лише живописцем, а й 

цілителем, письменниця притримується житійного сюжету, трансформуючи 

при цьому окремі епізоди: якщо в патерику прокажений приходить до Аліпія 

й той зцілює його іконописними фарбами ([493, с. 161]), то у творі                         

Н. Королевої Аліпій сам натрапляє на прокаженого і зцілює його соком 

чистотіла ([304, с. 131–133]). Письменниця продовжує історію про зціленого: 

«[...] Радослав, лепрозний купець, тепер дужий і чистий, благав отця ігумена, 

щоб прийняли його до лаврської братії: – Як найостаннішого, як 

найменшого...» [304, c. 133].  

         З патерикового житія про отця Григорія Н. Королева художньо 

інтерпретує у творі «Похорон» епізод про те, як Григорій передбачив 

загибель князя Ростислава та його війська. Як і в «Києво-Печерському 

патерику», в творі письменниці Григорій попереджає князя про те, що його 

чекає смерть, картаючи за недостойну поведінку: «І не ляжете ви в землі 

освяченій, бо ж все ви слабим пригнобу велику чинили... [...] Не вояки ви! 

Вояк кладе своє життя за други своя. Іде на смерть з любові. Ви ж сили 

любові не знаєте. І бачу я, що не пробачить вам Господь, бо ж неблаженними 

стопами ходите...» [304, c. 138]. Як і в патериковому житії, за такі слова князь 

наказав вкинути отця Григорія в річку. Проте, якщо в патериковому житії 
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Григорій на третій день «мертвий знайшовся в келії – зв`язаний, і камінь 

на шиї його, одяг же його ще був мокрим» [493, c. 131], то у творі                            

Н. Королевої отця Григорія знаходять живим у його келії, лише в мокрій 

рясі: «Неначе з годину під зливою був» [304, c. 139].  

         Художньо опрацьовуючи історію про ченця Ісакія та його боротьбу з 

бісами («Біси»), Н. Королева розкриває причину, що привела Ізяслава (після 

постригу – Ісакія) до монастиря. «Миру душі порожній шукати» [304, c. 218] 

подався Ізяслав до лаври після втрати матері, майна й оселі внаслідок 

пожежі. Ігумен благословив його на «подвиг мовчальний», на «життя 

пустинницьке» [304, c. 218], проте, втікши від світу, Ісакій не зміг втекти від 

самого себе: «Біс Унинія долонями невидимими очі йому затуляє. Перед 

зором внутрішнім – духовим – образи минулого лише викликає» [304, c. 218]. 

Як і в патериковому житії ([493, c. 172]), у творі Н. Королевої Ісакій 

перемагає бісів.  

         Образ ігумена Теодосія («Гостина») розкривається у контексті історії 

про візника, якому «омана бісівська розум затуманила» [304, c. 119] й він 

забажав, щоб ігумен замість нього поганяв кіньми. Теодосій виявив 

християнське смирення, адже зрозумів, що візником керує зла сила: 

«Чернець – ані слова з уст. [...] чвалає пішечком, провадячи передню пару 

коней за вуздечки, немов би не смерда везе, а самого князя-переможця»              

[304, c. 118]. У відтворенні цього епізоду, як на ідейному (акцент на чесноті 

смирення Теодосія), так і на сюжетному рівнях, письменниця слідує житійній 

історії з «Києво-Печерського патерика», змінюючи окремі деталі: якщо в 

патерику Теодосій «з великим смиренням вставши, сів на коня, а той (візник. 

– І. П.) ліг на возі» [493, с. 47], то у творі Н. Королевої Теодосій «на коня не 

сів, як було те при ,,гусинці” в звичаю, а чвалає пішечком, провадячи 

передню пару коней за вуздечки [...]» [304, с. 118]. Інтерпретуючи житійну 

фабулу, письменниця «дописує» її, зображуючи успішне вигнання Теодосієм 

біса з одержимого візника. До постаті Теодосія Печерського звертався й 

Олекса Слісаренко (1891–1937). З метою розкрити складнощі взаємин 

світської та духовної влади, письменник у творі «Ігумен і князь» (надрук. 
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1943) домислив епізод із «Києво-Печерського патерика» про звинувачення 

Теодосієм князя Святослава в несправедливому вигнанні Ізяслава з Києва, 

зобразивши ігумена Теодосія з негативним значенням: він благословляє 

монастирського служку на вбивство князя Святослава. 

         Отже, автори історичної та історико-легендарної прози межі століть 

значну увагу приділяли розкриттю церковно-релігійних відносин та 

діяльності духовенства. Зображуючи участь священнослужителів у житті й 

діяльності козацтва («Борці за правду», «Зруйноване гніздо», «Оповідання 

про славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка), у Визвольній війні та 

Коліївщині («Богдан Хмельницький», «Останні орли» М. Старицького), 

письменники наголошували, що у складні часи, вирішальні моменти 

духовенство було зі своїм народом, підтримувало його, благословляло на 

боротьбу за волю, рідну країну й церкву. Образна система прози про 

духовенство межі століть репрезентує історичні постаті священнослужителів: 

ігумен Мельхіседек («Останні орли» М. Старицького, «Оповідання про 

славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка), митрополити Петро 

Могила, Сильвестр Косов («Богдан Хмельницький» М. Старицького), Іосаф 

(«Борці за правду» А. Кащенка), Мефодій Филимонович («Мазепа»                     

Б. Лепкого). Письменники показували, що як вище, так і нижче духовенство 

у часи важких випробувань благословляло свій народ, священики виступали 

його провідниками, а то й безпосередніми учасниками національно-

визвольної боротьби, самовідданими й жертовними захисниками своєї землі 

та церкви. Промовистими тут є образи отців Хоми («Останні орли»                      

М. Старицького), Івана («Богдан Хмельницький» М. Старицького), Василя 

(«Облога Буші» М. Старицького), Григорія («Вадим» Б. Лепкого), 

батуринського диякона («Мазепа» Б. Лепкого). Продовжуючи традиції 

попередників, зокрема П. Куліша, спираючись на історичні факти, 

письменники вдавалися до моделювання образу священика-воїна: отець Іван 

(«Богдан Хмельницький» М. Старицького), отець Хведір («Ведмедівська 

попівна» А. Лотоцького), Семен Мороз («Зруйноване гніздо» А. Кащенка), 

Дмитро Жгайло («Кульчицький – герой Відня» І. Филипчака). 
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         Поліфонічною є тематична палітра історичної прози про духовенство 

межі століть: складнощі утвердження християнства («Вадим» Б. Лепкого), 

перші спроби католицької церкви поширити свої впливи на землях Київської 

Русі («Вовкулака» Юліана Опільського), становище церкви за часів 

Галицько-Волинського князівства («Княгиня Романова», «Дмитро Детько»                             

І. Филипчака), унія та її наслідки («Оповідання про славне Військо 

Запорозьке низове» А. Кащенка), поширення католицизму («Єзуїтська 

преподобниця» О. Левицького), конфлікти між католиками, уніатами й 

православними («Богдан Хмельницький», «Останні орли» М. Старицького, 

«Упирі» Юліана Опільського, «Борці за правду» А. Кащенка, «Предок»                       

Н. Королеви), втрата українською церквою своєї автономії («Мазепа»                   

Б. Лепкого), залежність окремої частини духовенства від влади («Зруйноване 

гніздо» А. Кащенка, «Мазепа Б. Лепкого), роль монастирів у духовному та 

національному вимірах («Останні орли» М. Старицького, «Зруйноване 

гніздо», «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка). 

         Осібне місце в масиві творів про духовенство межі століть займає 

історико-легендарна проза Л. Старицької-Черняхівської та Н. Королевої, яка 

репрезентує художню інтерпретацію маловивчених сторінок історії 

(католицьке духовенство у контексті польсько-російської війни, церковно-

релігійні реалії першої половини ХІХ ст. у творі «Діамантовий перстень»                                           

Л. Старицької-Черняхівської), формує унікальну для вітчизняної літератури 

образну систему духовенства (католицькі ченці Середньовічної Європи, 

юдейські первосвященики у творах Н. Королевої).    

         Як показали спостереження над творами українських письменників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., образи духовенства, церковно-релігійні реалії 

знайшли поглиблене й різноаспектне осмислення у літературі цього періоду. 

Поява великої кількості творів, які можна віднести до прози про духовенство, 

зумовлена пожвавленням суспільно-політичних процесів, учасниками яких 

були священнослужителі, загостренням міжконфесійних суперечок, а також 

наявністю значної кількості прототипів, які стали героями творів українських 

письменників. Тогочасна церковно-релігійна та політична ситуація, зокрема 
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відсутність автономії української церкви, її русифікація, втрата 

гуманістичних та національних принципів у середовищі священнослужителів 

– усе це сприяло трансформації у свідомості народу уявлення про церкву та її 

діячів. Відповідно, художня парадигма літератури межі століть репрезентує 

різновекторність зображення постаті духовної особи. Образ священика-

пастиря, духовного подвижника фігурує у творах «Батюшка Спирідіон», 

«Татаре», «Ювілят» Т. Бордуляка, «Чума», «Панські жарти» І. Франка, 

«Довбуш» Г. Хоткевича, «Залісся» О. Маковея, «Виборець» Н. Кобринської, 

«Апостол черні», «Ніоба» О. Кобилянської, «Кроваві сліди» О. Лещука, 

«Богдан Хмельницький», «Останні орли», «Облога Буші» М. Старицького, 

«Дзвони», «Веселка над пустирем» Б. Лепкого, «Зерно гірчиці» М. Яцкова. 

На основі життєвих спостережень, залучаючи художні можливості сатири та 

іронії, негативні прояви характеру й діяльності тодішніх священиків 

відтворили М. Павлик («Юрко Куликів», «Пропащий чоловік»), І. Франко 

(«Отець-гуморист», «Навернений грішник», «Патріотичні пориви», 

«Перехресні стежки»), Д. Лукіянович («За Кадильну», «Криваві вибори», 

«Суд над митрополитом»), М. Чернявський («Служби не буде», «Весняна 

повідь», «Раби»), Л. Мартович («Забобон», «Лумера», «Народна ноша»),                

Є. Ярошинська («Перекинчики»), О. Маковей («Гірке життя», «З одного 

жерела»), О. Турянський («Курка (з українського життя на Волині)»),                         

Л. Яновська («Смерть Макарихи»), О. Кобилянська («За готар», «Земля»),            

В. Леонтович («Per pedes apostolorum»), С. Васильченко («Талант»),                      

А. Тесленко («У схимника», «Любов до ближнього»).  

         Особливу увагу до діяльності священнослужителів, церковних подій 

виявляли у своїй творчості західноукраїнські автори – І. Франко, М. Павлик, 

Д. Лукіянович, Л. Мартович, М. Черемшина, Є. Ярошинська, О. Маковей,              

Н. Кобринська, Т. Бордуляк, Г. Хоткевич, Б. Лепкий, О. Кобилянська,                     

К. Малицька, М. Яцків. Спільними тенденціями зображення духовенства у 

творах цих митців є неореалістична манера (поєднання об`єктивного 

розкриття реалій життя з поглибленим психологічним аналізом характерів), 

актуалізація проблемних аспектів діяльності тогочасного духовенства (участь 
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в освітніх, виборчих процесах, стосунки з селянами, становище у 

контексті воєнних подій та міжконфесійних суперечок), зверення до 

художніх можливостей іронії та сатири, які були головним засобом розкриття 

й засудження негативних рис у середовищі духовенства (відчуження від 

народу, зосередженість на приватних інтересах, грошолюбство, лицемір`я, 

псевдопатріотизм, денаціоналізація, жорстокість, пияцтво, нехтування 

духовними обов`язками тощо). 

         Образна система прози про духовенство межі століть засвідчує значну 

роль автобіографічних чинників, які особливо виразні у творчості авторів, 

котрі поєднували письменницьку й духовну діяльність, або ж були вихідцями 

з родин священиків. Йдеться зокрема про творчість Т. Бордуляка, О. Лещука, 

Н. Кобринської, Б. Лепкого. Обізнані з життям та діяльністю 

західноукраїнського греко-католицького духовенства, письменники у 

зображенні образів героїв, розкритті церковно-релігійних проблем були 

максимально наближені до дійсності, достовірно, щиро, різноаспектно 

відтворили характери, побут, діяльність духовенства, акцентуючи на 

християнських, гуманістичних цінностях, патріотичних почуттях, які були 

притаманні переважній частині греко-католицьких священиків. 

         Проза про духовенство кінця ХІХ – початку ХХ ст. позначена впливом 

модерністичних тенденцій. Це виявляється зокрема у моделюванні не лише 

позитивних чи негативних образів духовних діячів, а й неоднозначних, 

амбівалентних характерів, що зумовлено специфікою модерністичного 

світогляду – баченням людської натури як складного комплексу 

суперечливих рис та почуттів із домінуючою роллю суб`єктивних чинників. 

Яскравими прикладами в цьому сенсі є образи отців Нестора («Основи 

суспільності» І. Франка), Левицького («Залісся» О. Маковея), Ілецького 

(«Веселка над пустирем» Б. Лепкого), Сергія й Аркадія («Vae victis!..»                 

М. Чернявського), Гервасія («В незнану далечінь» М. Чернявського). Проза 

про духовенство письменників, у творчості яких проявилися тенденції 

модернізму (О. Кобилянська, Н. Кобринська, Л. Мартович, О. Маковей,              

Б. Лепкий, М. Коцюбинський, М. Чернявський, Л. Пахаревський,                           



 290 

Т. Бордуляк, М. Яцків, Н. Королева), прикметна домінуванням малих 

епічних форм, поглибленим психологізмом, зростанням ролі суб`єктивного й 

автобіографічного начала, наявністю символіки, увагою до відтворення 

відчуттів, вражень, емоцій.   

         Активного розвитку в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. набув 

історичний дискурс, у межах якого чільне місце займають образи 

священнослужителів та церковно-релігійні проблеми. В історичних творах      

М. Старицького («Останні орли», «Богдан Хмельницький», «Облога Буші»),    

А. Кащенка («Борці за правду», «Зруйноване гніздо», «Оповідання про 

славне Військо Запорозьке низове»), Б. Лепкого («Вадим», «Мазепа»),                   

І. Филипчака («Княгиня Романова», «Кульчицький – герой Відня»),                    

Юліана Опільського («Вовкулака», «Сумерк», «Упирі»), а також в 

історичних оповіданнях маловідомих письменників (О. Левицького,                       

А. Лотоцького) та в історико-пригодницьких творах Л. Старицької-

Черняхівської («Жива могила», «Діамантовий перстень»), на основі 

історичних та легендарних фактів відтворено славетні й трагічні сторінки 

української історії, незмінними учасниками якої були духовні діячі. 

Провідними тенденціями, що об`єднують твори зазначених авторів, є 

акцентування на важливій ролі духовенства в суспільно-політичних подіях та 

показ тісного взаємозв`язку історичних процесів і церковно-релігійних 

реалій. Продовжуючи традиції, започатковані в історичній прозі П. Куліша,  

І. Нечуя-Левицького, письменники розкривали такі проблеми, як складнощі 

поширення християнства («Вадим» Б. Лепкого, «Вовкулака» Юліана 

Опільського), церковно-релігійні колізії часів Галицько-Волинського 

князівства (твори І. Филипчака), негативні наслідки церковної унії, утиски 

православної церкви польським панством й католицьким духовенством 

(«Останні орли», «Богдан Хмельницький» М. Старицького, «Оповідання про 

славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка, «Діамантовий перстень»            

Л. Старицької-Черняхівської, «Упирі» Юліана Опільського), діяльність 

єзуїтів на українських землях («Єзуїтська преподобниця» О. Левицького), 

роль священиків у козацьких повстаннях, зруйнуванні Запорозької Січі 
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(«Богдан Хмельницький» М. Старицького, «Борці за правду», 

«Зруйноване гніздо», «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове»  

А. Кащенка), залежність російського духовенства від політики влади, втрата 

українською церквою автономії («Мазепа» Б. Лепкого). 

         Реалістично, базуючись на історичних фактах, автори історичної прози 

межі століть відтворили постаті реальних і типізованих, вищих та нижчих за 

саном священнослужителів різних конфесій. Якщо католицьке духовенство 

постає в негативному ракурсі (винятками є твори Л. Старицької-

Черняхівської та Н. Королевої), що зумовлено історичними реаліями та 

закріпленими у свідомості українців уявленнями, то православні 

священнослужителі у своїй більшості зображені патріотами України, 

захисниками своєї церкви й народу, самовідданими і жертовними 

учасниками визвольної боротьби проти соціальних, національних й 

релігійних утисків, діячами, які відіграли важливу роль у долі країни, її 

князів та гетьманів, у загальному історичному поступі. Показовими у цьому 

сенсі є образи священиків Григорія («Вадим» Б. Лепкого), Івана («Богдан 

Хмельницький» М. Старицького), Хоми («Останні орли» М. Старицького), 

Василя («Облога Буші» М. Старицького), Андрія («Упирі» Юліана 

Опільського), Хведора («Ведмедівська попівна» А. Лотоцького), ігумена 

Мельхіседека («Останні орли» М. Старицького, «Оповідання про славне 

Військо Запорозьке низове» А. Кащенка), митрополитів Петра Могили та 

Сильвестра Косова («Богдан Хмельницький» М. Старицького), владики 

Іосафа («Борці за правду» А. Кащенка), батуринського диякона («Мазепа»          

Б. Лепкого). Особливу галерею образів духовних діячів репрезентує 

художній світ історико-легендарних творів Н. Королевої. На основі 

історичних фактів, легенд, біблійних та житійних сюжетів письменниця 

змоделювала образи юдейських священиків («Во дні они», «Quid est 

Veritas?»), середньовічних ченців («1313»), духовних подвижників Києво-

Печерського монастиря («Легенди старокиївські»), розкрила церковно-

релігійну ситуацію першої половини ХVІ («Предок») та початку ХХ ст. («Без 

коріння. Життєпис сучасниці»).   
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РОЗДІЛ 4 

ОБРАЗИ ДУХОВЕНСТВА У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

4.1. Актуалізація воєнної та суспільно-політичної проблематики у прозі 

про духовенство 

 

         Драматичні події ХХ ст. (революція, громадянська війна, зміна влади, 

дві  світові війни, голодомор, тоталітарний режим) значною мірою змінили 

історію церкви, позначилися на долі її діячів. Автори творів про духовенство 

зосередили увагу на зображенні священнослужителів у контексті суспільно-

політичних процесів, зміни влади, воєнних подій. Історія та художні твори, 

базовані на реаліях життя, засвідчують, що духовенство у вимірах соціальних 

катаклізмів проявляло себе по-різному: непричетними до подій або їх 

активними учасниками, зрадниками або патріотами.  

         Тема становища служителя церкви у вирі громадянської війни знайшла 

розкриття у творах Т. Осьмачки та Г. Косинки. Показовим є образ священика 

з роману Тодося Осьмачки (1895–1962) «Старший боярин» (1944). На 

початку твору панотець Діяковський постає дбайливим та заможним 

господарем, риси якого розкриті у формі казково-риторичного наративу 

([479, с. 34]). Священик переймався не лише господарчими клопотами, а й 

добробутом села, здоров`ям, освітою, матеріальним та моральним станом 

своїх парафіян, для яких він був справжнім пастирем: «А на чиї кошти 

утримувався фельдшер у Тернівці і було збудовано амбулаторію ще кращу, 

як у найбагатшого земства? І на чиї засоби вчилися найталановитіші діти у 

Смілі, у Черкасах і в Києві? Все, все на спромогу та на ласку панотця Дмитра 

Діяковського. А через кого не було жодної бідної хати в Тернівці і жодного 

старця і жодної сироти неприголубленої і жодної вдови невтішеної [...]? Та 

через нього, через панотця Діяковського» [479, с. 34–35]. Особливу увагу 

приділяв панотець освіті селян, заохочував їх до знання рідної літератури: «І 

приходили люди в школу, і показував учитель картинки, а панотець читав 
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,,Страшну помсту”, ,,На вовчому хуторі”, ,,Ріпник”, ,,Немає матусі”, 

,,Роман”, ,,Дорога”. А як розходилися, то давав під розписку тому газету 

,,Раду”, тому байки Глібова; а іншим – ,,На розпутті”, ,,Під тихими вербами”, 

,,Соняшний промінь”» [479, с. 35]. Отця Діяковського поважали як прості 

селяни, так і духовенство та чиновництво, а тому саме його «вибрали на 

зборах представником у Думу державну» [479, с. 36]. 

         Горе, яке спіткало родину отця Діяковського (його дружина стала 

жертвою сваволі й жорстокості Маркури Пупаня), зруйнувало налагоджене й 

щасливе життя священика. Діяковський відчужується від людей, 

господарства, громадських проблем й знаходить розраду в чарці. Поступово 

руйнується усталений уклад життя у домівці священика, занепадає 

господарство, зупиняється громадсько-культурна діяльність. Людей 

дивували й насторожували загадкові поїздки панотця на конях.  

         Складні стосунки склалися в отця Діяковського з його донькою Варкою, 

яка вважала, що батько ніколи не був щирий з нею. Панотець не перечить 

рішенню доньки піти в Лебединський монастир і запевняє: « – [...] через 

деякий час ти узнаєш, дочко, всього трохи більше і не кинеш на мене 

каменем за те, що не був я з тобою щирий, а ти через те не мала батька. Тоді і 

людська, і Божа правда оборонять мене перед тобою. І ти хоч і пізно, але 

матимеш мене за того, ким я тобі справді є» [479, с. 58]. У цих словах 

панотця звучить натяк на його приховану від загалу діяльність. Промовистим 

у цьому контексті є твердження діда Гарбуза: «Тепер я вже знаю, що в тій 

людині сидить [...] певнісінький і найзапекліший гайдамака» [479, с. 61]. Як 

з`ясовується, панотець Діяковський був отаманом козацького братства 

«Перший курінь вільних українців» [479, с. 69], діяльність якого 

спрямовувалася на те, «щоб у самім зародку вирвати в столипінської 

реформи жало, скероване просто в серце самостійної нашої батьківщини [...], 

аби в російського поміщицтва на нашій землі віднімати силою гроші і 

передавати їх обезземеленим селянам» [479, с. 69]. 

         Отже, образ отця Діяковського репрезентує тип духовного діяча, який 

переймається національними інтересами, є активним учасником боротьби за 
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самостійність України. Постать Діяковського, як і зображені у творі події, 

увиразнюють загальний образ України початку ХХ ст., коли основи 

«етнічного буття нації ще не були поруйновані, і тому Україна постає в 

романі в усій своїй привабливості. Т. Осьмачка не побутописець, він не 

описує деталей. Він створює синтезований образ, на який накладаються 

національна психіка, міфологія, звичаєвість» [504, с. 5].   

         Становище духовенства у вирі громадянської війни відображено в 

окремих творах Григорія Косинки (Григорій Стрілець; 1899–1934). У новелі 

«Зелена ряса» (1923) образ отця Василя розкривається через відтворення 

ставлення до нього людей: «Вороги отця Василя рекомендують (у старі часи 

тихо, а зараз – іноді просто у вічі, наче плюне хто): – Серафим Саровський... 

[...] Але баби люблять отця Василя за старість» [311, с. 101–102]. 

Доповнюється і конкретизується образ авторською характеристикою: 

«Серафим Саровський – це злість: він більше нагадує лакея часів Катерини, 

це, коли дивитись на широку, огрядну спину, коси...» [311, с. 102]. 

Відтворений монолог отця Василя показує його сприйняття того, що 

відбувається в суспільстві, як абсурду, адже, як і значна частина тодішнього 

духовенства, він не підтримував більшовиків. Священик переконаний, що 

ніякі суспільно-політичні катаклізми не знищать віри, адже вона – «шматок 

кременя, якого не розмиють віками дощі...» [311, с. 102]. Заворушення, зміна 

влади, діяльність комсомольців пов`язуються у свідомості панотця із 

занепадом духовності: «О Господи, скрізь оновляєш церкви, а душа людська 

як цинком залилася...» [311, с. 103]. У новелі актуалізована проблема 

становища духовенства в умовах нової влади. Хомиха просить отця Василя 

служити молебінь, адже вона бачила видіння й чула пророчі слова Миколая-

угодника, проте священик вагається: «Як власть на це дивиться?»                  

[311, с. 105]. У реакції представників нової влади на хід людей з іконою 

показано ставлення більшовиків до релігії й духовенства: «Хай казяться! Це 

попівський майок прийшов» [311, с. 105]. 

         Представник зросійщеної православної церкви, отець Чалганов (новела 

«Сорочка» (1923)), намагається прислужитися офіцеру Горвату-Божечку – 
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власнику незвичайної зеленої сорочки. Отець скаржиться на революцію й 

висловлює сподівання, що «даст Бог, русскіє люді опомнятся, а лучшіє із 

русскіх, как ви, успокоят прокаженних свінєй...» [312, с. 98]. Проте 

сподівання отця Чалганова не здійснилися: офіцер гине на війні, від 

попівського дому після нападу повстанців залишаються руїни, а від отця 

Чалганова – «шматок ряси, хрест і револьвер...» [312, с. 100]. 

         Становище та діяльність духовенства під час Першої світової війни 

розкрили у своїх творах К. Анищенко та О. Кобець.  

         Калістрат Анищенко (1885–1929) в оповіданні «Служба Божа» крізь 

призму сатирично-іронічного пафосу відтворив діяльність військової церкви. 

Комічним є її вигляд: «[...] зовні була похожа на ополоник. [...] На голові 

ополоника прироблено три малесенькі бані, а осторонь стояло щось дуже 

похоже на шибеницю: то була дзвіниця» [3, с. 35]. Дяк і диригент півчої – 

далекі від духовної діяльності люди, які вирізняються брутальною 

поведінкою. Дяк Масленко – «угрястий унтер, не похмелившись, плутав 

,,часи”», а диригент Тимкович «по черзі штовхав басів у пузо» [3, с. 35, 36] й 

тяг за вуха співаків. Божа служба перетворюється на фарс, який доповнює 

лайка, що долітає з полкової кухні.  

         У творі увиразнена й така деталь – підтримка церквою царя та його 

політики. Так, у полковій церкві лунав спів: « – Благочестівєйшого, 

самодержавнєшого... Господи, сохрані їх на многіе лєта...» [3, с. 45]. 

         Олекса Кобець (Олексій Варавва; 1893–1967) про свій роман «Записки 

полоненого» (виданий 1931 р.) писав як про твір загиблого приятеля, проте 

це не допомогло – книгу конфіскували, а письменника тривалий час 

переслідували. Причиною цього були позитивні відгуки в романі про 

діяльність СВУ та західноукраїнського духовенства, засудження війни, 

негативне зображення представника православної церкви, відсутність 

прорадянських гасел і партійної ідеології. 

         Оригінальний за жанровою природою (синкретизм ознак щоденника, 

художньої біографії, роману-хроніки, документального роману), твір 

«Записки полоненого» написаний на основі вражень Олекси Кобця про 
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Першу світову війну, про перебування на фронті й у полоні. З 

антимілітаристичним пафосом у творі відтворено події від весни 1914 до 

осені 1917 р., місце розгортання яких – Канів, Київ, Фрідріксгам (Фінляндія), 

Карпати, Мазурські озера, Угорщина, Австрія, Росія. Наративна природа 

роману визначається домінуванням першоособового наративу: автор-

оповідач є очевидцем, учасником і коментатором відтворених подій. Крізь 

призму сприйняття наратора розкривається образ полкового священика – 

типового представника російської православної церкви. Отець Василій не 

намагається підтримати, розрадити військових, полегшити їхній 

психологічний стан. Головна його турбота – урочисті молебні за перемогу 

імператора, які негативно діють на солдат, пригнічують їх. Брутальність й 

аморальність отця Василія виявляються у його поведінці під час поховання 

солдат. Роздратований тим, що має багато роботи, адже було чимало 

загиблих, отець Василій виявляє риси, несумісні з уявленням про духовну 

особу: «Це його, видимо, нервує, злостить, бо всуміш із тужливим, важким і 

гнітючим ,,со святимі упокой”, отець щедро обсипає приглушеними 

матюками свого денщика [...]» [262, с. 114]. Негативне значення образу 

священика поглиблюється відтворенням реакції на його поведінку 

естонського барона фон-Лямпе, з яким розмовляє герой-оповідач: «[...] фон 

Лямпе, чуючи лайку отця Василія, кожного разу здригався, зіщулювався і 

посилено сопів носом. [...] – Яке то безкультур`я, Боже, яке безкультур`я у 

російських священиків!» [262, с. 115]. Промовистим є коментар оповідача: 

«Тим часом я з сумом констатую (для себе самого), що епоха милих, 

симпатичних ,,старосвітських батюшок і матушок” Нечуя-Левицького для 

України давно-давно і безповоротно минулася, що Україна віддавна насичена 

прототипами отця Василія, посланцями петербурського найсвятішого синоду 

– звичайними слухняними урядовцями складного апарату царсько-

колонізаторського ладу, в більшості, або й поголовно – агентами 

зненавиджених не тільки українським народом царської охранки і 

жандармського управління» [262, с. 115].  
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         Письменник наголошує, що зрада тогочасним духовенством 

моральних та національних принципів була причиною занепаду віри, 

знецінення значення постаті священика в уяві народу: «Я констатую (для 

самого себе), що тому така популярна назва ,,піп” для священика на Україні, 

що тому занепадає віра християнська православна, що тому ростуть, як 

печериці після дощу, незліченні секти віровідступників [...]» [262, с. 115]. 

Відповідно життєвій правді, повною протилежністю до представників 

офіційної православної церкви постає у коментарі героя-наратора 

західноукраїнське духовенство: «Тоді я ще з приємністю вже констатую (для 

себе самого), що в західній частині Великої України – Галичині – наші люди 

не знають попів типу отця Василія. Там і православний, і покатоличений 

внаслідок нещасливої Унії 1596 року священик – завжди і всюди – рідний 

батько і друг парафіянам, найбільший порадник і рятувальник і в духовних і 

в громадсько-національних, і взагалі в життьових, буденних справах»              

[262, с. 116].         

         Непривабливий образ священика, представника православної церкви, 

зображено в оповіданні Володимира Винниченка (1880–1951) «Матвій 

Безодня» (близько 1908 р.). Рукопис твору тривалий час вважався втраченим, 

хоча насправді зберігався в архіві (ЦДАВО України. – Ф. 1823, Оп. 2, Спр. 2, 

Арк. 1–36) і був знайдений та вперше опублікований Н. Миронець у виданні 

«Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки» (К., 2010). 

Причинами того, що оповідання не друкувалося за життя письменника, були 

заборона цензури та негативна оцінка, яку йому дали Є. Чикаленко й                    

М. Коцюбинський ([188, с. 91–93]). Зображена у творі жахлива подія 

(замучена голодом баба Мотря зварила зі свого онука холодець), 

натуралістичні картини наслідків голоду, нужди, трагізм відтворених 

ситуацій, портрети виснажених, напівживих людей контрастують зі 

зображенням зовнішності отця Кіндратія: «[...] з гарно розчісаною бородою і 

в жовто-білій рясі, з-під якої випинався живіт і груди, наче у вагітної жінки. 

Над бровами йому були жирні, товсті складки лоба, від чого очі здавались 

захованими далеко-далеко в череп [...]» [65, с. 364]. Деталі зовнішнього 
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вигляду отця Кіндратія яскраво свідчать про те, що він не лише не 

страждав від голоду, на відміну від своїх парафіян, а й цілком добре 

почувався. Промовистим є відтворення вигляду панотця, який поспішав на 

майдан, сповіщений про те, що Матвій Безодня зібрав людей і хоче «з Богом 

говорити» [65, с. 375]: «Він витирав на ході рот і щось нашвидку дожовував. 

І в повернених в його бік буро-темних голів заходили якісь гульки на горлі, 

щось глитали ті голови, дивлячись на попа, і деякі навіть утирали рот од 

слини» [65, с. 378]. Вище наведена цитата курсивом, як зазначає Н. Миронець 

([188, с. 363]), у автографі була закреслена Є. Чикаленком червоним олівцем. 

Очевидно, що Є. Чикаленко, як редактор, критик і видавець багатьох творів 

В. Винниченка, його «хрещений літературний батько», небезпідставно 

вважав, що з таким зображенням представника духовенства твір не буде 

допущений до друку.  

         Отець Кіндратій не виявляє співчуття до своїх парафіян, не розділяє з 

ними страждань, як це належить справжньому духовному пастирю, а випадок 

із бабою Мотрею розглядає як кару Божу [65, с. 366]. Завдяки створенню 

антитетичного зображення (ситий панотець / голодні й виснажені люди; 

міцний, здоровий панотець / худий, хворий Федь) поглиблюється негативна 

сематика образу отця Кіндратія. Промовистою є реакція священика на 

оприлюдення його вчинків Матвієм Безоднею: він не спростовує сказане й 

підтверджене людьми, а виявляє злість і все пояснює безумством Матвія, 

якому голод «помутив розум» [65, с. 380].  

         Голод пробудив інстинкти, зірвав маску, якою були прикриті сховані у 

надрах підсвідомого темні первні людської натури. Перемога фізіологічних 

потреб над мораллю своїм наслідком має втрату страху перед Божим 

покаранням, тому зібрані Матвієм Безоднею люди викликають на розмову 

самого Бога, не зважають на заклики отця Кіндратія. Розкриваючи 

психологію маси, письменник показує розвиток богоборчих настроїв. 

         Оповідання «Матвій Безодня» проливає світло на особливості ставлення 

В. Винниченка до священиків, церкви, Бога. Малу обізнаність письменника з 

церковними й релігійними аспектами видає опис накладання хреста Матвієм 
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Безоднею: «Матвій підніс руку до лоба, сильно приклав до його три 

складені до купи пальця, подержав; підніс до правого плеча і подержав; 

притиснув до лівого плеча, до живота [...]» [65, с. 370]. Є. Чикаленко, який, за 

припущенням Н. Миронець, робив правки в оповіданні, слова «до живота» 

червоним олівцем поставив перед словами «до правого плеча» [188, с. 370].    

         Суспільно-політичні події, пов`язані зі встановленням радянської влади, 

поширенням тоталітарного режиму, позначилися на всіх сферах життя, 

зокрема й на діяльності церкви, у результаті чого кардинально змінилося 

значення і роль релігії, статус духовенства. Влада поширювала антирелігійну 

пропаганду: суспільству нав`язувалися уявлення про реакційну роль релігії, 

церкви та духовенства. Хоча діяльність церкви не була заборонена офіційно, 

проте її функції штучно звужувалися, церковне майно підлягало конфіскації, 

руйнувалися храми, переслідувалися віруючі та духовенство (Конституцією 

СРСР 1925 р. духовенство фактично було позбавлене громадянських прав). 

На основі атеїстичної ідеології, приписування священикам антирадянської 

діяльності, поширювалося вороже ставлення до церкви, ускладнювалися 

умови життя та діяльності духовенства. Зокрема, священики підлягали 

обов`язковій реєстрації, а для здійснення Богослужіння вимагалася довідка у 

відповідному державному органі. Влада різними способами заохочувала 

складання сану й особи, які йшли на це, отримували матеріальну допомогу, 

звільнялися від сільськогосподарського податку. В зв`язку з ідеологією 

радянської влади та умовами, у яких опинилося духовенство в СРСР, 

позитивний образ духовного діяча фактично зник із літератури, адже про 

священиків, церкву й релігію писали негативно (твори Остапа Вишні, Ірини 

Вільде, Леся Гомона, С. Тудора, П. Козланюка, Я. Галана), або ж узагалі 

боялися згадувати, що свідчить про тісний зв`язок суспільно-політичних 

обставин і літературного процесу. Правду про духовенство й церкву за 

радянської влади мали можливість висловлювати хіба що письменники-

емігранти – В. Винниченко («Слово за тобою, Сталіне!»), І. Багряний («Сад 

Гетсиманський»). Становище духовенства в умовах поширення 

більшовицької влади, особливості ставлення більшовиків до священиків та 
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вихідців із їхніх родин мав сміливість відтворити й самобутній, з 

трагічною долею письменник – Борис Антоненко-Давидович (1899–1984). За 

реалістичне, без ідеологічного перекручування зображення життя, 

письменник відбув покарання у сталінських концтаборах (заарештований у 

1935 р., а звільнений у 1957 р.), зазнав переслідування й перешкод з 

виданням і перевиданням своїх творів й після повернення з заслання. Так, 

твори  «Тук-тук...» (1925) і «Спокуса» (1967) за правдивість відтворених у 

них реалій тогочасного життя, становища церкви, священиків та вихідців із 

їхніх родин за більшовицької влади, мали проблеми з публікацією, 

перевиданням, сприйняттям критики, непросто йшли до читача. Зокрема, 

повість «Тук-тук...» була надрукована 1925 р. в журналі «Червоний шлях»  

(№ 8), а наступного року вийшла окремою книжкою у київському 

видавництві «Час», проте представники радянської критики негативно 

сприйняли твір, навіть у 1967 р. П. Мисник не рекомендував його до 

перевидання, оскільки, на його погляд, повість суперечила радянській 

дійсності, була «неправдивою». Така реакція критики була зумовлена тим, 

що письменник у розкритті ставлення більшовицької влади до вихідців із 

родин духовенства, священиків та релігії загалом, орієнтувався на життєву 

правду, а не на радянську ідеологію. Твір «Спокуса», за відтворений у ньому 

неоднозначний, трагічний образ священика, який не сприймав більшовиків, 

замислювався над природою добра і зла, а також за розкриття значення 

церкви та духовенства у складні моменти історичного процесу й людського 

буття, теж не був схвально сприйнятий радянською критикою: твір 

надрукували у журналі «Дніпро» в 1969 р., проте 3 жовтня того ж року 

з`явилася доповідна серкретаря ЦК ЛКСМУ О. Капто ЦК КПУ про виявлену 

в журналі «крамолу», тобто твір Б. Антоненка-Давидовича, який, з погляду 

партійного функціонера, ідеалізував духовні цінності церкви, демонстрував 

захоплення соборами, що суперечило офіційній ідеології щодо церкви й 

духовенства. 

         Негативне ставлення більшовиків до релігії та священиків зумовило 

непевність суспільного становища, постійну тривогу духовенства та членів їх 



 301 

родин. Герой повісті «Тук-тук...», телеграфіст Василь Григорович 

Гусятинський, розуміє, що через своє соціальне походження він опинився 

ніби поза межами суспільства, став мимовільним злочинцем. Написавши в 

анкеті, що він син «дуже бідного священика села Вербівки» [8, с. 238], 

відчув, що оте «,,священика” лягло чорним докором на білій анкеті й 

заполонило все попереднє й дальніше. Василь Григорович аж жахнувся 

чіткості й розміру своїх літер; здавалось, вони закричать зараз на все горло 

вищериним ротом: ,,Син священика, священика! Попович! Ага!..” і понесуть 

цю прокляту звістку до кімнати місцкому, де дожидає анкети невідомий 

чоловік у шкуратяній тужурці» [8, с. 238–239]. На прикладі життєвої історії 

свого героя письменник розкриває становище маленької людини у контексті 

нових суспільно-політичних подій після революції й громадянської війни, у 

вирі яких змістилися соціальні та моральні акценти: духовенство з 

суспільного статусу інтелігенції перейшло у ранг «ворогів народу», а релігія 

стала «опіумом для народу». Прагнучи не втратити роботу, залишитися «на 

плаву» життя, Василь Григорович намагається приховати своє соціальне 

походження, соромиться батька-священика, почуває відчуженість, 

нерозуміння. Думки героя, його намагання розібратися у стратегіях нової 

влади, у тому, чому зневажена роль духовенства, увиразнюють трагізм 

становища церкви й священиків за радянської влади. Опинившись не межі 

старого й нового ладу, Василь Григорович відчуває неможливість зректися 

звичаїв, колишнього життя, у якому був батько-священик, віра в Бога, 

церква, й, водночас, усвідомлює нездатність пристосуватися до нових умов, 

політики нової влади, яка зневажає релігію, церкву, духовенство, сприймає 

людину як гвинтика системи. Все це формує маргінальну свідомість, 

поглиблює ситуацію відчуження, у якій слабкій, маленькій людині, не 

здатній на протест та боротьбу, залишається скоритися. Не маючи сміливості 

відстоювати власні погляди, не сформувавши чіткої позиції, розгублений та 

відчужений, Василь Григорович залишається безсилим перед некультурним, 

нахабним та самовпевненим «комуністишкою» [8, с. 247] Трохимом 

Загорульком – втіленням більшовицької влади та її методів. Нерозуміння, 
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страх, відчуження формують ситуацію абсурду: вважаючи більшовиків 

безбожниками та руйнівниками, Василь Григорович, водночас, прохає Бога, 

щоб його сина Сашу прийняли в комсомольці. У цьому чи не найяскравіше 

увиразнюється абсурдність і трагізм становища людини, яка опинилася на 

маргінесі суспільного життя, відчуває відчуження від незрозумілого їй 

нового світу, страх за себе й своїх дітей, а відтак, не відрікаючись старого, 

прагне вижити, хоч якось адаптуватися до нового життя, хоча воно їй 

незрозуміле й вороже. Трагізм поглиблюється усвідомленням того, що 

минуле, в якому було все зрозуміло, затишно, вже не повернеться. Це герой 

відчуває, слухаючи у пивниці скрипкову мелодію, яка повертає його у 

«втрачений рай», в якому він був сам собою, самодостатньою особистістю з 

почуттям національної гідності: «Хто він? [...] – Українець? А справді?.. Ні, 

ні, то могло б бути тільки там, під вербівськими вербами, що нагадували 

гетьманщину й козаків... А тут немає. ,,Переписувач, дописувач, з огляду” – 

то не Україна. І потім – українізація?.. Це від сіонських мудреців і штабу! Ні, 

він не буде тут! Та його й немає тепер, то зовсім інше – ,,товариш 

Гусятинський” і скорочення штатів» [8, с. 271–272]. Почуття розгубленості 

змінюється страхом, пошуком винних (більшовики, новий телеграфічний 

апарат «Клопфер»), врешті, відчуженням та байдужістю. Знищений 

морально, нікому непотрібний син священика прагне зникнути від людей, які 

змогли пристосуватися і знайти собі місце в новому житті, від світу, який 

став ворожим до нього: «Треба втекти від людей, від їхніх свят, революцій, 

вимог... Треба вислизнути від їхніх запитливих, підозрілих очей. Треба, щоб 

ніхто не помічав і не чув» [8, с. 277]. Психологічно вмотивованим є те, що в 

такому стані Василь Григорович, блукаючи знайомими місцями, відчуває, що 

його найбільше приваблює цвинтар, адже там «тепло, як і під шинелею. В 

могилі тихо і ніщо не турбує» [8, с. 278].           

         Цікавий образ священика – соборного настоятеля отця Йосипа 

Федоровського – розкрито у творі «Спокуса». Образ отця Йосипа, історія, яка 

з ним сталася, мають реальне підґрунття, на що вказував сам                                        

Б. Антоненко-Давидович у листі до Д. Чуба (Нитченка) від 9 березня 1970 р.: 



 303 

«Між іншим, такий випадок з священиком, як то описано наприкінці мого 

твору, був справді в Охтирці 1919 року, як мені оповідала моя мати. Мене він 

зацікавив тоді, але треба було до голого факту створити психологічне 

вмотивування, що я й спробував зробити через кілька десятиліть...» [9, с. 35]. 

Письменнику справді вдалося змоделювати психологічно вмотивований 

образ священика, на долю якого випали складні випробування, зумовлені 

суспільно-політичними, родинними обставинами. Образ отця Йосипа 

розкривається різними засобами: авторською характеристикою, відтворенням 

внутрішнього мовлення, репрезентацією сприйняття оточуючих, що сприяє 

формуванню цілісного, багатогранного й психологічно переконливого 

характеру. Про схильність отця Йосипа неординарно мислити і «впадати в 

єресь» свідчить його зовнішній вигляд, описуючи який, а також відтворюючи 

«гріховні роздуми» [7, с. 442] героя, письменник готує читача до того, що має 

статися з отцем Йосипом, вмотивовує його поведінку: «Велика кучма 

чорного, як крило ворона, волосся на голові, чорна, густа, як у цигана, борода 

й темні, але гарячі, мов дві вуглини очі, надавали йому фанатичного вигляду. 

Такі пастирі часом самочинно знаходили чудотворні ікони там, де їм не 

належало об`являтися, впадали в єресь, тлумачили на свій лад Святе Письмо 

й, стаючи лжепастирями, каламутили людність і завдавали потім 

єпархіальним владикам чимало клопоту» [7, с. 444]. Психологічні процеси, 

які відбуваються з героєм, викликані різними зовнішніми й внутрішніми 

чинниками і є важливими як для розуміння образу, так і для вмотивування 

фінального епізоду. На цьому наголошував Б. Антоненко-Давидович у вже 

цитованому листі до Д. Чуба: «Мені вельми приємно, що Ви сприйняли моє 

оповідання ,,Спокуса” в психологічному плані. Тільки з таких міркувань воно 

й писалося» [9, с. 35]. Письменник показує переживання героя, викликані 

його боротьбою зі спокусами, які його переслідують на життєвому шляху. 

Отець Йосип виявився стійким до спокус грошолюбства, користолюбства й 

марнославства, адже «не торгувався за хрестини, вінчання й похорон, 

задовольняючись тим, що дадуть, а часом навіть вертав бідному назад його 

нужденну лепту» [7, с. 454–455]. Водночас іншим спокусам отець Йосип не 
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міг опиратися. Однією із спокус, своєрідним випробуванням, що робило 

героя нещасливим у родинному житті, були постійні підозри й ревнощі, 

викликані поведінкою дружини. Життєві негаразди поглиблювалися 

хвилюваннями за долю синів, які поринули у вир революційних подій, 

громадянської боротьби, ставши по різні боки: «[...] старший тягне за 

Денікіна й Росію, середульший – за Україну з Петлюрою, а молодший – за 

комуну з Леніним і Гуревичем...» [7, с. 462]. Моделюючи складний, 

драматичний образ священика, письменник розкриває психологічний стан 

людини, яка стала свідком громадянської війни, зміни влади, зміщення 

марально-етичних і суспільно-політичних акцентів, яка пережила родинні 

трагедії та болючі пошуки відповідей на суперечливі питання. Образ 

священика, який негативно ставиться до більшовиків, не був схвально 

сприйнятий радянською критикою, про що зазначалося вище. Водночас 

священик, який намагається не лише вірою а й розумом збагнути сенс того, 

що відбувається і, врешті, не витримавши боротьби зі спокусами, стає 

нездатним адекватно сприймати події, не міг подобатися й представникам 

офіційної церкви. Передчуваючи необ`єктивне тлумачення образу отця 

Йосипа, Б. Антоненко-Давидович писав у листі до П. Кравчука (від 13 

жовтня 1969 р.): «Чи Вам доводилося бачити № 8 ,,Дніпра” з моїм 

оповіданням ,,Спокуса”? Клерикали, певно, будуть мене лаяти за 

,,безбожність”, але вони, здебільшого, люди обмежені й не збагнуть 

філософії цього твору» [5, с. 618]. Складність образу отця Йосипа, 

неоднозначність його трактування зумовлені психологізмом, філософічним 

підтекстом, адже письменник розкрив світосприйняття і психологію 

неординарної особистості, яка не пливе за течією життя й не сприймає все на 

віру, а намагається осмислити те, що відбувається у родині й у суспільстві, 

пояснити приховані зв`язки між подіями, осягнути власний душевний стан. 

Отець Йосип замислюється над причинами зла, над сенсом спокус, які 

переслідують людину, можливостями їх подолання. Роздумуючи про 

суперечливі аспекти християнського вчення, священик намагається 



 305 

зрозуміти, чому Бог допускає зло, прагне логічно пояснити те, що раніше 

беззастережно сприймалося на віру.  

         Отець Йосип запевняв своїх парафіян, що церква не втручається у 

політичне життя й він, як церковний діяч, стоїть осторонь політики. 

Водночас, священик захищає основи старого ладу, не сприймає більшовиків, 

вважає їх «безвірниками» [7, с. 458], а їхню політику – «сатанинським 

витвором» [7, с. 457]. Суперечливі питання, які не дають спокою, 

переконують його у хиткій межі між добром і злом, вірою та розумом, 

увиразнюють складну діалектику буття й обмеженість людського пізнання. 

Все це спричинює те, що отець Йосип поступово піддається чи не 

найстрашнішій для нього спокусі – втраті віри. Покаранням за це герой 

вважає відсутність відповідей на свої молитви. Так, отець Йосип щиро вірив, 

що Бог почує його прохання не забирати у нього сина Якова, котрий вступив 

у зв`язки з більшовиками. Проте на вечірньому Богослужінні напередодні 

Трійці його повідомляють, що Яків пішов з комсомольцями на фронт. Те, що 

Бог не відповів на благання, стало для священика останнім випробуванням, 

яке він, виснажений боротьбою з численними спокусами й тривогами, не зміг 

витримати. Не маючи змоги раціонально пояснити суперечності 

християнського вчення, не отримавши відповіді на свої молитви, отець 

Йосип Федоровський втрачає віру у всемогутність Бога й визнає, що зло 

сильніше. Відтак, у творі стверджується ідея про те, що без віри людське 

буття втрачає свій сенс, і часто, як це й сталося з героєм, втрата віри у те, що 

сприймалося беззаперечно, було святим, своїм наслідком має втрату розуму. 

«Есхатологія від Федоровського у творі має подвійне осмислення – як 

божевілля священика і як характеристика нової влади, мотив сприйняття її як 

,,бісової” присутній і в інших творах письменника» [193, с. 66], – слушно 

зазначає С. Жигун. 

         Показово, що твір «Спокуса» був написаний 1967 р., тобто за рік до 

виходу в світ роману «Собор» (1968) О. Гончара, в якому на прикладі 

зачіплянського собору виразно показано стан церкви та релігії під час 

панування радянського режиму. Твір «Спокуса» Б. Антоненка-Давидовича 
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можна вважати предтечею Гончаревого «Собору»: письменник 

акцентував, що суспільно-політичні події, зокрема революція, громадянська 

війна, зміна влади, поширення більшовицької ідеології, негативно 

позначилися на психології людей, на долі церкви й духовенства.  

         У своєму творі Б. Антоненко-Давидович увиразнив роль церкви та її 

служителів у складні моменти людського життя, у переломні періоди історії, 

які найчастіше драматично позначаються на долі окремої людини. Так, в 

атмосфері невизначеності, очікування чогось страшного люди тягнуться до 

церкви й саме там шукають захист, спокій і розраду: «Прийшли крамарі, 

яким через страх не сидиться в крамницях, прасоли й кабанники, яким не 

можна виїхати з міста, але й небезпечно перебувати вдома, і ще якісь 

невідомі люди, що мали свої причини шукати в церкві заспокоєння. Всі вони 

принесли до собору свої страхи й тривоги [...]» [7, с. 469]. Вселяли віру й 

сподівання на краще слова соборного настоятеля – отця Йосипа, якому 

вірили люди: «Не може не дійти до Бога молитва такого достойника й не 

захистити православних християн від страшної небезпеки, що зависла над 

містом» [7, с. 469]. Тривогу й безнадію відчувають парафіяни після того, що 

сталося з отцем Йосипом, який, не витримавши численних спокус, тривоги за 

долю синів, не зміг пояснити логіку суспільно-політичних подій та знайти 

раціональне тлумачення суперечливих християнських тверджень, втратив 

віру й розум: « – Якщо вже отець Йосип рішився розуму, то що буде з нами, 

грішними?..» [7, с. 473].     

         Антирелігійна пропаганда, переслідування духовенства, знищення 

храмів – одна зі стратегій політики тоталітарного режиму. Зі встановленням 

радянської влади суспільству систематично нав`язувалися ідеї про реакційну 

роль релігії, обмежувалися права церкви, руйнувалися християнські цінності, 

закривалися духовні заклади. Згідно з «Декретом про відокремлення церкви 

від держави і школи від церкви» (проголошений 19 січня 1919 р.) усе 

церковне майно, храми й монастирі перейшли у володіння держави. Під 

гаслом боротьби з голодом, що поширився у 1921 р. на степові регіони 

України та Поволжжя, у кінці березня 1922 р. відбулася насильницька 
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конфіскація церковного майна: «Принизивши та знекровивши Церкву, 

большевики використали зібрані кошти переважно на приватні та партійні 

потреби, залишивши для голодуючих тільки незначний відсоток зібраних 

коштовностей» [243, с. 313]. Показовими фактами у контексті антицерковної 

діяльності радянської влади є заснування у 1925 р. «Союзу войовничих 

безбожників» та поява 8 квітня 1929 р. закону «Про релігійні об`єднання», за 

яким будь-які релігійні процеси підлягали контролю влади, заборонялося 

скликати релігійні з`їзди та видавати релігійну літературу. Вищезазначені 

факти ускладнили життя й діяльність духовенства усіх конфесій. У процесі 

антирелігійної пропаганди, поширення негативного ставлення до церкви та її 

діячів, священики безпідставно звинувачувалися у контрреволюційній 

діяльності, переслідувалися. Умови, в яких опинилося духовенство за часів 

тоталітарного режиму, реалістично висвітлюються у творах українських 

письменників-емігрантів – В. Винниченка та І. Багряного.   

         У романі «Слово за тобою, Сталіне!» (1950) В. Винниченко відтворює 

суспільно-політичну та психологічну атмосферу радянського суспільства за 

часів сталінського режиму – 30–40-ві рр. ХХ ст. У контексті моделювання 

історії одного з братів Іваненків – отця Євгена – увиразнюється складність і 

трагізм ситуації, у якій перебувало духовенство, котре стало для радянської 

влади «соціально шкідливим елементом» [66, с. 119]. У листі, написаному 

Марком у концтаборі, розкривається страшна правда про становище 

священика в умовах тоталітарного режиму: «Брат Євген служить за 

священика при якійсь маленькій церкві в Москві, але має обов`язок у 

проповідях і службах Божих славословити ,,Богом посланого вождя” Сталіна 

та його яничарів. За це він, піп, ,,соціально шкідливий елемент”, має не віллу 

чи особняк (бо все ж таки піп!), а окрему велику кімнату, де живе тільки з 

своєю хворою жінкою, яку безплатно лікує держава» [66, с. 119]. Слабкий, 

наляканий, нездатний на опір і відстоювання власної позиції, отець Євген 

перетворився зі слуги Бога на служителя влади: «Та я ж, наприклад, при 

кожній службі вголос молюся за ,,Богом посланого нам вождя, Йосипа 

Віссаріоновича”, як колись молились за нашого ,,Богом посланого государя 
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імператора Миколу Олександровича”. Та я ж раз у раз проголошую ,,многі 

літа” Сталіну, Політбюро, партії, урядові» [66, с. 140]. У цих зізнаннях 

увиразнюється не лише становище священика у радянські часи, а й 

розкривається залежність церкви від влади – чи то царської, чи радянської.  

         Відтворюючи страшні умови існування людини у тоталітарному 

суспільстві, в якому процвітало сексотство, В. Винниченко показує, що люди 

боялися навіть найближчих родичів, друзів, адже кожен із них міг виявитися 

таємним донощиком. Трагізм ситуації поглиблювався тим, що людина часто 

стояла перед вибором: або донести на своїх рідних, або бути звинуваченою за 

те, що мовчить, а, значить, покриває «злочини». Братам Іваненкам – Степану, 

Сергію та Євгену – після викриття їхньої причетності до забороненої 

організації, після їхнього «покаяння» і свідчень на рідного брата Марка з 

метою власного порятунку, було дозволено «жити в Москві й ,,працювати” 

сексотами кожному в своїй галузі» [66, с. 119]. Не оминуло це й отця Євгена, 

який намагається робити все можливе, аби його не вважали ворогом 

радянської влади. Проте у ситуації, коли на братів Іваненків після 

оприлюднення листа з концтабору від Марка, знову впала підозра і їх було 

«узято ,,на мушку”» [66, с. 140], Степан Петрович радить Євгену довести 

свою вірність радянській владі ще й у такий спосіб: «Завтра з`явись у 

Міністерство державної безпеки до начальника секретного відділу Миколи 

Сидоровича Бєлугіна [...] і скажи йому, що ти хочеш бути постійним 

секретним співробітником і що ти хочеш ужити всю свою владу священика 

для служби Радвладі, що ти хочеш переказувати їй усі секрети й тайни 

прихожан, про які ти довідуєшся на сповідях» [66, с. 140]. Першою реакцією 

на таку пораду було обурення, проте через страх від усвідомлення свого 

становища обурення змінюється відчуттям безвиході, а потім – покірністю. 

Страх за себе й за життя рідних змушує отця Євгена виконати пораду 

Степана Петровича: він іде до Бєлугіна й засвідчує свою готовність служити 

радянській владі шляхом викриття таємниці сповіді. Так отець Євген став 

«справжнім радянським священиком» [66, с. 170], який змушений 

виконувати «прокляту юдову службу» [66, с. 323].  
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         Відтак, через розкриття образу отця Євгена В. Винниченко показав 

умови, в яких опинилося духовенство за радянської влади. У нечисленних 

церквах, які уціліли у процесі атеїстичної пропаганди, священики були 

зобов`язані під час Богослужінь прославляти радянський лад, його вождів. 

Попри це, як і більшість радянського населення, духовенство відчувало 

постійний страх за своє життя, за своїх близьких, а деякі з них, як це сталося 

з отцем Євгеном, аби забезпечити хоч якийсь спокій своїй родині й собі, 

змушені були співпрацювати з партійними органами, ставати сексотами, 

вимушено йти на тяжкий гріх – зраду таємниці сповіді. У таких умовах 

священики з духовних наставників перетворювалися на безвольних 

виконавців настанов влади.  

         Особливості становища духовенства в умовах тоталітарного режиму в 

пік сталінського терору (кінець 1930-х рр.) відтворено й у романі Івана 

Багряного (Іван Лозов`ягін; 1907–1963) «Сад Гетсиманський» (1950). Як і     

В. Винниченко, І. Багряний показав, що в контексті антирелігійної 

пропаганди священики сприймалися як вороги народу й були поставлені 

перед вибором: або бути вірними слугами режиму (донощиками, зрадниками 

таємниці сповіді тощо), або, залишаючись вірними принципам 

християнського вчення та своїм переконанням, бути ув`язненими чи 

знищеними. Образи священиків  у романі «Сад Гетсиманський» ілюструють 

зазначені моделі поведінки духовенства в умовах тоталітарного режиму. 

         Отець Яков відіграв фатальну роль у долі Андрія Чумака та його братів 

і сестри. Він був «єдиний, якимось чудом уцілілий священик на цілу цю 

околицю, а може, й на ціле місто» [12, с. 4]. Причина того, чому священику 

не перешкоджали в його діяльності з`ясовується у фіналі твору – він 

співпрацював із владою. Лицемірство отця Якова було старанно 

завуальованим: «Він потішає, він розважає стару Чумачиху і ділить її горе. 

Відколи поховав старого Чумака, отець Яков щодня приходив в обідню пору 

і сидів до вечора – потішав стару і научав малу – дочку-підлітка, останню 

дитину, що лишилася при матері» [12, с. 4]. Показовою художньою деталлю є 

те, що отець Яков «все серце вкладаючи, читав матері про сад 
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Гетсиманський. [...] Читав крик серця про ,,чашу”, аби вона минула 

приреченого... Читав про зраду Юди...» [12, с. 4]. Вражений появою Андрія – 

політичного в`язня, втікача з каторги – священик припиняє читання історії 

про сад Гетсиманський – далі ця історія зі сторінок Біблії зміщується на 

життя героїв: Андрій стає продовжувачем шляху Христа, а отець Яков 

опиняється у ролі Юди, повідомляючи владу про появу «небезпечного 

злочинця». Протягом перебування у сталінських катівнях Андрій намагається 

зрозуміти, хто його зрадив. Хоча при тій фатальній зустрічі були його брати, 

мати, сестра й отець Яков, проте Андрій схильний швидше підозрювати 

братів, адже він не міг припустити того, щоб священик міг зрадити – це було 

поза межею можливого, це не вписувалося в усталене віками уявлення про 

духовного діяча. Лише на очній ставці, пройшовши кола пекла сталінських 

катівень, Андрій побачив зрадника: «А-а!! Як блискавкою прорізало мозок: – 

сцена в хаті, батькова Біблія і цей погляд на прощання... Ю д а!!! О с ь  в і н  

Ю д а!!  О с ь  в і н!!!» [12, с. 489].           

         Протилежну модель поведінки священика в умовах тоталітарного 

режиму репрезентує отець Петровський, з яким головний герой зустрівся у 

тюремній камері, в якій перебували у жахливих умовах «вороги народу» – 

інтелігентні, з вищою освітою люди, безпідставно звинувачені за 

фальшивими фактами «злочинів». Перед тим, як потрапити до в`язниці, 

отець Петровський був ігуменом одного з монастирів, чільним діячем 

Української Автокефальної церкви. Поважний сан та вік не врятували отця 

Петровського від катувань – необхідного методу «перевиховання» в`язнів у 

сталінських тюрмах. Оскільки священик через свій вік і немічність не зміг би 

витримати знущань, які застосовувалися до інших в`язнів, то «його 

змушували бігати по кімнаті, стрибати, стояти довгими годинами, сидіти на 

ріжечку, а то ще й читати напам`ять всенощну службу Божу [...]» [12, с. 308].   

         Отець Петровський потрапив до сталінських катівень через своє 

небажання прислужувати владі, тобто, не зрадивши власній совісті, він обрав 

шлях страждання. Священик не захищає себе, не звинувачує злочинну владу, 

не бажає нікому щось доводити, адже переконаний, що поняття правди, 
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моралі в тоталітарному суспільстві знівельовані: «Про що й для кого він 

має дискутувати? Він уже сидить скоро рік в цих мурах, ходить по всіх 

сферах новітнього цього пекла, носить по тому пеклу своїх вісімдесят років і 

свою гилу, притримуючи її руками, і зовсім не вимагає ні від кого ані 

співчуття, ані зрозуміння свого мучеництва. Він сам знає, за що він мучиться, 

він приймає це, як йому належне, стоїчно і складе за все звіт перед Богом...» 

[12, с. 207–208]. Душевна велич, стійкість отця Петровського увиразнюються 

крізь призму сприйняття Андрія Чумака: «Так, він нагадує апостола Петра. І 

постаттю, й своєю апостольською величчю, навіть не зважаючи на гилу. Ба, 

може та гила тільки підсилювала враження від душевної величі й стоїцизму. 

Він від цього мучився, але він не стогнав, переносив муку спокійно, тихо. 

Був виснажений, блідий і... величний» [12, с. 208]. Непохитний у своїй 

духовній силі, отець Петровський гідно переносив страждання, «не 

величався, не ламав з себе святоші, як то роблять здебільшого особи його 

сану, нікого не наставляв, нікому своєю героїчною вірою не докучав»               

[12, с. 208]. Як і належить священику, отець Петровський не зламався, 

терплячи муки, не втратив віри: «Він був глибоко інтелігентною людиною, 

тихою, спокійною і непохитною, фундаментальною в своїй вірі. Він ніколи ні 

на що не скаржився [...]. І ніколи не злостився [...]. Є щось в цій людині 

загадкового, незрушимого, щось не від світу цього. Мабуть, такими були всі 

перші християни, що, взяті на муки, не мали в серці ані злоби, ані відчаю й 

дивились десь вище, понад людськими головами в велику тайну, їм одним 

лише відому й приступну» [12, с. 208]. Духовний стоїцизм, непохитність 

віри, християнська позиція у сприйнятті страждання – це те, що отець 

Петровський протиставив пануючому абсурду. Його поведінка й позиція 

стали для Андрія Чумака моральною підтримкою, прикладом духовної 

незламності у ситуації абсурду, а тому не можна погодитись із твердженням 

М. Балаклицького про те, що «священик молиться за мучеників, але не може 

служити прикладом і опертям для головного героя цього тексту Андрія 

Чумака [...]» [15, с. 5].   
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         Стоїчно зносячи власні страждання, отець Петровський, водночас, не 

може спокійно сприймати страждання своїх співкамерників. Так, 

спостерігаючи муки юнака Давида, якого принесли замордованого після 

допиту, чуючи його ридання, «Петровський не витримав – він весь затрясся, 

лице зморщилось, в нестямі він підніс свої старечі, тремтливі руки вгору й 

несамовито закричав: – Господи!!! Господи!!! Хай... Хай... О-о!!. Він не міг 

вимовити чогось страшного, що видиралося з його горла» [12, с. 224]. Отець 

Петровський не залишається байдужим до страждань інших, співпереживає й 

молиться за них: Андрій, перед тим, як його повели на «великий конвеєр», 

чує слова священика: « – Господи!.. Нехай же мине всіх і його ця чаша 

безглуздя!..» [12, с. 210]. 

         Показово, що біблійна історія про перебування Христа в 

Гетсиманському саду зринає на сторінках роману двічі – її читає матері 

Андрія Чумака отець Яков і її ж чує Андрій у стінах в`язниці від отця 

Петровського. Письменник невипадково наголошує, що отець Яков «читав 

про зраду Юди... Про відступництво Петра» [12, с. 4], адже він сам став 

Юдою для братів Чумаків. На відміну від нього, отець Петровський 

«розповідав про те, як Христос, приречений на розп`яття, молився про чашу, 

обливаючись потом від скорбі й душевної муки... Молився про силу 

душевну, щоб тую чашу змогти випити до дна...» [12, с. 208]. Отця 

Петровського не випадково хвилював саме цей аспект біблійної історії, адже 

він сам страждав за віру, за свої переконання, він мав випити чашу до дна, 

пройти свій шлях стоїчно, не зламавшись, не зневірившись: «Петровський 

розповідав про муки Христа, очевидно, шукаючи в стоїцизмі й безмежній вірі 

основоположника вчення про братерство й любов моральної сили для себе» 

[12, с. 208]. Таким чином, протилежні позиції, репрезентовані біблійною 

історією – зрада й вірність, слабкість і сила, самолюбство й жертовність – 

проектуються на життєві позиції та долі отця Якова й отця Петровського, 

один із яких став зрадником, а другий ступив на хресну дорогу й випив чашу 

страждань. Біблійна історія поєднує образи двох священиків – зрадника (отця 

Якова) й мученика (отця Петровського) у свідомості Андрія Чумака: 
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слухаючи історію про Гетсиманський сад, яку розповідає отець 

Петровський, Андрій пригадує отця Якова, образ якого зринає на 

підсвідомому рівні, адже Андрій не підозрює священика у зраді, більше того, 

шкодує, «що він тоді навіть не звернув належної уваги на ту сіру й скромну 

людину! [...] що він тоді не потис йому руки» [12, с. 209].  

         У праці «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» (1946) І. Багряний 

вказував на абсурдність мети і дій радянської влади щодо церкви та 

духовенства: «А через те, що мета більшовиків мінялася кілька разів за роки 

їх панування [...], не тяжко уявити, скільки найпротилежніших засобів 

застосовували більшовики. Раз для того, щоб ту мету будувати, а раз для 

того, щоб її руйнувати; раз, щоб викорінювати релігію, як ,,опіум для 

народу”, стріляючи священиків та руйнуючи храми, а раз для реставрації 

російської церкви, стріляючи безвірних (як-от Ярославського) і засилаючи на 

каторгу представників інших церковних напрямків. [...] Сталін зробив з 

релігії знаряддя своїх політичних махінацій і тільки» [13, с. 473, 476]. Доля 

«новітнього мученика» [12, с. 210] – отця Петровського – яскрава ілюстрація  

долі духовенства під час радянського терору. Зі слів отця Петровського 

постає правда про становище священиків в умовах тоталітарного режиму, 

зокрема тих, хто залишився на волі: «Деякі живуть. Але вони платять за це 

велику ціну Кесареві...» [12, с. 207]. Як відомо, за Конституцією СРСР              

1925 р. духовенство фактично було позбавлене громадянських прав, проте 

Конституція 1936 р. формально скасовувала обмеження прав 

церковнослужителів (зокрема, священики отримали право обирати й бути 

обраними у державні органи влади). Проте в дійсності відбувалися репресії, 

переслідування, вербування, моральне і фізичне знищення духовенства: 

«Загалом у таборах ГУЛАГ між 1929 і 1938 рр. загинуло 13 архиєреїв, 1150 

священиків і понад 20 тис. активних мирян УАПЦ. [...] Улітку 1937 року за 

розпорядженням Сталіна був виданий наказ про розстріл протягом чотирьох 

місяців усіх сповідників віри, що перебували у в`язницях і таборах. Протягом 

1937–1938 рр. репресовано було 200 000, а страчено 100 000 чол. Загинув 

кожен другий священнослужитель» [243, с. 325].    
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         У твердженні отця Петровського про те, що з «тієї церкви, до якої 

належить він, священиків вже нема!.. А належить він до Української 

Автокефальної церкви» [12, с. 207], увиразнюється стан, у якому опинилася 

Українська Автокефальна церква у кінці 30-х років минулого століття. Як 

відомо з історії, проголошення автокефалії української церкви 5 травня 1920 

р. на зборах ВПЦР й обрання 23 жовтня 1921 р. першого митрополита УАПЦ 

– Василя Липківського (1864–1937) – сприяло українізації церкви, активізації 

національних настроїв. Проте в умовах антирелігійної й антинаціональної 

політики радянської влади УАПЦ 28–29 січня 1930 р. на спеціальних зборах 

змушена була прийняти ухвалу про самоліквідацію (тодішній Київський 

митрополит Микола Борецький був заарештований і відісланий у концтабір, 

а в 1935 р. переведений до психіатричної лікарні, де й помер). На території 

СРСР УАПЦ була заборонена, адже «сама ідея автокефалії ґрунтувалася на 

ідеї незалежності України» [612, с. 95]. Спроби відродити УАПЦ 

придушувалися, її діяльність, як і діяльнісь УГКЦ, була перенесена у 

підпілля та на еміграцію. Як противага УАПЦ у романі фігурує «церква, 

якою справжні служителі Бога погорджують за її продажність і загравання з 

лукавим» [12, с. 207]. Йдеться про православну церкву Московського 

патріархату, єпископат якої співпрацював із радянською владою.  

         Розглянуті романи В. Винниченка та І. Багряного – перші у світовій 

літературі твори про тоталітарний режим в СРСР. Перебуваючи на еміграції, 

письменники мали можливість сказати правду про злочини радянської 

системи, зокрема й ті, що стосувалися церкви і духовенства, давши таким 

чином цінні уроки історії прийдешнім поколінням. Реалістично, на основі 

конкретних фактів, відтворюючи суспільно-політичний, морально-

психологічний контекст 30–40-х рр. ХХ ст., В. Винниченко та І. Багряний 

всебічно показали становище церкви, духовенства цього періоду. Зображені 

письменниками образи священиків репрезентують дві моделі поведінки 

духовенства під час тоталітарного режиму. Перша полягала у співпраці з 

владою в обмін на життя на волі (отець Євген з роману В. Винниченка 

«Слово за тобою, Сталіне!» та отець Яков з роману І. Багряного «Сад 
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Гетсиманський»); друга – у свідомому виборі страждання, у духовній 

непохитності, вірності християнським принципам та моралі (отець 

Петровський з твору І. Багряного). Психологізм, трагізм змодельованих 

ситуацій та образів у творах увиразнюються, з одного боку, через 

документальність і мемуарність зображення суспільно-політичних умов, з 

другого – через формування багатопланового зображення, ключову роль у 

якому відіграють біблійні образи-символи: Христос, Юда, сад 

Гетсиманський, чаша, хресна дорога.   

         Отже, у творах Т. Осьмачки, Г. Косинки, К. Анищенка, О. Кобця,                     

Б. Антоненка-Давидовича, В. Винниченка, І. Багряного образи представників 

духовенства, вихідців із їх родин відтворені засобами реалістичної поетики 

та психологічного письма, розкриваються у контексті складних і трагічних 

суспільно-політичних колізій (громадянська та Перша світова війни, зміна 

влади, тоталітаризм). Документальність, психологізм, відсутність 

тенденційності у зображенні – все це сприяло всебічному висвітленню 

ситуації, в якій опинилися духовенство та церква у драматичний період 

української історії.                             

 

4.2. Принципи зображення священнослужителів та церкви у творах 

«соцреалістичного» спрямування  

 

         Творчість західноукраїнських письменників, представників радянської 

літератури міжвоєнного періоду, – С. Тудора, Я. Галана, П. Козланюка – 

прикметна тенденційністю у зображенні церковно-релігійних аспектів та 

духовенства. Діяльність письменників зосереджувалася у Львові (кінець 

1930-х рр.) навколо газети «Вільна Україна», журналу «Література і 

мистецтво» та обласної філії Спілки письменників України. У своїй творчості 

С. Тудор, Я. Галан і П. Козланюк притримувалися компартійних настанов: 

церква, релігія, духовенство зображувалися як непотрібні й шкідливі явища, 

що гальмують розвиток радянського суспільно-політичного життя. Гостру 

критику письменники спрямовували на Ватикан і греко-католицьку церкву, 
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яка у складні для української нації періоди (радянізація 

західноукраїнських земель, тоталітарний режим, війна) відігравала на 

Західній Україні важливу роль у захисті національних інтересів українців, 

сприяла зміценню патріотизму й морального стану населення. У творах 

західноукраїнських письменників, які писали у руслі радянської ідеології, 

засуджуються національні настрої, притаманні греко-католицьким 

священикам, із осудом зображується їхня націоналістична позиція, 

несприйняття більшовиків, участь у діяльності ОУН-УПА, звинувачуються 

Ватикан, римо-католики й греко-католики у співпраці з фашистами. З 

позицій сьогодення твори С. Тудора, Я. Галана і П. Козланюка є історичними 

свідченнями ідеологічного перекручування реальних фактів, зразками 

заангажованих текстів у рамках «соцреалізму».  

         В оповіданні Степана Тудора (1892–1941) «Куна» (1927) у руслі 

радянської ідеології зображено «класових противників нового світу»          

[588, с. 45] – отця Тихона та його матушку. Письменник показує, що 

більшість тодішніх священиків сприймали представників нової влади як 

ворогів, відповідно, або панічно боялися їх, або ж наважувалися 

протестувати. Отець Тихон – тип священика, якого знищив страх перед 

більшовиками. Панотець переховується на дзвіниці, страждає від панічного 

страху, який посилюється після повідомлення матушки про те, що «в отця 

Михайла трус... похваляються взяти... хворого» [591, с. 362], а сусідня 

Скиданівка на чолі з місцевим отцем Христичем «постала проти комуни» 

[591, с. 362]. Для увиразнення психологічного стану отця Тихона, 

письменник відтворює його сон, у якому страх трансформується з почуття у 

зорові образи: священик бачить у вікні власну голову, тікаючи від якої, падає 

з дзвіниці. Матушка теж піддається страху, який переходить у нічні візії 

(підозрілий шелест за вікном, нечіткі рухи за хатою, крилате страховище). У 

результаті психологічного й емоційного виснаження жінка помирає, а отець 

Тихон божеволіє. 

         С. Тудор показав варіанти поведінки духовенства в умовах поширення 

більшовицької влади: одна частина священиків, до якої належав отець Тихон, 
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панічно боялася більшовиків і переховувалася від них, друга частина, 

представлена отцем Христичем із Скиданівки, протестувала проти 

впроваджуваних більшовиками нових способів життя й господарювання: 

«Роз`їжджає о. Христич на білому коні, золотий хрест через груди, 

правдивий хрестоносець. Задзвонили по церквах дзвони, загуло гомінке 

слово скидановецького батюшки, проти комуни закликаючи» [591, с. 362]. 

         Попри те, що у творі не зображено будь-яких вчинків, дій, які б давали 

підстави означувати образ отця Тихона як негативний, водночас, 

відчувається іронічне, осудливе ставлення письменника до духовенства, що 

увиразнюється через натуралістичні деталі, гіперболізовані описи, 

порівняння тощо. У незаангажованого реципієнта отець Тихон та його 

матушка викликають жалість, а не засудження. Натомість негативно 

сприймається більшовицька влада, яка руйнує усталений плин життя людей, 

нав`язує свої ідеали й норми поведінки. Представники радянської критики 

побачили у творі те, що хотіли побачити. Так, Я. Цегельник зазначав: «В 

розкритті душевних потрясінь і жаху попівського подружжя лише яскравіше 

відчувається величний, звитяжний характер революції, яка, переможно 

крокуючи вперед, вносить освіжаючий подих в кожне село, куток, подвір`я й 

хату» [662, с. 68–69].  

         Роман С. Тудора «День отця Сойки» (1932–1941), з огляду на його 

тенденційне спрямування, що реалізувалося у руслі більшовицької настанови 

на атеїстичну пропаганду, здобувся на увагу представників радянської 

критики (праці Б. Буряка [50], М. Олексюка [473], С. Трофимука [588],                 

Я. Цегельника [661; 662]), які акцентували на атеїстичній спрямованості 

твору [473, с. 212], його «антиватіканському» [661, с. 341], «партійному» 

[662, с. 156], «обвинувачувальному», «викривальному» й 

«антиклерикальному» [588, с. 4, 87, 91, 97] характері. Те, що твір С. Тудора 

випав із контексту новітнього літературного процесу та сучасного 

літературознавства зумовлено тим, що його тенденційність втратила свою 

актуальність, залишилася даниною радянської ідеології. Попри це, роман 

«День отця Сойки» потребує сучасного, незаангажованого прочитання, 
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рецепції, позбавленої ідеологічних матриць, адже своїми формотворчими 

чинниками, способом організації художнього матеріалу, оригінальним 

авторським стилем, образною системою, інтелектуально-філософським 

дискурсом цей твір був і залишається новаторським, а його художній 

поліфонізм виходить далеко за межі заполітизованої інтерпретації 

радянських дослідників. Слушними у цьому сенсі видаються слова                       

Г. Сивоконя: «[...] роман С. Тудора, при всій його життєвій правдивості і 

глибині, певних вимірах – данина своєму часові, і не все в ньому 

сприйматиметься так, як, мабуть, волів би автор. Тим більше, що можливості 

прочитання і тлумачення твору досить широкі і в сутності своїй діалектичні» 

[538, с. 12].            

         З  погляду сьогодення виразно відчувається заідеологізованість роману 

«День отця Сойки», що яскраво проглядається у тлумаченні проблем, 

пов`язаних із діяльністю греко-католицької церкви та духовенства, 

політикою Ватикану. Духовенство, особливо греко-католицьке, у векторах 

радянської ідеології 30-х рр. ХХ ст. розглядалося як ворожий суспільний 

клас, щодо якого навіть у літературознавчих розвідках фігурували такі 

визначення, як «фашисти у ризах», «таємні агенти Ватикану»                      

[50, с. 69, 78–79], «люті вороги комунізму» [182, с. 15]. Попри очевидну 

заідеологізованість у розкритті діяльності римо-католицького й греко-

католицького духовенства, С. Тудору вдалося змоделювати оригінальні та 

багатопланові образи представників церкви, втілити в них свою самобутню 

авторську манеру. Хоча представники радянської критики (Я. Цегельник 

[662, с. 131], М. Олексюк [473, с. 303]) вказували на типовість образу отця 

Сойки, його узагальнюючу суть, проте створений С. Тудором образ греко-

католицького священика прикметний яскравими індивідуальними рисами, є 

багатоплановим й амбівалентним. Знаковим у розумінні характеру героя є 

його прізвище, завдяки якому формуються прозорі паралелі з хижацькими 

інстинктами птаха сойки. Загалом, паралелі з образами птахів відіграють 

важливу роль і в творенні інших образів твору (отець Воробець «рухливий 

живий, з невеличкою, як у горобчика, меткою головою» [590, с. 272], отець 
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Сідельник (соловей), отець Павлин (павич), отець Зданович («пташина 

бідна»). Загарбницький інстинкт, хитрість, проникливість, гостре відчуття 

суті подій, цілеспрямованість – головні риси отця Сойки – увиразнюються 

через паралелі й порівняння з хижаками («чуйний, як хижак, і хитрий, як 

змія» [590, с. 214]). За спостереженням С. Трофимука, «портретна 

характеристика персонажів у С. Тудора завжди оригінальна, підкорена 

виразній індивідуалізації образів, тонкому підкресленню психології»              

[588, с. 121]. Портретні деталі яскраво увиразнюють вдачу отця Сойки: 

«Широколоба, гранчаста, сухолиця його голова сидить з гордою впевненістю 

на м`язкій шиї, а в твердих хрястках короткого, карлючкуватого носа, в 

розкинутих луках брів, у широко розставлених, одностайно сірих очах горить 

та сама, що в братів, сойківська жадібність: тільки загострена в своїй 

активності, тільки пронизана студенним сяйвом інтелекту [...]»                         

[590, с. 40–41]. Образ отця Сойки розкривається в динаміці, еволюції, адже    

С. Тудор акцентує увагу на процесі формування світогляду героя, відтворює 

його інтелектуальний та духовний розвиток. Вислів християнського філософа 

Тертулліана «Credo gui absurdum!» («Вірю, бо це абсурд!») приводить Сойку 

до усвідомлення, що шукати наукових, логічних доказів існування Бога 

немає сенсу. Матеріалістичний світогляд героя формує матеріалістичне 

розуміння Бога: «Бог був для нього як земля, якої м`якість уловлював 

спокійним дотиком своєї стопи; як повітря, що приносило йому ситі запахи 

далеких ланів [...]. Бог був для молодого Сойки живою реальністю – як 

урожай сам-тридцять, як мірчук, як ненаситна жадоба врожаїв і мірчуків» 

[590, с. 123]. Під впливом прелата Льотті герой усвідомлює, що релігія може 

стати засобом у досягненні певних цілей, за її допомогою можна 

заперечувати всі небажані факти. Письменник розкриває не лише мету 

теологічних студій Сойки, а й спосіб пізнання проблем, які його хвилюють. У 

дискусіях із отцем д`Есте, прелатом Льотті, отцем Євстахієм, які є важливим 

чинником формування інтелектуального дискурсу роману, розкривається 

інтелект і цілеспрямованість Сойки, прагнення знайти відповіді на «вічні» 

питання: співвідношення віри й знання, Бога і матерії, релігії та соціалізму. 
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Слідуючи порадам отця Льотті, Сойка проникає у матеріалістичну 

філософію, захоплюється ідеями соціалізму, відчуває спорідненість власного 

світовідчуття і вчень теоретиків матеріалізму, а також усвідомлює загрозу, 

яку несе реалізація соціалістичних ідей церкві та його власним інтересам.   

         Значну роль у моделюванні образу отця Сойки відіграють психологічні 

чинники. Письменник акцентує увагу на такій рисі героя, як внутрішнє 

роздвоєння, що зумовлює існування під маскою. Сойка-матеріаліст не 

сприймає Бога, але релігія та власна духівницька діяльність є для нього 

засобами збереження і примноження прибутків, способом боротьби з 

комунізмом, поширення якого загрожує його приватному господарству. Для 

досягнення мети герой надягає маску показного релігійного запалу, хоча 

насправді «в глибині своєї істоти був Сойка матеріалістом» [590, с. 145]. 

Роздвоєння героя не обумовлює боротьбу Сойки-атеїста й Сойки-священика, 

Сойки-матеріаліста і Сойки-ідеаліста, адже здатність до роздвоєння у героя 

усвідомлена й має прагматичне підґрунття. Роздвоєння, що переростає в 

лицемірство та гру, є головним чинником формування негативного 

сприйняття образу. Все життя героя є грою, насамперед його духівницька 

діяльність, «в якій акторська штука отця Сойки, переплавлена фанатичним 

почуттям, досягала верхів свойого майстерства» [590, с. 219]. Якщо, за               

Й. Гейзінгою, «священодійство має всі формальні й суттєві ознаки гри [...], 

воно переносить своїх учасників до іншого, відмінного від звичайного, світу» 

[133, с. 26], то духівницька діяльність отця Сойки є грою в грі, адже герой 

грається з собою, з парафіянами: під час Богослужіння «отець Сойка мав 

іноді те рідке, але міцне пережиття, наче знаходиться він водночас у 

безконечній перспективі, роздвоєний: Сойка й не Сойка, й дивлячись понад 

голови людей, посміхається мовчки й забавно...» [590, с. 221]. Отець Сойка 

сприймає Богослужбу як видовище, в якому відчуває себе актором і 

режисером, визнає власну майстерність: «Знав з власного досвіду, що значна 

частина тієї зачарованості й оп`янілості, яку бачив у піднесених до себе очах 

вірних під час Богослужіння, походила від його богослужебної тактики, від 

його майстерства в церковних видовищах, у якому він, досконалий актор і 
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режисер в одній особі, пануючи обраховано над кожним своїм рухом і 

словом, володів через них настроями й почуваннями свойого стада, 

запалював його й остуджував [...]» [590, с. 216]. Гра, за Й. Гейзінгою, 

«опирається будь-якому аналізові, будь-якій логічній інтерпретації. [...] гра 

не може спиратися на якісь раціональні підвалини» [133, с. 7, 9]. Отець Сойка 

іноді відчуває потребу розкрити перед кимось свою справжню суть, але цю 

потребу важко пояснити раціонально, її реалізація набуває ознак гри: «[...] 

находить на нього іноді майже непереможна жага: погратися з вогнем, 

походити на вістрі меча, на волосинку наблизити когось видющого до себе і 

блиснути йому перед очима тією світляною безоднею безвір`я, що була 

властивою правдою його душі...» [590, с. 256]. Гру, базовану на 

ірраціональній потребі розкрити приховану від усіх частину своєї душі, 

показати свої справжні, але приховані від оточуючих, думки, провадить 

отець Сойка під час дискусії з отцем Євстахієм. Стверджуючи, що 

християнство не витримає під натиском комунізму, він тим самим «зачинає 

свою гру й блискає вперше світляною пропастю свойого нутра» [590, с. 258]. 

Дискусія Сойки з Євстахієм – це гра, «таке собі інтермеццо, інтерлюдія 

посеред нашого буденного життя» [133, с. 16]. Джерелом бажання 

«погратися з вогнем» є не лише потреба скинути маску й побачити враження, 

яке справить це на співрозмовника, а й прагнення відчути свободу, пережити 

звільнення того, що старанно приховується й подивитися на себе збоку: «[...] 

є тут, мабуть, щось із чудної, безрозумної, а проте живої для Сойки потреби: 

відслонитися на хвилю зовсім, блиснути перед очима глядача своєю 

внутрішньою правдою, на хвилю, на мить, щоб кинути його в остовпіння [...], 

є в тім так же свідома, трохи цинічна напівакторська тяга: глянути на себе 

збоку, із другим, і не засміятися, не кліпнути повіками...» [590, с. 257]. У 

цьому виявляється знакова риса гри – свобода, адже за своєю суттю гра – це 

«вихід із рамок ,,справжнього” життя в тимчасову сферу діяльності, де 

панують її власні закони» [133, с. 15].  

         Психологічно переконливо С. Тудор розкриває процес самопізнання 

героя, що проявляється не лише у його філософсько-теологічних студіях, 
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дискусіях, внутрішніх рефлексіях, а й у реакціях на певні події, вчинки 

інших, зокрема на те, що трапилося з отцем Павлином Івановським, якого 

піддячий застав за наспівуванням соромітської пісеньки під час приготування 

Проскомидії. Вірячи, що Івановський міг «свистати над проскурами»             

[590, с. 290], Сойка зізнається самому собі, що міг би вчинити те саме. Він 

усвідомлює, що риси Івановського – цинізм і лицемірство – це також і його 

риси, лише вони в нього приховані від оточуючих, а часом і від самого себе: 

«З усіх довколишніх отців він був найпершим у справах віри, найревніший у 

своїх духівницьких обов`язках, так, як отець Павлин був у тих речах останній 

(просто: шуя). А проте, подібно як Павлин, міг засвистати Проскомидію...» 

[590, с. 291].  

         Важливою є роль образу отця Сойки у формуванні художньої поліфонії 

роману. Крізь призму свідомості героя, через використання прийомів 

ретроспекції, екскурсів, асоціативного мислення, різних наративних форм 

(внутрішнє мовлення, діалог, полілог, третьоособовий наратив), 

висвітлюються фрагменти світової історії, проблеми, пов`язані з історією 

релігії, церкви, папства, інквізиції, діяльності ордену єзуїтів, розкриваються 

історичні, суспільні та політичні колізії. Все це формує багатовекторність 

часопростору, поліфонію сюжетно-композиційної структури твору.   

         Як засвідчили спостереження, важливими механізмами моделювання 

образу отця Сойки є внутрішньо-психологічні чинники. Письменник 

акцентує увагу на розкритті формування світогляду героя, на відтворенні 

його внутрішнього роздвоєння, процесу самопізнання, наголошує на ролі 

підсвідомих чинників. Специфіку образу отця Сойки, поданого в динаміці й 

еволюції, визначає психологізм, сукупність оригінальних, часто діаметрально 

протилежних рис. Усе це унеможливлює рецепцію й оцінку героя у рамках 

таких категорій, як «позитивний» і «негативний» персонаж.     

         Поєднуючи типове та індивідуальне, С. Тудору вдалося відтворити у 

своєму романі яскраві постаті подільського духовенства першої третини             

ХХ ст. Образи священиків розкриваються у контексті історій про них, які за 

своєю сюжетно-композиційною особливістю є своєрідними вставними 



 323 

новелами й органічно вплітаються у художнє полотно, не руйнуючи його 

цілісності. Цьому сприяє концепт подорожі: отці Сойка та Євстахій їдуть на 

збори «Просвіти» у містечко Кальне й по дорозі Сойка згадує священиків із 

навколишніх сіл. Так, парох одного з сіл, отець Благітка, вирізнявся 

надмірним релігійним запалом, прагнув «пройняти духом піднятої 

релігійності» [590, с. 222] своїх парафіян, проте це призвело до негативних 

наслідків, адже «в селі збожеволіла дитина на релігійному тлі, а згодом пішла 

серед жінок хвиля масової істерії» [590, с. 223], його ж самого парафіяни 

прогнали з села. Отець Воробець, парох села Глинки, всі свої зусилля 

спрямовує на те, щоб не допустити поширення революційних рухів у селі 

(«До мене комуна не підступить, – придушу...» [590, с. 272]). Підтримуючи 

національно-патріотичні настрої, священик турбується про святкування 

роковин Т. Шевченка, діяльність хору, театрального гуртка, товариства 

«Сокіл». Парох села Оглядин – отець Курпіта – «гайдамака, не отець»               

[590, с. 272], який «бере своє село буйним, новітнім ,,хлопоманством”»                 

[590, с. 272]. Курпіта своїм зовнішнім виглядом («у широковерхій баранковій 

шапці на потилиці, у високих халявистих чоботях на підковах, у вишиванці й 

вогняній гарасівці» [590, с. 272]), своєю поведінкою («не пропускає він ні 

одного гучнішого весілля в своїй парафії, ні одних хрестин чи поминок, ні 

одних зводин, чи іншої толоки...» [590, с. 272]) зруйнував дистанцію між 

собою і парафіянами, наблизив селян до себе, а, відповідно, здобув їхню 

підтримку й послух: «І як моргне, коли треба, на хлопців: ,,Бийте!” – хлопці 

б`ють. І як кивне бровами: ,,Гоніть!”, – хлопці гонять...» [590, с. 273]. 

Відповідно ставляться до свого панотця парафіяни: « – В нас єгомость – 

правдивий хлопський піп, не панькало, – за таким єгомостем хоч би в огонь і 

в воду...» [590, с. 273]. Отець Микола Сідельник – «соловій подільських 

рівнин» [590, с. 273], слухняний «вихованець» [590, с. 275] своєї дружини. 

Матушка Сідельничка не так розумом, як своїм «купецьким» інстинктом і 

«наївною несвідомістю» [590, с. 276, 278] приходить до розуміння, «що коли 

вже відбувається рух у низах, освітній, господарський і політичний, у всіх 

своїх проявах нехай він доконується під опікою церкви й плебанії; тільки так 
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утримується він у межах безпеки й спокою» [590, с. 276]. Тому 

Сідельничка активізує діяльність читальні, місцевого «Союзу українок», 

«Марійського товариства жінок», споживчої кооперації. Вона заохочує 

чоловіка до літературної творчості, вигадує йому милозвучний псевдонім – 

М. Золотолипенко, ініціює відкриття «Народного Дому у Любчі імені          

М. Золотолипенка». Отець Сойка схвалює дії Сідельнички – її тактика 

близька йому, адже в ній «проривається назверх нестримна жага захватника-

власника, розпаленого в своїй ненаситі посідача» [590, с. 277].  

         У середовищі репрезентованого у творі духовенства вирізняється отець 

Зданович, якого не сприймали місцеві священики, адже він відмовлявся від 

плати за треби, звинувачував духовенство у здирництві й хабарництві, у 

прагненні до матеріального збагачення і своїм чесним життям, 

принциповістю відрізнявся від інших служителів церкви. Духовенство 

посприяло тому, щоб отець Зданович виїхав «на нову самостійну 

адміністрацію, серед жовтих, хрупких, потрушених рідким сніжком 

сокальських пісків» [590, с. 245]. Але й там отець Зданович зазнав гонінь і 

змушений був переїхати в північну Ярославщину, а потім – на Лемківщину.         

За словами представника радянської критики, отець Зданович, «будучи не в 

силах по-справжньому протестувати проти попівщини, [...] падає жертвою 

невдячної професії» [588, с. 134–135]. Проте отець Зданович протестував не 

проти «попівщини», а проти явищ, які були несумісними з уявленням про 

діяльність священика, оскільки ж він був самотнім у своєму протесті, то став 

жертвою не «невдячної професії», а нерозуміння і відсутності підтримки.         

Не витримавши гонінь, втративши віру в людей та Бога, отець Зданович 

шукає забуття у чарці й, врешті, накладає на себе руки. 

         Окреме місце у романі С. Тудора займає образ прелата Льотті – 

керівника відділу римської «Пропаганди». На переконання Я. Цегельника, 

герой мав свого прототипа – «кардинала Спеллмана, одного з претендентів 

на папський престол, заклятого ворога Радянського Союзу» [661, с. 348]. 

Обізнаність із марксистською ідеологією, розуміння її революційної ролі й 

загрози, яку вона несе релігії та церкві, спонукає отця Льотті до підготовки 
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місіонерів для зупинення революційних процесів, спрямованих на зміну 

існуючого суспільного устрою. Розумний, хитрий і далекоглядний прелат 

Льотті збагнув загрозливу суть революційних тенденцій у Росії й скеровує 

свої зусилля на боротьбу з поширенням соціалізму. Саме він розповідає 

Сойці про загрозу, яку несе соціалізм, саме від нього Сойка почув «перше 

розумне слово про комуну» [590, с. 121]. Льотті розуміє, що боротьба з 

ворогом вимагає знань про нього, відповідно, «ґрунтовне пізнання соціалізму 

– перша й необхідна умова його знищення!» [590, с. 140]. Тому він радить 

Сойці проникнути у джерела й суть соціалізму: «За його власним досвідом – 

належало зачати від Енгельсового ,,Людвіга Фейєрбаха” і розділів про 

природу в його ,,Анти-Дюрінгу” [...]. Відсіля належало перейти до ,,Критики 

політичної економії” Маркса, – до її розділів про товар і гроші й доповнити їх 

другою частиною ,,Анти-Дюрінга” [...]» [590, с. 141]. Саме завдяки прелату 

Льотті, Сойка усвідомлює соціальну роль релігії, те, що релігія може бути 

корисною для тих, хто не бажає суспільних змін, знищення соціальної 

нерівності, приватної власності, розподілу багатств. 

         На основі значного фактичного матеріалу, який використовував                  

С. Тудор (праці істориків церкви, богословів, філософів, історичні факти, 

публіцистичні матеріали, документи Ватикану тощо), сформований 

інтелектуальний дискурс роману «День отця Сойки». Філософська освіта 

письменника, ґрунтовне знання різногалузевих творів, обізнаність із історією 

церкви, релігії, з особливостями греко-католицького Богослужіння, 

архітектурними пам`ятками Риму дозволили зобразити історичний розвиток 

теологічних вчень, суспільно-політичні й світоглядні катаклізми світової 

історії, відтворити соціокультурне, релігійне, політичне тло початку ХХ ст. 

Розкриття проблем, пов`язаних із конфліктом старого й нового суспільно-

політичних устроїв, матеріалістичного та релігійного світоглядів, 

відбувається за допомогою оригінальних формотворчих засобів, завдяки 

майстерному моделюванню часопросторових координат. Важливим 

чинником розгортання інтелектуального дискурсу в романі є філософсько-

теологічні дискусії, які відбуваються між героями. Саме вони формують 
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підтекст твору та увиразнюють характери персонажів. Так, у розмовах 

Сойки з отцем Льотті розкривається діалектичний характер суспільних змін, 

осмислюються соціалістичні ідеї крізь призму ідеології католицизму. 

Філософські й теологічні проблеми актуалізуються у дискусії Сойки та отця 

Євстахія, яка «є неначе філософським трактатом, що становить цілість уже 

сам по собі» [473, с. 278].                             

         Ще одним чинником розгортання інтелектуального дискурсу в романі є 

інтертекст. У формі алюзій, прямих і непрямих цитат у творі зустрічаються 

вислови філософів (Геракліта, Ціцерона, Плутарха, Вольтера), богословів 

(Тертулліана, Фоми Аквінського, Августина Блаженного, Миколи 

Кузанського). Цитуванням Біблії отець Сойка намагається виправдати свій 

спосіб життя, розкрити деструктивну суть суспільних змін. Розмірковуючи 

про загрозу християнству з боку комунізму, про випробування, які має 

витримати релігія, отець Сойка відтворює у пам`яті євангельський сюжет про 

Гамаліїлову пораду (Дії святих апостолів (5 : 34–39)) й проектує євангельську 

історію на сучасну йому дійсність, зокрема на проблему протистояння 

комунізму та християнства: «Сьогодні підводиться новий Гамаліїл, і Сойка 

чує від нього: – Комунізм, який побідить, буде вогняною пробою для 

християнства: або воно витримає ту пробу, й тоді потвердиться його 

божеське походження, або не витримає, й тоді...» [590, с. 258]. Прямими 

цитатами з Біблії сповнена полеміка отця Здановича з деканом Лавришиним і 

представниками місцевого духовенства з приводу того, яким має бути 

ставлення священиків до грошей та прибутку. Так, цитатою з Євангелії від 

Луки (9 : 2, 3) отець Зданович підтверджує свою позицію, яка полягає у 

несприйнятті матеріального збагачення, засудженні здирництва. Як 

контраргумент отець Лавришин цитує Перше послання св. апостола Павла до 

коринтян (9 : 4, 7) [590, с. 243]. Далі дискусія розгортається шляхом 

цитування Євангелії від Матвія (10 : 8; 7 : 16), Першого послання                          

св. апостола Павла до коринтян (9 : 13, 14), Євангелії від Луки (10 : 7), 

Першого послання св. апостола Павла до Тимофія (6 : 8–10) [590, с. 243–244].  
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         Твір С. Тудора рясніє цитуванням документів Ватикану (енцикліка 

«Сороковий рік»,  папська епістолярія, папські булли), студій інквізиторів 

(середньовічні посібники про чарівників та боротьбу з ними, протоколи 

інквізиції). У формі прямих і непрямих цитат у дискусії Сойки та Євстахія 

про функцію релігії та церкви у суспільному житті фігурують фрагменти 

праці В. Липинського «Релігія і церква в історії України» (1925), що була 

популярною на Західній Україні в 20–30 рр. серед духовенства й 

націоналістів. Висловлювання з праці В. Липинського та пастирського 

послання архієпископа Кордача ([590, с. 260]) є підґрунттям, на якому Сойка 

розгортає власні міркування про релігію і комунізм як дві відмінні 

світоглядні системи.                     

         Завдяки поліфонічному наративу роману окремі його частини 

сприймаються як «текст у тексті». Зокрема, «текстом у тексті» є хроніка 

революційних подій 1917 р., представлена в романі у вигляді фрагментів 

повідомлень про соціалістичну революцію, які збирає отець Льотті й зачитує 

на зібраннях прелатів та робить до них свої «завваги» [590, с. 169–186]. У 

цьому «тексті в тексті» існують вставні елементи – цитати зі статей, уривки з 

епістолярії, зокрема цитати зі статті Леніна «Одне з корінних питань 

революції» («Рабочий путь» від 27 (14) вересня 1917 р.), з листа Леніна до 

ЦКРСДРП(б) «Більшовики повинні взяти владу» тощо. У повідомлення й 

коментарі отця Льотті вплітаються у формі внутрішнього мовлення реакція 

Сойки на почуте, міні-діалоги його з отцем Льотті, що ускладнює наративну 

організацію «тексту в тексті», зумовлює його поліфонічне звучання. 

«Текстом у тексті» можна вважати також вставні новели – історії про 

подільських священиків: Здановича, Івановського, Курпіту, Сідельника.           

         Важливим складником інтелектуального дискурсу роману є його 

культурно-мистецьке тло. Зокрема, крізь призму сприйняття отця Сойки 

відтворено архітектуру католицьких храмів Рима, що увиразнює проблему 

співвідношення духу й матерії, формує відчуття діалектики життя.    

         Розгортання інтелектуального дискурсу в творі, як і розкриття його 

образної та ідейно-тематичної специфіки, відбувається завдяки оригінальній 
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сюжетно-композиційній організації, яка має виразно модерний характер, 

що не дозволяє вписувати її в контекст псевдохудожнього соцреалізму чи 

традиційної поетики романного жанру. Композиційним обрамленням у творі 

є події одного «із перших днів грудня 31-го року» [590, с. 33]. В епіграфі до 

роману С. Тудор вказав на філософське розуміння одного дня життя як ланки 

між минулим («вчора») й майбутнім («завтра»). Один день життя поєднує й 

проявляє минуле, сучасне і майбутнє, індивідуальне, одиничне й загальне, 

епохальне, а також відображає рух, взаємодію, взаємозв`язок, діалектику 

життєвих процесів. Таке розуміння одного дня людського життя пронизує 

художній світ твору, проектується на образ головного героя, на конкретно-

історичну ситуацію. Початок дня – елемент зав`язки, водночас, хронологічні, 

подієві межі роману значно ширші: у рамки одного дня інтегровані екскурси 

в історію релігії, церкви, папства, інквізиції, ретроспективні фрагменти, 

пов`язані з життям отця Сойки. Все це зумовило порушення причинно-

наслідкових зв`язків, зміщення хронологічного й логічного пластів у 

структурі твору. Ускладнення сюжетно-композиційної організації значною 

мірою відбувається завдяки відтворенню історії формування і розвитку 

характеру, світогляду головного героя. Крізь призму світосприйняття Сойки, 

через використання прийомів ретроспекції, асоціативного мислення 

висвітлюються проблеми історії, релігії, розкриваються історичні, суспільні 

та політичні колізії. Все це дозволило охопити в межах одного твору 

епохальні події, поєднати різні часові й просторові (Рим, Ватикан, Росія, 

Західна Україна) пласти, відтворити оригінальні характери й ситуації. Такий 

підхід до моделювання часопросторових координат, сюжетно-композиційних 

елементів є унікальним для нашої літератури, модерним за своїм характером 

і вписується у західноєвропейський літературний контекст. Схожі принципи 

організації художньої структури застосував Д. Джойс у своєму романі 

«Улісс» (1922). Як стверджують дослідники творчості С. Тудора, письменник 

не міг не знати про Д. Джойса та його твір, який «в ті роки широко 

пропагувався на Західній Україні» [588, с. 99]. У романі «День отця Сойки» 

наявні певні риси літературного монтажу, який є центральним у Д. Джойса. 



 329 

Поєднання різних фрагментів «утворює своєрідний наративний колаж, що 

є джерелом додаткової інформації, розкриває позанормативні можливості 

письменства» [377, с. 573]. С. Тудор поєднує у своєму творі різні фрагменти 

зовнішнього і внутрішнього життя героя, часто віддалені між собою у часі та 

просторі (Рим – Нова Климівка; молодість героя (1912, 1917 рр.) – його 

зрілість (1931 р.)). У романі співіснують тематично об`єднані, але не схожі за 

стилем та жанром тексти: документи Ватикану, протоколи інквізиторів, праці 

філософів і богословів, Біблія, епістолярія, публіцистика тощо. Важливе 

значення у формуванні сюжетно-композиційної структури творів С. Тудора 

та Д. Джойса мають вставні сюжетні елементи: історичні, філософські, 

публіцистичні, документальні екскурси й відступи, у Д. Джойса – також 

міфологічні (такі епізоди в «Уліссі», як «Аїд», «Цірцея» роблять модель 

хронотопу поліфонічною, інтегрують ірреальні, фантасмагоричні елементи). 

Відтак, у творах обох письменників спостерігається розширення часових і 

просторових вимірів, проте, якщо у романі С. Тудора ці виміри мають 

конкретно-реалістичний характер, то у творі Д. Джойса провідну роль 

відіграє міфологічний інтертекст, що зумовлює фантасмагоричність, якраве 

вираження асоціативності, калейдоскопічності у структуруванні художньої 

реальності, всеохопний характер хронотопу (подорож Стівена і Блума 

охоплює не лише Дублін, а й увесь світ; у вимірах «Блумдня» співіснує 

міфічне, історичне, сучасне). У С. Тудора, як і у Д. Джойса, вирішальну роль 

в організації художнього матеріалу відіграє не зовнішня, причинно-

наслідкова зумовленість подій, а внутрішні смислові зв`язки, не традиційні 

композиційні й сюжетні елементи, не подієвість, а ретроспективність, 

асоціативність, калейдоскопічність. В обох творах домінує поліфонічний 

наратив, спосіб мислення, реалізований у формі «потоку свідомості». 

Акцентування на розгортанні свідомості, а не подій, дозволило С. Тудору та 

Д. Джойсу крізь призму внутрішнього світу героїв, у вимірах одного дня 

розкрити конкретне й загальне, історію і сучасність, суспільно-політичні та 

світоглядні проблеми.             
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         Втілена в образі греко-католицького священика Сойки, розумного й 

хитрого ворога комунізму, антирелігійна спрямованість роману С. Тудора – 

данина епосі, радянській ідеології. На відміну від інших творів 

«соцреалізму», роман «День отця Сойки» витримує випробування часом 

завдяки своїм художнім ознакам, визначальною з-поміж яких є 

інтелектуальний дискурс та його чинники: філософсько-теологічні дискусії 

героїв, багатоплановість проблематики, інтертекст і сюжетно-композиційна 

структура. Загалом, поліфонізм романної форми, оригінальність композиції 

та сюжету, філософський метанаратив вказують на модерний характер 

роману С. Тудора.   

         Твори Ярослава Галана (1902–1949), в яких засуджується Ватикан, 

католицизм, греко-католицька церква, діяльність митрополита Шептицького, 

у контексті сучасності є яскравими зразками перекручування фактів, 

заідеологізованої інтерпретації подій. Зрозуміло, що радянська критика 

захоплено вітала такі тексти ([51, с. 22–23]). З погляду сьогодення очевидно, 

що твори Я. Галана є ідеологічними текстами, зображене в яких не 

відповідало реаліям тогочасної дійсності й було своєрідним відображенням у 

кривому дзеркалі «соцреалізму». Яскравим прикладом у цьому сенсі є 

фрагмент із памфлету «З хрестом чи з ножем» (1944): «На гроші Ватікану і 

на німецькі гроші розгортається пропаганда воюючого католицизму як 

прикриття політичного прагнення підкорити український народ німецьким 

імперіалістам» [127, с. 348]. Греко-католицька церква у памфлеті трактується 

як «деморалізована кузня антирадянських провокацій», духовенство – як 

«вороги українського народу», «агенти фашизму» та «гітлерівські помагачі» 

[127, с. 348, 353, 360], а митрополит Андрей Шептицький фігурує як агент 

Ватикану [127, с. 348], який «явно бере курс на фашизм» [127, с. 351]. 

Показово, що Я. Галан, у негативному світлі зображуючи греко-католицьких 

священиків, позитивно відгукується про православне духовенство. Це 

пояснюється тим, що значна частина священиків російської православної 

церкви в умовах радянського режиму часто йшла на співпрацю з владою.  
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         Негативними образами духовенства сповнені художні тексти                   

Я. Галана. Так, у творі «Цілина» (1932) зневажливе авторське ставлення до 

сільського священика увиразнюється через окремі деталі: «Ядушний піп 

відкашлявся, плюнув, зняв фелона й, піднявши рясу, пострибав через калюжі 

до попівства» [131, с. 272]. З-поміж негативних рис панотця – байдужість до 

долі вчительки та навчання школярів, антигуманні методи виховання. 

         У творі «Померлі борються» (1935) священик стає причетним до 

трагічної долі Василя, який розповідає свою історію, перебуваючи в шпиталі. 

З твору увиразнюється реакція радянської влади на чутки про голод: ті, хто їх 

поширював, вважалися брехунами, ворогами народу. Так, те, що священик 

говорить про голод, для головного героя не що інше, як «підлі вісті»               

[129, с. 47] та «фашистські небелиці» [129, с. 48]. Загалом, у реакції героя 

твору, Василя, втілилося намагання радянського письменника виконати 

вказівки влади – всіляко спростовувати чутки про голодомор. 

         У творі «Савку кров заливає» (1935) є показова деталь, що розкриває 

специфіку діяльності західноукраїнського духовенства за радянських часів: 

греко-католицькі священики, перейняті національно-визвольною боротьбою 

свого народу з більшовиками, ставали діячами ОУН-УПА, УГА. Священик і 

його діяльність, як і властиво для тенденційної літератури радянських часів, 

зображені як пережиток минулого: «В порох розсипається роками 

проповідувана парохом і його газетками мудрість. Мусить бути інакше»  

[130, с. 58]. Як і в творі «Померлі борються», слова панотця про голод в 

Україні сприймаються як надумані та неправдиві: «Майже кожної неділі 

політику розводить – про голод на Вкраїні і про антихристове царство»   

[130, с. 54–55]. 

        Заангажованим висвітленням проблем, пов`язаних із діяльністю греко-

католицької церкви, прикметні твори й Петра Козланюка (1904–1965). У 

своїх памфлетах автор вдавався до іронічного «переказування» Біблії, 

«ставив перед собою завдання розвінчувати біблійні легенди перед темним, 

обдуреним попами селянством» [263, с. 18]. Іронія на Папу Римського й 

Ватикан звучить у фейлетонах «Citta del Viticano» (1930) та «Дозріває 
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жниво» (1931). У фейлетоні «Ідилія» з негативним значенням фігурує 

постать митрополита Шептицького. У романі-трилогії «Юрко Крук» (1956) 

зображення життя і діяльності сільського греко-католицького священика 

Мелетія репрезентує характерне для радянської ідеології ставлення до 

духовенства. Під час війни багато греко-католицьких священиків 

підтримували Австро-Угорщину, цілком слушно побоюючись Росії, виявляли 

національні почуття, прихильно ставилися до діяльності січових стрільців. Із 

негативним і осудливим пафосом це відображено у творі П. Козланюка. 

Благословляючи мобілізованих до війська селян, отець Мелетій звертається 

до них: « – Наші стрільці-добровольці воюватимуть за Україну під короною 

дорогого нашого монарха, а наш преосвящений митрополит Андрей 

Шептицький благословляє нас на святе діло» [288, с. 193]. Щоб підкреслити 

негативне значення образу панотця, П. Козланюк наголошує на його 

ставленні до росіян: Юркові (головному героєві) на сповіді він нагадує, що 

«москалі всі – схизматики, вороги нашої церкви і святішого отця Папи 

Римського» [288, с. 290]. Те, що священик виголошує патріотичну поезію, 

подається у глумливо-іронічному висвітленні. З погляду сьогодення, 

діяльність отця Мелетія, який вважає більшовиків ворогами, підтримує 

національні настрої, діяльність січових стрільців, виглядає цілком 

виправданою. Натомість у викривленому дзеркалі «соцреалістичної» 

літератури зображена діяльність і позиція греко-католицького священика 

мала сприйматися винятково негативно.  

         У повісті «Весна» (1964) фігурує постать отця Ріпецького – греко-

католицького священика, колишнього січового стрільця, котрий відстоює 

національні позиції й негативно ставиться до комсомольців. Зрозуміло, що 

такий образ у рамках заідеологізованої літератури мав негативне значення. У 

партійному ракурсі в повісті зображений митрополит Андрей Шептицький: 

«Церковний владика Шептицький – багатий граф на тисячах гектарів землі та 

карпатського лісу – купував для Папи Римського та політики хрестового 

походу на більшовиків не тільки провідників усіх українських 

націоналістичних партій і товариств, але й молоді душечки божих овечок. 
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Для цієї мети він і побудував тут триповерхову бурсу так званих сестер-

служебниць Святого Василя Великого» [286, с. 283–284].  

         Яскравим зразком репрезентації духовенства у векторах «соцреалізму» 

є роман Леся Гомона (Олександр Королевич; 1900–1958) «Голгофа» (1934). 

Тенденційність твору, події якого розгортаються в період між першою 

російською (1905 р.) та соціалістичною (1917 р.) революціями, виявляється в 

акцентуванні на негативних фактах у діяльності молдавських монастирів, у 

зображенні потворних рис життя духовенства, що відповідало одній з 

тенденцій соцреалізму – викриття облудності й шкідливості релігії. В 

авторському висвітленні спосіб життя духовенства у монастирях далекий від 

аскетизму, а поведінка не відповідає статусу духовних осіб. Зокрема, ігумен 

Ананій бере гроші за те, що надає прихисток в монастирі Івану, який 

переховується від судових розслідувань, зраджує таємницю сповіді. 

Поважним ієродияконом, майже святим і пророком для темного 

молдавського селянства стає злодій і ошуканець Іван, якому після постригу 

дали ім`я Інокентій. Наводячи страх на людей, він досягає бажаного – влади, 

і в очах темного народу стає святим. Свавілля Інокентія доходить до того, що 

він прагне, аби його вважали за Сина Божого. Він вправно обдурює багатого 

селянина Гарасима Мардара, котрий продає своє господарство, віддає землю, 

на якій Інокентій будує Липовецький монастир, запевняючи людей, що «буде 

це подвір`я обороною краєві молдаванському від ворогів наших з півночі» 

[142, с. 171]. Люди вірять Інокентію, сліпо піддаються його впливу, а він зі 

своїми послідовниками самовпевнено справляли «тризну над двадцятьма 

тисячами своїх нових жертв» [142, с. 172] й будували зухвалі плани. Тих, хто 

виявляв незгоду й ставав небезпечним, Інокентій знищував, а створена ним 

Липовецька обитель перетворилася на осередок релігійних фанатиків, місце 

страждань засліплених людей, які у підземних келіях очікували чуда. Діячі 

церкви визнавали: «[...] Інокентій не сам, а з цілою Бессарабією, що вірить у 

нього. І виходить, що знищити його – це знищити віру в серцях численного 

люду, сотень тисяч православних мирян» [142, с. 201]. Вище духовенство 

наказує сільським панотцям міфологізувати особу Інокентія, поширювати 
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про нього лише позитивні факти, стверджувати, що він зазнає 

несправедливих переслідувань. Сам же Інокентій, щоб урятувати себе й 

уникнути суду та Сибіру, в черговий раз вдається до лицемірства: пише 

відозву до мирян й подає до суду покаяльну декларацію. Зі свого боку, 

помічники Інокентія поширювали відомості, що він «у царя [...] випрошує 

[...] волі нашій церкві і вірі нашій. [...] Загнана, знедолена маса сліпо вірила, 

що Інокентій привезе від царя-імператора полегкості: випросить волю віри 

молдаванам, поклопочеться про легше життя, випросить пільг у податках 

[...]» [142, с. 286]. Відтак, монастир поповнювався новими членами, а його 

керівники багатіли. Після повернення з ув`язнення Інокентій поринув у 

господарчі клопоти, а щоб придушити протест, який наростав серед вірних, 

котрі бачили, що він «забув про них, не піклується ними, не здійснює своїх 

обіцянок врятувати їх від нужденного життя» [142, с. 300], Інокентій за 

допомогою своїй «апостолів» розігрує виставу перед темним народом 

(спускання і літання білої тіні, сходження бога-Інокентія «з неба» тощо). У 

1920–1921 рр. у створеному Інокентієм «раю» розквітла «контрреволюційна 

діяльність ченців, що обернули печеру на місце схову антирадянського 

елемента, арсенал зброї, готованої проти Радянської влади» [142, с. 318]. 

Письменник констатує: «Останній загін інокентіївців зліквідовано 1929 року, 

до чого прислужився і автор цієї книжки» [142, с. 318]. Загалом, акцентуючи 

на потворних проявах у діяльності молдавських монастирів і духовенства, 

Лесь Гомін намагався показати радянському читачу те, на чому тримається 

віра, які діячі керують віруючими й церквою. Наголошуючи на тому, що в 

основі діяльності церкви – ошуканство, підступність, лицемірство, 

грошолюбство, автор цілком «вписався» у контекст «соцреалізму». 

         Тема духовенства актуальна у творчості Ірини Вільде (Дарина 

Полотнюк; 1907–1982). Образи священиків фігурують у передвоєнній 

трилогії письменниці («Метелики на шпильках» (1936), «Б`є восьма» (1936), 

«Повнолітні діти» (1939)), на якій не позначилися штампи «соцреалізму». 

Позитивними рисами, щирою вдачею наділений священик Підгірський – 

людина близька до народу, його щоденного життя, радощів і горя. Як відомо, 
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Буковина в перші десятиліття ХХ ст. зазнавала румунізації у суспільно-

політичній, релігійній, освітній сферах. Панотець Підгірський, на відміну від 

героя повісті Є. Ярошинської «Перекинчики», залишається вірним 

патріотичним переконанням, а тому не хоче віддавати свою доньку до 

румунізованої гімназії. Однак нові реалії життя, тиск Румунії, поширення 

католицизму позначилися на звичаях родини священика. Отець Підгірський 

не може нехтувати розпорядженням державної та церковної влади й 

зізнається, що змушений святкувати «латинські свята» [108, с. 450], а на 

питання людей мудро відповідає: «Я, люди добрі, мушу святкувати нові 

свята, але жінка моя не хоче мене слухати і не признає цих свят. Видите самі: 

нікого змусити до цього не можна. Кажу вам це, а ви робіть як знаєте»             

[108, с. 452–453]. 

         З часом у творах Ірини Вільде з`явилися обов`язкові для 

«соцреалістичної» літератури штампи. Статус радянської письменниці 

зобов`язував її не лише писати слово «Бог» з малої літери (у творах 

«Метелики на шпильках», «Б`є восьма», «Повнолітні діти» це слово писалося 

з великої літери), а й вдаватися до акцентування певних ідеологічних 

аспектів, зокрема комуністів зображувати позитивно, а західноукраїнське 

духовенство – негативно. У цьому контексті цікавим видається факт із життя 

письменниці, що свідчить про її справжнє ставлення до релігії й духовенства 

– вінчання у церкві. Коли про це стало відомо, то на зборах письменницької 

організації «розбирали її ганебну ,,поведінку” – через те, що посміла 

обвінчатися в церкві» [731, с. 11]. Про цей факт згадує Д. Павличко: «4 

травня 1950 року на зборах Львівської організації спілки письменників [...] 

Ірину Вільде звинувачували за те, що вона ,,вінчалася в українського 

священика Дениса Лукашевича [...]. 1950 року священик Денис Лукашевич 

був людиною, розмова з якою загрожувала тюрмою або й розстрілом»     

[487, с. 79–80]. Цей та інші факти свідчать про те, що атеїсткою Ірина Вільде 

не була, а, щоб мати змогу писати й друкуватися, змушена була зображувати 

у своїх творах церкву й духовенство в заідеологізованому вигляді. У цьому 

сенсі показовими є її власні слова, які передав Б. Горинь у своїх спогадах:         
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« – Хочу вам сказати, що кожному треба зробити вибір, як жити і як себе 

поводити. Мусите усвідомити, що існує влада і ми, письменники, розуміємо, 

що треба або служити владі, або боротися з нею. Якщо боротися, то влада 

сильніша, вона має можливість розправитися з тими, хто з нею буде 

боротися. А якщо служити владі, то можна щось зробити для літератури, не 

зачіпаючи владу. Прийде час, і це буде оцінено» [145, с. 52]. Ці слова 

пояснюють суперечливі аспекти творчості Ірини Вільде, а міркування           

Б. Гориня після його відвертої розмови з письменницею увиразнюють її 

позицію: «[...] вона носила маску, яку, так мені здається, знімала дуже рідко, 

можливо, тільки серед найближчих друзів» [145, с. 52].   

         Л. Тарнашинська, аналізуючи творчість Ірини Вільде з позицій 

сьогодення, висловлює слушну думку про те, що ідеологічний каркас роману 

«Сестри Річинські» (робота над твором розпочалася у 1939 р.) – це «той 

вимушений компроміс, завдяки якому їй удалося зберегти себе як майстра 

психологічної прози, випробувавши цей хист у широкому художньому 

полотні – попри всі хисткі ідеологічні надбудови й лукавства» [568, с. 53]. У 

жанровій та сюжетно-композиційній структурі роману-епопеї «Сестри 

Річинські» значну роль відіграє епічне начало, переплетіння великої кількості 

життєвих доль персонажів, розкриття їхньої психології, історії формування й 

еволюції характерів на тлі широкого суспільно-політичного контексту               

20-30-х рр. ХХ ст. Розкриваючи особливості життя західноукраїнського 

духовенства, письменниця показує занепад родини священика, увиразнює 

чинники, що сприяли цьому. Специфіка зображення героїв прикметна 

ідеологічними штампами: патріоти – це «буржуазні націоналісти»                  

[109, с. 278], а священики – «клерикальний елемент», «агенти міжнародної 

реакції» [109, с. 211, 278]. Із позиції сучасності очевидним є заангажованість 

вкладених в уста окремих персонажів ідей, викривленість позиціонування 

«позитивних» і «негативних» героїв, загальне зображення духовенства й 

церкви. Відповідно, під час аналізу роману «Сестри Річинські» варто 

керуватися мудрим висновком М. Ільницького про те, що «кожне явище 

треба розглядати в контексті часу» [236, с. 65]. Можна стверджувати, що 
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завдяки психологізму, майстерному відтворенню людських доль на тлі 

суспільно-політичних катаклізмів першої половини ХХ ст., висвітленню 

діалектики людського життя, зокрема тих його аспектів, які є актуальними й 

універсальними за будь-яких епох, роман Ірини Вільде в цьому сенсі 

витримав випробування часом.  

         Реальним фактом було те, що західноукраїнське духовенство у своїй 

більшості орієнтувалося на Захід, негативно сприймало поширення 

політичного й релігійного тиску з боку Росії. У своєму творі Ірина Вільде 

тенденційно висвітлює таку позицію духовенства як прояв негативу. В 

умовах війни, зміни влади становище західноукраїнських священиків суттєво 

ускладнилося. Під час Першої світової війни, коли села захоплювали то 

російські, то австрійські війська, духовенству важко було зорієнтуватися, 

зберігати нейтральну позицію, аполітичність. Отець Аркадій Річинський мав 

добрі стосунки з російськими офіцерами й полковником, який квартирував у 

нього. Проте після відступу росіян, з приходом у село австрійської армії, 

священик був звинувачений у тому, що мав «надто приятельські стосунки 

[...] з російським полковником» [109, с. 26]. Герой потрапив у ситуацію, у 

якій, рятуючи себе й свою родину, змушений вказати на «зрадника». 

Опинившись перед лицем смерті, керуючись інстинктом самозбереження, 

отець Аркадій вказує на невинного селянина, який начебто «бунтував людей 

проти монарха... закликав до об`єднання з російським царем...» [109, с. 29].  

         Між духовенством і комуністами, які поширювали свою діяльність на 

Західній Україні у 20-х рр. ХХ ст., склалися ворожі стосунки: священики 

називали  більшовиків «бандою» [109, с. 213], ті ж, в свою чергу, сприймали 

духовенство як «клерикальний елемент», як «агентів ватіканської агресії» та 

«запроданців» [109, с. 211, 278]. Священики намагалися перешкодити 

поширенню комуністичних ідей серед парафіян, робили спроби зупинити 

«сельробівський» рух, захоплення більшовиками сільських читалень, 

товариств «Просвіта». Письменниця акцентує на такому «позитивному», з 

точки зору радянської ідеології, факті, як схильність людей підтримувати 

більшовиків, а не священиків, до яких втрачалася повага й довіра. 
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         Зі сторінок твору вимальовується трагічна ситуація, у якій опинилася 

греко-католицька церква на Західній Україні у 20–30-х рр. ХХ ст.: з одного 

боку на неї тиснули комуністи з атеїстичною пропагандою, з другого – 

провадилася систематична політика окатоличення західноукраїнського 

населення. Відповідно, українська греко-католицька церква перебувала під 

політичним та релігійним тиском. Нові тенденції в суспільно-політичному і 

церковно-релігійному житті позначилися на долі багатодітної родини 

Річинських. Отець Аркадій не хоче для своїх доньок чоловіків-богословів, 

оскільки усвідомлює, що авторитет священиків знижується, їхній суспільний 

статус та матеріальне становище стають непевними. Нові реалії життя 

деформували усталене уявлення про роль жінки у родині й суспільстві, 

ускладнили ситуацію зі статусом жінок та доньок священиків. Після смерті 

отця Аркадія Річинського його дружина та доньки (окрім Катерини) 

відчувають свою непристосованість до життя, моральну й матеріальну 

незахищеність. У руслі поширення діяльності більшовиків, які дивилися на 

священиків та членів їхніх родин як на непотрібний, ворожий та шкідливий 

клас, становище вдови священика та її доньок ускладнюється. Показовим є 

сприйняття комуністом Бронком попівни Ольги Річинської: «,,Пишна, – 

подумав, – викохана на людських хлібах...”. Бронко відчув, як здіймається в 

ньому невгамовна зненависть до тих – ситих, імущих» [109, с. 353]. Якщо 

раніше, особливо у селах, священики та члени їхніх родин були поважними й 

шанованими особами, інтелігенцією, то на початку ХХ ст. у вирі суспільних 

та політичних змін статус духовенства, його роль змінилися. Суспільний 

статус «вдова священика» у нових умовах набув негативного значення, про 

що Зоня Річинська, з властивою їй прямотою й різкістю, говорить матері:      

« – А чи мамця знає, що вдова священика – то найгірша фірма в торгово-

фінансовому світі? Хай мама запам`ятає собі раз назавжди, що ,,вдова 

священика” має таке саме реноме, як картяр чи п`яниця» [111, с. 287].  

         Отже, у романі «Сестри Річинські», який за своєю жанровою й 

сюжетно-композиційною природою є складною синкретичною конструкцією, 

розкрита ситуація, у якій опинилася переважна більшість 
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західноукраїнського духовенства у 20–30-х рр. ХХ ст. Поза ідеологічним 

нашаруванням твору, реалізованим через протиставлення «негативних» 

(духовенство) і «позитивних» (комуністи) героїв, увиразнюються реалії 

тогочасної дійсності, складні суспільно-політичні, релігійні процеси, які 

надовго визначили місце і роль духовенства. Якщо «зняти» «соцреалістичні» 

штампи, очевидним стає об`єктивне зображення письменницею становища 

західноукраїнського духовенства. Воєнні події, зміна влади, тиск з боку 

більшовиків, атеїстична пропаганда – з одного боку, поширення процесів 

окатоличення греко-католицької церкви – з другого, – все це зумовило 

трагізм становища духовенства, морально-етична, релігійна й суспільна роль 

якого поступово нівелювалася. Психологічно переконливо розкривши образи 

отця Аркадія Річинського, Олени, їхніх доньок, письменниця об`єктивно 

висвітлила тодішнє становище священика, його родини у вирі суспільно-

політичних подій, акцентувавши на проблемі «людина й епоха».  

         Заідеологізоване тлумачення проблем, пов`язаних із церквою і 

духовенством, іронічне висвітлення церковно-релігійних реалій, 

спостерігаємо у творах Остапа Вишні (Павло Губенко; 1889–1956). У 

фейлетоні «Діли небесні» (1922) через показ неможливості реалізації 

прагнення архангела Михаїла миропомазати нову владу, проглядаються 

атеїстичні настрої часів утвердження радянської влади, її політика щодо 

церкви. Промовистим епізодом є зустріч Михаїла з переляканим панотцем на 

вулиці Чернишевського (саме тут у Харкові розміщувалося управління 

НКВД, зокрема вхід до комендатури), який радить архангелу тікати якомога 

далі: «Лети краще й не озирайся. Тут, брат, – каже, – чорта вкрутили, а не 

тебе, світозарного» [73, с. 35]. Відповідно до більшовицької позиції, владика 

Тихон зображений контрреволюціонером. За іронією проглядається політика 

влади щодо церкви: «Поросят святитель годують... Бідують, сердешні. [...] 

Б`ються владика. З владою б`ються. Влада скарби церковні для голодних 

одбирає, а владика не дають» [73, с. 33]. В останньому реченні цитованого 

фрагменту йдеться про конфіскацію у кінці березня 1922 р. церковного 

майна, зокрема коштовностей, що відбувалося під гаслом боротьби з голодом 
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(поширився у 1921 р. на степові райони України та Поволжжя). 

Церковнослужителі, які чинили опір конфіскації, були ув`язнені або 

розстріляні, а забране майно більшовики використали «переважно на 

приватні та партійні потреби, залишивши для голодуючих тільки незначний 

відсоток зібраних коштовностей» [243, с. 313].   

         У фейлетоні «А що робити?» (1923) розкривається невтішне становище, 

у якому опинилися ченці за радянської влади. Вони змушені з горя вдаватися 

до міцних напоїв, адже їхній статус нівелюється, монастирі закриваються, 

перетворюються на «соціально значущі» установи: «На монастирських 

воротях написи: ,,Радгосп”, ,,Дитячий будинок”, ,,Санаторія” [...]. Ніхто не 

замислиться над тим, що ж бідним ченцям робити? [...] Думаєте, приємно? 

Думаєте, не зап`єш?» [68, с. 89]. Політика радянської влади щодо церкви й 

монастирів увиразнюється й у фейлетоні «Божеське» (1925): «Нема тепер 

чудес у Козельщанськім монастирі: землю одібрано, добра різні одібрано, а 

без землі та без грошей тяжко чудеса творити...» [70, с. 175]. У творі «Нічого 

нового» (1925) герой-наратор натякає на розправу радянської влади з 

духовенством: «Батюшки з власниками з нас брали за душу, а ми їх узяли ,,за 

душу”... Хто ж винен, що вони не витримали?..» [84, с. 124]. 

         З іронічним пафосом про проникнення у церковне життя нових 

трудових відносин йдеться у фейлетоні «Про Южбюро 

всепопдякондякпаламар ВЦСПС» (1922). Як свідчить епіграф («з газет»), 

основою твору став життєвий епізод: «В селі Горностаївці застрайкував піп, 

вимагає більшої платні» [93, с. 51]. Те, що панотець виявив протест, вказує на 

зміну соціальних акцентів, адже священик за радянської влади – «трудящий» 

[93, с. 51], відповідно, має право на страйк. Особливості трудових відносин, 

встановлених більшовиками, поширювалися й на специфіку співіснування 

священика і парафіян: «Негайно профспілку. [...] Закладайте на місцях 

профбюра. Доки не буде у вас ,,Южбюровсепопдякондякпаламар” ВЦСПС, 

нічого ви не зробите... Всі вас експлуатуватимуть» [93, с. 52]. Про 

пристосування церкви і духовенства до нових суспільно-політичних умов 

йдеться й у фейлетоні «Радянізація церкви» (1923). Засідання церковної ради 



 341 

герою-наратору нагадує засідання губвиконкому чи райвиконкому. На 

ньому зокрема розглядаються такі питання: «1) Хлібна розверстка й відсоток 

її виконання. 2) Скорочення штатів й про спецодежу. 3) Колективний 

договір» [94, с. 201]. В іронічно-гумористичному тоні наратор відтворює хід 

засідання: «Батюшка доповів по пункту першому. Недобрано тисячу двісті 

пудів. Розверстка була на дві тисячі пудів, а зібрано тільки вісімсот. 

Недоїмщикам загрожує позбавлення царства небесного. Пункт другий. 

Доповідає – титар церковний. Вирішили скоротити сторожа, бо протер 

мотузком від дзвонів штани і сіє на цвинтарі ,,соблазни” серед вірних пола 

женського. [...] Коли так і далі йтиме виконання хлібної розверстки, то і 

батюшка, і титар нахваляються так само ходити без штанів» [94, с. 201].  

        Значне місце у фейлетонах Остапа Вишні («Діли небесні», «Страшний 

суд», «Про сестриць та братців», «Певний спосіб», «Страшні бої почалися!», 

«Заплуталась божа справа», «Слава тобі, Господи!», «Так... Так їх!» та ін.) 

відводиться проблемі розколу православної церкви. Як відомо, патріарх 

Тихон Белавін ініціював відокремлення російської православної церкви від 

Константинопольської патріархії, в результаті чого виникла автокефальна 

(«тихонівська») церква. Проблема співіснування канонічної православної 

церкви й автокефальної («тихонівської») ускладнювалася утворенням 

української автокефальної церкви (1 січня 1919 р. уряд Директорії 

проголосив дикрет про автокефалію української церкви, який підтвердили 

збори ВПЦР 5 травня 1920 р.). Сатирично тема розколу православної церкви 

висвітлена у фейлетоні «Певний спосіб» (1923). Епіграф, узятий з газети 

«Червоне село», розкриває життєву основу конфлікту. Як і в більшості своїх 

творів, Остап Вишня скептичне ствалення до зображуваного висловлює у 

формі серйозної оцінки, що створює ефект інакомовної іронії: «А на 

подільському прикладі ми пересвідчуємося вже, як практично тої святості 

здобути. Дуже просто. Зайшов до церкви, вскочив до вівтаря, хапонув попа за 

рясу, двинув у зуби, уже ти й мученик. А як ще садонеш під душу та щелепи 

вивернеш – преподобний» [86, с. 74]. Наслідки розколу православної церкви 

та методи вирішення міжцерковних протиріч іронічно зображуються у 
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фейлетоні «Страшні бої почалися!» (1923), епіграфом до якого стало 

телеграмне повідомлення про те, що у Миргороді «зчинилась битва 

автокефалістів з тихонівцями» [101, с. 105]. Герой-наратор, коментуючи «бої 

миргородських пастирів» [101, с. 105], висловлює своє іронічно-критичне 

ставлення до зображуваного у формі серйозної оцінки.         

         У творах, що увійшли до «Вишневих усмішок кримських» (1925 р.), 

іронічно-сатирично зображені образи духовенства: архієпископ Іоаникій 

(«Мерзость запустения»), митрополит Київський і Галицький Антоній 

(Храповицький) («З`їзд»). Промовисті епізоди легковажної поведінки діячів 

церкви відтворені у творах «Чудака, їй-Богу!» (1921), «Весела братія» (1924), 

«Леригія» (1925). Так, у «реп`яшку» «Весела братія» наратор наводить 

скаргу, в якій ідеться про те, що дяк, розговляючись на Великдень, 

«перебравсь самогону й всю обідню моргав, усміхаючись на дівчат з вівтаря 

[...]. Сп`яну пообкаджував не ті ікони, що треба [...]» [72, с. 322] й замість 

«Христос воскрес» заспівав «Ой, гиля, гусоньки, на став». Схильність 

панотців до сварок та бійок знайшла сатиричне відтворення у «реп`яшках» 

«Релігійний рух» (1924) та «Розбороняйте самі!» (1925).  

         В окремих фейлетонах Остапа Вишні звучить сатира на Ватикан, 

іронічно-негативно, у дусі радянської ідеології, зображено Папу Римського 

та католицьке духовенство («Бо то ж таки папа, а то Анатоль Франс» (1923)). 

Фейлетон «Не займайте, хай йому хрін!» (1923) став своєрідним відгуком на 

суд над католицькими священиками, що відбувся у Москві 21–26 березня 

1923 р. За рішенням суду єпископ Ян Цепляк та прелат Костянтин Буткевич 

були звинувачені в керівництві контрреволюційними організаціями й 

засуджені до розстрілу. Після подачі прохання про помилування, Я. Цепляку 

смертну кару було замінено на 10 років ув`язнення, К. Буткевичу ж було 

відмовлено в помилуванні. Не зважаючи на світову реакцію (протест 

судовому рішенню висловило багато держав), у Радянському Союзі 

насаджувалося переконання про справедливість суду. Так, в «Правді» за 31 

березня 1923 р. з`явилася стаття, автор якої, робітник Федотов (у фейлетоні 

Остапа Вишні – Федотченко), начебто від імені трудящих схвалив вирок суду 
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та висловив переконання в необхідності притягти до відповідальності й 

Папу Римського як натхненника контрреволюційної діяльності. Реагуючи на 

цю подію, Остап Вишня устами свого героя-наратора згоджується зі 

«справедливою» вимогою робітника Федотченка, проте висловлює сумнів: 

«Але ж як його судити?! [...] Ви знаєте, що у папи ключі від царства 

небесного! [...] Небезпечна це штука – судити папу» [82, с. 90–91]. Агентами 

Ватикану зображене католицьке духовенство у фейлетоні «І хліб пекти, й по 

теля йти...» (1924). Наратор з іронічним співчуттям говорить про тяжкі часи, 

що настали для ксьондзів, які попри свої прямі духовні обов`язки тепер 

мають виконувати ще й доручення, що надходять із Ватикану, зокрема мають 

інформувати про розташування Червоної армії, про дії радянської влади 

тощо. На скрутне становище, ускладнене додатковими обов`язками, 

скаржиться житомирський ксьондз Андрій Федукович: « – Сил моїх нема... 

Тут тобі запричастить чи висповідать, а ти мусиш ганяти, де Червона Армія 

винюхувати!» [77, с. 373]. 

         Як засвідчили спостереження, на зображених у творах С. Тудора,                     

Я. Галана, П. Козланюка, Леся Гомона, Ірини Вільде, Остапа Вишні образах 

духовенства та церковно-релігійних відносинах виразно позначилися штампи 

«соцреалізму», ідеологія компартії щодо церкви та її діячів. Із погляду 

сучасності, розглянуті твори Я. Галана, П. Козланюка, Леся Гомона, Остапа 

Вишні є прикладами згубного тиску влади на літературу, яка в умовах 

тоталітарного режиму виконувала не художньо-естетичну, а ідеологічну 

функцію. Такі ж твори, як «День отця Сойки» С. Тудора та «Сестри 

Річинські» Ірини Вільде, попри наявність у них «соцреалістичної» матриці, 

змогли витримати випробування часом завдяки своїм художнім якостям, 

оригінальності сюжетно-композиційної форми, поліфонічності 

проблематики, багатоплановості образної системи, психологізму та 

інтелектуалізму. 
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4.3. Образи духовенства в історичному дискурсі ХХ – початку ХХІ ст.  

  

         Помітне місце образи духовних діячів займають в історичній прозі ХХ – 

початку ХХІ ст. Прикметні особливості зображення постаті духовного діяча, 

його ролі у долі окремої людини та народу репрезентовані у творчості 

письменника, культурно-громадського діяча Закарпаття Василя Ґренджі-

Донського (1897–1974), чия «активна літературна і культурно-громадська 

діяльність у 20-30-х роках сприяла національному самоусвідомленню 

українського населення краю, становленню й розвитку тут нової української 

літератури» [436, с. 5]. У повісті «Петро Петрович» (1937) зображені події 

першої половини ХІV ст., зокрема повстання проти угорського короля Карла-

Роберта закарпатських русинів на чолі з ужгородським наджупаном Петром 

Петровичем Петеньком. Попри історичну основу повісті, письменник 

«орієнтувався переважно на численні народні перекази про давнину. [...] 

Автор намагався показати історичну трагедію свого краю, його єдність з усім 

українським народом, як в сучасному, так і в минулому [...], доводячи, що у 

ХІV ст. частина Закарпаття входила до складу Галицько-Волинського 

князівства, що галицько-волинські князі опікувалися своїми братами на захід 

від Карпат і що, нарешті, місцева руська шляхта не завжди корилася 

мадярському королеві» [161, с. 45]. Значну увагу в контексті зображених 

подій та образів приділено постаті отця Василія – мудрого порадника родини 

Петеньків, патріота свого краю. Як і належить духовній особі, отець Василій 

переймається не лише церковно-релігійними справами, а й долею свого 

народу, історією і сьогоденням рідної землі. Він виявляє обізнаність у 

суспільно-політичній та релігійній ситуації й, розуміючи політику Ватикану, 

переконує братів Петеньків не підтримувати ставленика Папи Римського – 

короля Карла-Роберта. Коли йдеться про захист рідного краю, для отця 

Василія не існує протиріч між принципами християнського вчення та 

методами боротьби за справедливість. Переконуючи Ростислава у тому, що з 

нього буде кращий воїн, ніж чернець, панотець стверджує: «Боротись за свій 

нарід зі шаблею в руках – це те саме, що з Хрестом служити Богу...»              
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[162, с. 440]. У визвольній боротьбі отець Василій підтримує повстанців 

на чолі з Петром Петровичем і, подібно до героя повісті М. Старицького 

«Облога Буші» (теж отця Василя), не стоїть осторонь: під час оборони 

Ястребського замку він «підбадьорював борців: – Борітесь, бийте, товчіть 

ворога! [...] Бийте лютих ворогів! – кричав старий монах отець Василій, але в 

цю мить надлетіла гостра стріла і пробила йому серце» [162, с. 507]. 

         І. Огієнко зазначав: «З глибокої давнини в Закарпатті запанувала 

православна віра. [...] Належачи до Київського князівства, Закарпаття по 988 

році, коли охрестилася Україна, зміцняло свою православну віру, у чому 

допоміг їм Київ. [...] Пізніше постала окрема Закарпатська єпископія, яка 

міцно трималася до часу Петра Петровича, ужанського жупана, що на 

початку ХІV століття підняв повстання проти угорських панів, але по смерті 

його (1321) ця єпископія знищена» [470, с. 128–129]. Зображуючи церковно-

релігійну ситуацію на Закарпатті в першій половині ХІV ст., письменник 

відповідно до історичної правди показує посилення утисків православних 

закарпатців із боку католиків, розкриває стратегію Ватикану – поширення 

католицизму на схід, зокрема на Угорщину та приналежні до неї землі: 

«Римський Папа [...] хотів цілком златинізувати Угорщину. От і послав 

такого короля на мадярський престол, що був лялькою в його руках [...]» 

[162, с. 400]. Багато закарпатських бояр та простих людей, не зважаючи на 

утиски з боку католиків, трималися віри своїх предків – православ`я. «Тільки 

сама віра православна спасла закарпатських українців від повного 

винародовлення і вони осталися при своїй нації» [470, с. 130] – писав з цього 

приводу І. Огієнко. Титул наджупана Петро Петрович згодився прийняти з 

умовою, що священиків на Закарпаття буде присилати Галицький 

митрополит, проте ситуація не покращилася, адже угорський король 

слухняно виконував указівки вищого католицького духовенства, а тому 

католики продовжували притісняти православних, вдаючися до 

насильницьких дій: «Де тільки українці побудували собі церкву і привели 

попа східного обряду, угрини-латинники при допомозі війська, вдиралися до 

церкви, відбираючи її насильно для себе. Що ж, мали на це дозвіл самого 
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короля. Виганяли східних отців і забирали церковні маєтки» [162, с. 431]. 

Свавілля католиків, зокрема їхні безчинства в Ужгороді під час святкування 

Великодня, стали поштовхом до повстання під керівництвом Петра 

Петровича Петенька проти угорського короля.  

         Особливості церковно-релігійного життя на Закарпатті в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. (до 1921 р.) знайшли відображення у романі «Сини 

Верховини» (1974), над яким В. Ґренджа-Донський працював у останні роки 

життя і який залишився незавершеним. Відтворюючи життя на Верховині в 

останній період приналежності краю до Австро-Угорщини й у перші роки 

після приєднання його до Чехословаччини, автор показує, що ситуація з 

православною церквою на Закарпатті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. мало 

відрізнялася від ситуації першої половини ХІV ст., зображеній у повісті 

«Петро Петрович», адже православне населення краю продовжувало 

зазнавати утисків з боку мадяр-католиків. Залежні від влади греко-католицькі 

священики на Закарпатті виявляли негативне ставлення до православних, 

називаючи їх «схизматиками» та привселюдно картаючи як відступників, 

грішників і злочинців: «В церкві піп мав казань. [...] Він накинувся на 

,,схизматиків”: – ...І серед наших вірників помітно, що вони захоплюються 

схизматицькими книгами, схизматицькою вірою, що від нашої відпала. [...] 

Схизматики на все здібні, вони не тільки відвертають душу вірників від 

святої матері-церкви, але поповнюють і злочин...» [163, с. 97]. Така позиція 

священика стала причиною відчуження людей від церкви. Залежність певної 

частини духовенства від влади, неповага до мови, переконань та звичаїв 

закарпатців увиразнюються у словах одного з героїв твору: «[...] наші попи 

від нас відірвалися, вони цураються нашої мови, погорджують мовою 

народу, з мозолиці котрого вони живуть. Нам потрібно таких попів, щоб так 

розмовляли і так думали, як ми, а ці наші попи чужі для нас [...]»                  

[163, с. 115–116]. Притримуючись історичної правди, В. Ґренджа-Донський, 

подібно до Є. Ярошинської, котра у творі «Перекинчики» розкрила явище 

румунізації буковинського духовенства у другій половині ХІХ ст., показує, 

що окремі священики на Закарпатті втрачали національні почуття, служили 
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владі, а не своєму народу, тобто, подібно до героїв твору Є. Ярошинської, 

ставали «перекинчиками»: «В проугорську агітацію включилися й попи. 

Вони в церквах замість казання виголошували політичні промови» [163, с. 

257].  

         У творі увиразнюються проблеми зв`язку політики і церкви, 

національної самоідентифікації та церковної приналежності. Значна частина 

населення Закарпаття віддавна була православною, а, отже, вважала себе 

українцями, адже православ`я було ознакою національної приналежності, чи 

не єдиним чинником, який в умовах державної й територіальної 

роз`єднаності єднав Закарпаття і Україну. Перетворюючи греко-католицьку 

церкву на політичне знаряддя, переслідуючи православних, Австро-

Угорщина намагалася викорінити у закарпатських українців релігійну та, як 

наслідок – національну свідомість. Показовими у цьому контексті є слова 

одного з героїв твору: « – Як не тепер, – озвався Федорич, – то в скорому часі 

вони вповні змадяризують уніатську віру. Не досить, що в Гайдудорозькій 

єпархії, але вже і в нашій, по містах, де населення розуміє мадярську мову, 

вони виголошують вже казання по-мадярськи. Тут у великій небезпеці не 

тільки наша віра, але й наш народ» [163, с. 116]. Розуміючи зв`язок церковної 

приналежності та національної свідомості, герой закликає триматися 

православ`я, а, отже, української мови та звичаїв. Стійкі у своїх 

переконаннях закарпатці не ходили до греко-католицької церкви й змушені 

були приховувати свою церковну приналежність, ходити «на православні 

богослужби в ліс» [163, с. 115], адже православна церква фактично перейшла 

у підпілля. Відповідно до історичних фактів В. Ґренджа-Донський зобразив 

гоніння на православних, яких переслідували жандарми, забирали книги, 

вимагали видавати інших православних, чинили свавілля і насильство, 

арештовували й допитували. Підкреслюючи, що гоніння на православну 

церкву мало на меті знищення всього українського, денаціоналізацію 

закарпатців, письменник показує, що слідом за фактичною забороною 

православної церкви, мадяри знищили українське шкільництво та 

«заборонили вживати і користатися кирилицею» [163, с. 197]. Остаточним 
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придушенням православної церкви мала стати заборона юліанського 

календаря, що означало з`єднання православних та греко-католицьких свят із 

католицькими. Показовою у цьому контексті є позиція головного героя – 

Продана: «Він добре знав, що григоріанський календар новіший, точніший, 

але його прийняти означало не тільки відірватися від рідних братів за 

Карпатами, але й потрапити під повну латинізацію, а вслід за тим і під 

мадяризацію, а це була б національна смерть» [163, с. 197].  

         В історичному романі Зінаїди Тулуб (1890–1964) «Людолови» (1935) 

відтворені події першої половини ХVІІ ст., зокрема діяльність архімандрита 

Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького (бл. 1554–1624), 

утворення Київського братства (1615), заснування друкарні в Києво-

Печерській лаврі (1616), висвячення патріархом Феофаном Київського 

митрополита і єпископів для православної церкви України (1620). 

         Відповідно до історичних реалій письменниця показала боротьбу 

католицького духовенства за сфери релігійного впливу. Діючи спільно з 

польським панством, католицькі священики ініціювали вигнання 

«схизматиків» із сейму, закрили їм доступ до сенату й короля [594, с. 60]. 

Діяльність єзуїтів, як і татарські набіги, у творі розглядається як одна «із 

форм людоловства» [200, с. 11]. Яскравим прикладом у цьому контексті є 

ситуація з Михайликом – сином Галшки Гулевичівни, православної киянки, 

за фінансової підтримки якої було засноване Київське братство. Маючи 

вплив на Михайлика, католицький священик Алоїзій «повільно, але 

невпинно вів його до своєї мети» [594, с. 172] – навернення у католицизм. 

Під впливом патера хлопчик переконався, що «батьківські накази не є 

незаперечна істина» [594, с. 176], а католицька церква краща за православну. 

Розкриваючи тактику єзуїтів, З. Тулуб показує, що отець Алоїзій діяв згідно з 

наказом конгрегації – навертати дітей із заможних православних родин до 

католицизму: «[...] цей вплив на молодь страшніший за смерть, бо батьки і 

діти починають говорити різними мовами, і буде день, коли вони здіймуть 

один на одного зброю» [594, с. 181]. Акцентуючи на проблемі релігійного 

конфлікту в родині, показуючи зв`язок національних, етногенетичних 



 349 

первнів і церковної приналежності, З. Тулуб тим самим продовжує 

проблематику творів А. Свидницького («Люборацькі»), Є. Ярошинської 

(«Перекинчики»), О. Маковея («Хрестини»).        

         Як відомо з історії, важливу роль у розвитку освіти й книгодрукування 

відіграв архімандрит Києво-Печерського монастиря Є. Плетенецький:              

«1599 р. він очолив Лавру, закупив ,,припалую пилом” друкарню Балабанів, 

заснував для неї паперову фабрику в Радомишлі, згуртував при Лаврі 

освітянський гурток [...]» [429, с. 60]. У романі Є. Плетенецький зображений 

талановитим організатором, дбайливим господарником, активним 

громадсько-культурним діячем. Завдяки його рішучим діям відбулося 

зміцнення Києво-Печерського монастиря, повернення його земель. Старанно 

опікується Є. Плетенецький монастирським господарством, шпиталем, 

садом, пильно слідкує за відробітком тих, хто живе на монастирській землі. У 

руслі ідеології епохи, в яку писався роман, письменниця акцентувала на 

класовому розмежуванні, зображуючи монастирі й вище духовенство як 

визискувачів народу: «[...] монастирі і владики не тільки визискували селян 

по монастирських маєтках, але й міщан і дрібне парафіяльне духовенство, 

розпорошене й беззахисне. [...] владики ставилися до свого стану як до 

звичайного джерела прибутку і збагачення [...]. Печерський монастир, під 

керівництвом Плетенецького, швидко виходив із занепаду і перетворювався 

на міцного церковно-монастирського феодала» [594, с. 158–159].    

         Спираючись на історичні факти, З. Тулуб показує відновлення 

православної церковної ієрархії, що відбулося завдяки таємному висвяченню 

Єрусалимським патріархом Феофаном у 1620 р. Київського митрополита      

І. Борецького і єпископів на православні кафедри України, Білорусії та 

Литви. Виходячи «з міркувань стрункості сюжету» [595, с. 623], письменниця 

«переставила» події, зобразивши спочатку висвячення православних ієрархів, 

а потім посольство Одинця до Москви. Це дало змогу акцентувати на 

підтримці І. Борецьким, висловленій від імені всього духовенства, пропозиції               

П. Сагайдачного діяти спільно з Москвою. Такі наголоси, а також авторські 

коментарі, на зразок такого: «[...] мимовільне співчуття народжується в юрбі 
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до цього невідомого ченця, чий сан викликає побожність і пошану, 

виплекану довгими сторіччями сліпої віри і покори церкві» [595, с. 486], 

вказують на певну ідеологізацію зображуваного у творі.        

         В історичному романі Семена Скляренка (1901–1962) «Святослав» 

(1958) розкрито образ отця Григорія – першого священика Київської Русі, 

духівника княгині Ольги. Подібно до Б. Лепкого (повість «Вадим»),                      

С. Скляренко увиразнює складнощі проникнення перших паростків 

християнства, акцентує на непростій місії отця Григорія. На основі 

історичних фактів і гіпотез у романі «Володимир» (1961) письменник 

показує, що християнство проникло в Київську Русь з Болгарії задовго до 

його офіційного утвердження ([539, с. 85–86]). Вихідцем із Болгарії був і 

духівник княгині Ольги – отець Григорій, який підтримав Володимира у його 

обранні християнства з-поміж інших релігій.  С. Скляренко акцентує, що ще 

від давніх часів релігійні та політичні інтереси перехрещувалися й часто 

релігію використовували в політичних цілях. Невипадково 

константинопольські посли наполягали на прийнятті християнства саме з 

Візантії, адже за релігійним впливом приховувалася перспектива впливу 

політичного. Проте Володимир відстоював утворення руської єпархії, 

формування незалежної церкви, а ромеїв просив лише допомогти охрестити 

Русь ([539, с. 374]). 

         Помітне місце у долі князя Володимира, в процесі поширення 

християнства займав священик Анастас, зображуючи якого, письменник 

поєднував літописні відомості та художній домисел. У важкі часи Анастас 

був поряд із князем, адже «виявився єдиною людиною, що розуміла горе, 

муки, розпач князя Володимира» [539, с. 507]. Анастас переконав 

Володимира підписати церковний устав, за яким церкві призначалася 

десятина. Позитивне значення образу Анастаса руйнується зображенням його 

зречення князя Володимира й готовністю благословити на княжий стіл 

Святополка. Відтак, прагнення влади й слави формує позицію 

пристосуванства: «Він ішов до Володимира, бо шукав сили й слави, нині 
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сила князя Володимира вичерпалась, славу ж єпископ Анастас матиме 

тільки з Горою й Святополком»  [539, с. 533].  

         Відповідно до історичних фактів С. Скляренко зобразив римське 

духовенство, показав спроби поширення католицизму на схід, владні амбіції 

римських пап, які «мріяли про древню Римську імперію, про владу над усім 

світом, хоч не мали ні сили, ні війська» [539, с. 67]. Як свідчить історія, 

розмежування християнства на православ`я і католицизм відбулося 1054 р., 

проте змагання за сфери релігійного й політичного впливу між Римом і 

Константинополем розпочалося раніше. С. Скляренко зображує зазначені 

тенденції у своєму романі: «Не лише папа Бенедикт, вже кілька його 

попередників думали й дбали про окатоличення слов`янських земель, ще 

року 956-го в Німеччині при Магдебурзькому єпископстві було створено дві 

нові єпархії – «Partibus infidelium» – для Польщі й для Русі» [539, с. 67–68]. 

Єпископ Рейнберн – духівник дружини Святополка – сумлінно «виконав 

загад Римського Папи – зараз для нього була відкрита на Русь широка 

дорога» [539, с. 448].  

         У непривабливому світлі фігурує в романі константинопольське 

духовенство, яке прагне влади, вдається до негідних засобів досягнення 

цілей. Показово, що імператор Василь, відомий в історії як Василь 

Жорстокий та Василь Убивця, перебував у оточенні священиків та ченців, які 

«були плодючим ґрунтом, на якому виріс й виховався імператор-деспот» 

[539, с. 254]. Константинопольські священики «навчили його говорити про 

суєту світу, бренність людського існування, життя потойбічне, самі ж 

рвалися до влади в імперії й мали цю владу, тримали в руках незчисленні 

багатства і невпинно їх помножували» [539, с. 254].    

         Особливості утвердження християнства в перші роки після хрещення 

Київської Русі відтворені у романі Павла Загребельного (1924–2012) «Диво» 

(1968). Письменник показує складнощі поширення нової віри, утвердження 

якої часто відбувалося насильницькими методами. Так, Сивоок стає свідком 

знищення богів, загибелі Родима, який їх захищав, від рук християн            

[201, с. 42], чує про примусове хрещення непокірних радогощан [201, с. 169].  
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         Як відомо, саме за часів Ярослава Мудрого відбулося формування 

церковної ієрархії та запровадження митрополії у Київській Русі. Храм святої 

Софії, що є центром ідейно-тематичної та сюжетно-композиційної системи 

роману П. Загребельного, відігравав вирішальну роль у цьому процесі, адже 

мав стати резиденцією митрополита. Відповідно до історичної правди 

письменник показує, що константинопольські священики, які прокладали 

дорогу християнству в Київській Русі, переважно не розуміли звичаїв та 

світогляду русичів. Тому князь Ярослав, турбуючись про те, щоб «мудрість 

книжна [...] була своя» [201, с. 569], звелів Ларивону (Іларіону) «вчити потай 

од митрополита не тільки таких, щоб могли б списувати книги грецькі, а щоб 

уміли й перекладати на свою мову» [201, с. 569]. Розкриваючи образи 

Ларивона та Луки Жидяти, автор показує формування священнослужителів, 

які, поширюючи християнство, намагалися зберігати ментальну основу 

нашого народу, поєднувати візантійську і слов`янську культури. Показово, 

що Лука Жидята, який відомий з історії як єпископ Новгородський (1036–

1055), «християнську віру визнає тільки мовою нашою, а не грецькою. [...] 

Віру взяли в ромеїв, а мова їхня нам ні до чого. Слов`янська має бути»              

[201, с. 578, 611]. 

         Історичні образи духовних діячів розкрив у своїй дилогії, присвяченій 

синам Богдана Хмельницького («Тиміш Хмельницький, син Богдана» (1992), 

«Юрась Хмельниченко» (1995)), Олексій Пахучий (н. 1931). Відтворюючи 

складну суспільно-політичну ситуацію, яка склалася після смерті                          

Б. Хмельницького, десятилітню боротьбу в середовищі козацької старшини, 

у результаті чого Україна стала руїною, розділеною між Росією, Польщею і 

Туреччиною, письменник значну увагу приділяє розкриттю становища 

церкви. «Богдан Хмельницький своєю Переяславською угодою 1654 року 

поставив Українську церкву в дуже тяжке становище. [...] Українська церква 

мусіла йти під реальну московську юрисдикцію. Вище провідне духовенство 

цієї юрисдикції зовсім не хотіло, бо лякалось її як реальної. І ні за що не 

хотіло кидати свого Царгородського патріярха, з яким жило воно 666 літ 

(988–1654)» [470, с. 382] – писав І. Огієнко. Відповідно до історичної правди 
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О. Пахучий показує, що Переяславська угода зумовила не лише політичну 

залежність України від Росії, а й церковну. Зображені у творі визначні 

духовні діячі – архімандрит Києво-Печерського монастиря Інокентій Гізель, 

ректор колегіуму, архімандрит Братського монастиря Іоаникій Галятовський 

– зосереджені не лише на церковних проблемах, а й переймаються суспільно-

політичною ситуацією, відстоюють незалежність української церкви від 

Польщі й Росії, доводять її підпорядкованість Константинопольському 

патріарху. « – Церква наша здавна стоїть під благословенням вселенських 

патріархів царгородських. Тепер воєвода вимагає від нас, щоб ми шукали 

ласки московського патріарха Никона. Не бути цьому, поки є жива хоч одна 

руська душа!» [498, с. 131] – стверджує І. Галятовський. Стійкий у своїй 

позиції й «високоосвічений чернець, видатний проповідник і письменник» 

[470, с. 167] – І. Гізель: «Доведеться годити властолюбному патріарху 

Никону, колишньому нижегородському попу. ,,Не бути цьому! – шепотіли 

вуста. – Поки буду жив – не допущу! Замкнуся в монастирі! Ніколи не 

ступити москалям в Лавру!”» [498, с. 283]. Проте політичні реалії 

примушували змінювати позицію, вибирати «менше зло»: у листі до Петра 

Дорошенка (1668 р.) І. Гізель закликає гетьмана «прихилитися до 

Московської держави і оборони їх царської величності» [498, с. 337], аби не 

потрапити «в кормигу бусурменам» [498, с. 337].                      

         Описуючи церковно-релігійну ситуацію 60-х рр. ХVІІ ст., І. Огієнко 

зазначає: «Польща хотіла бачити митрополитом архімандрита Гедеона 

(Юрія) Хмельницького – людину безвільну, яким вона могла б легко 

керувати. Москва хотіла взагалі підпорядкувати Українську церкву своєму 

патріярхові. Але українське духовенство в своїй цілості було національне, і 

вільними голосами обрало Могилівського єпископа Йосипа Тукальського 

[...]» [470, с. 157]. У своєму творі О. Пахучий зображує Йосипа Нелюбовича-

Тукальського як одного «з найосвіченіших людей серед тогочасного 

українського шляхетського суспільства» [498, с. 179], патріота рідної землі, 

захисника православ`я. 
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         Відповідно до історичних фактів письменник розкриває позицію 

владики Чернігівського Лазара Барановича, який був переконаний, що 

«церква і вітчизна наші вбережуть себе лише на шляху унії з єдиновірною 

Москвою» [498, с. 131–132]. Л. Баранович був зобов`язаний відправляти 

Богослужіння за здоров`я царя й царевичів і лише на схилі літ він зізнався 

собі, що його дії не сприяли покращенню становища церкви в Україні: 

«Кінець духовній незалежності України. І я, грішний, чимало доклав до того 

рук своїх» [498, с. 547].         

         Приділяючи основну увагу розкриттю образу Юрія Хмельницького,                 

О. Пахучий показує важливу роль у його житті архімандрита Братського 

монастиря І. Галятовського. Розуміючи вдачу свого вихованця, Галятовський 

радить йому присвятити своє життя Богу. Прислухавшись до свого вчителя, 

Ю. Хмельницький прийняв чернечий постриг, отримавши ім`я Гедеон, проте 

не залишився байдужим до мирського життя. Маючи нестійкий характер, 

мріючи про славу й владу, Юрій неодноразово зрікався чернечої обітниці. 

Заживши слави «відступника, ченця-розстриги» [498, с. 379], Юрій 

Хмельницький опинився в турецькому полоні. Ставши іграшкою в руках 

султана, він був проголошений «гетьманом запорозьких козаків і князем 

Сарматським» [498, с. 433], проте для козаків він був «бусурменським 

виплодком» [498, с. 526], а для свого вчителя – Іоаникія Галятовського – 

грішником, який зважився «скинути чернечу одіж і зректися раз назавжди 

висловленої обітниці» [498, с. 525]. Відтак, сином, який «розтринькав 

батьківську славу» [498, с. 429], залишився в історії Юрій Хмельницький – 

чернець Гедеон. 

         Недостойним свого батька-гетьмана постає чернець Гедеон (Юрій 

Хмельницький) і в історичному романі Івана Корбача (1926–2014) «Останній 

похід короля» (1999). На основі історичних фактів І. Корбач моделює образ І. 

Галятовського. Як і у творі О. Пахучого, він постає мудрим й авторитетним 

церковним діячем, захисником православної церкви. Показовою є 

характеристика І. Галятовського канцлером польського короля – католиком 

Пражмовським: «Завзятий схизмат. [...] У Галятовського значний авторитет 
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серед православного духовенства, багато були і є його учнями» [300, с. 

221]. Образ І. Галятовського увиразнюється у контексті відтвореного диспуту 

про основи віри: у судженнях, доказах і впевненості в своїй позиції  І. 

Галятовський переміг католицького єпископа Пекарського.  

         В образі Віктора Бублицевича, ігумена Макошинського монастиря, 

засуджується зрадництво православній церкві. В. Бублицевич мав стати 

католицьким священиком, але на хвилі козацьких повстань відчув 

патріотичні почуття, усвідомив себе українцем. Проте він не був стійким у 

своїй позиції, швидко піддався розчаруванню, адже побачив крах намірів             

Б. Хмельницького, відтак, залишився православним, «але служив католикам» 

[300, с. 275]: вів розвідницьку діяльність на користь польського короля, 

отримуючи за це відповідну плату.   

         Розкриваючи події середини ХVІІ ст., зокрема похід на Україну 

польського короля Яна Каземира, І. Корбач значну увагу приділив 

зображенню католицького духовенства, його амбіцій та стратегій. 

Використовуючи короля і політичну ситуацію в інтересах католицької 

церкви, польські священнослужителі, зокрема єзуїти, прагнули поширити 

свій вплив на східних землях, а тому посилювали тиск на світську владу: 

«Свята віра Христова поведе полки короля Польщі проти схизматів. 

Католицька церква підпереже стан короля освяченим мечем [...]. Папи 

казали, що той, хто володіє душею короля, той володіє його державою. Тож 

поряд з королями, князями, герцогами з`явилась тінь отця-єзуїта. [...] Папа 

Римський не випадково упадав біля польського королевича. І досяг мети: Ян 

Каземир вступив до ордену єзуїтів, висвятився на кардинала-католика. І дав 

клятву поширювати віру папського престолу на нові землі» [300, с. 202, 235]. 

         Юрій Мушкетик (н. 1929 р.) у своїх історичних романах окрему увагу 

приділив розкриттю ролі, яку відіграли українські церковні діячі, зокрема Є. 

Славинецький, С. Полоцький («Яса» (1985)), С. Яворський, Ф. Прокопович 

(«Гетьманський скарб» (1993)) у розвитку науки, книговидання, освіти, 

літератури й культури Росії. Відтворення образу визначного церковного та 

культурно-громадського діяча першої половини ХVІІІ ст. – Феофана 
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Прокоповича – у романі «Гетьманський скарб» відбувається крізь призму 

оцінки героя-наратора – Івана Сулими, онука гетьмана Івана Сулими. У 

сприйнятті наратора, як і в сприйнятті багатьох його сучасників та нащадків, 

Ф. Прокопович, попри його заслуги у сфері науки, освіти, літератури, був 

«найученішим лакеєм» [443, с. 376] Петра І, зрадником України, причетним 

до наклепів на гетьмана Полуботка. 

         Художньо інтерпретуючи документальні та легендарні джерела, 

письменник розкрив суспільно-політичну ситуацію в Україні першої 

половини ХVІІІ ст., увиразнив специфіку тогочасних церковно-релігійних 

реалій, зокрема втрату українською церквою незалежності, підпорядкування 

її Московському патріарху й наслідки цього процесу: «На той час вийшов 

повторний монарший указ, за яким заборонялося друкувати малоросійським 

наріччям церковні книги. Лаврська друкарня підпадала під нагляд присланих 

з Москви ченців» [443, с. 260]. 

         Крізь призму сприйняття героя-наратора Ю. Мушкетик розкрив образ 

городнянського отця Єлисея: «[...] був він чоловіком вельми правдивим, 

непримирливим, одначе мав добру душу й служив прикладом мирянам, брав 

з них помірно, хоч мав чималу сім`ю, й освітлював світлом своєї душі мою 

путь у чорних безнадійних нетрях життя» [443, с. 234]. Складні стосунки 

склалися у священика з його мирянами. Намагаючись утихомирити людей, 

які збунтувалися через земельне питання, отець Єлисей зазнав від них 

чимало кривд, був побитий. Проте панотець, «дарма що битий, як і раніше, 

настановляв своїх мирян на путь істини словом гострим, правдивим, 

виказував пастві усі її гріхи» [443, с. 255].  

         У романах «Гайдамаки» (1957) та «Прийдімо, вклонімося...» (надрук. 

1996) Ю. Мушкетик у контексті теми гайдамаччини розкрив образ ігумена 

Мотронинського монастиря Мельхіседека. Продовжуючи традиції                

М. Старицького («Останні орли») й А. Кащенка («Оповідання про славне 

Військо Запорозьке низове»), у романі «Гайдамаки» письменник зобразив 

ігумена непохитним захисником православ`я, який пережив ув`язнення, 

страждання й приниження, проте не зрікся своєї віри. Мельхіседек покладає 
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надії на Максима Залізняка та його побратимів, підтримує дії гайдамак, 

вбачаючи в них захисників православної церкви й безпосередньо охоронців 

Мотронинського монастиря. Проте освячена зброя спрямувалася не лише на 

ворогів православної церкви, а й на панів та визискувачів народу. Побачивши 

розмах, неконтрольованість дій гайдамак, Мельхіседек написав послання до 

духовенства й народу, в якому закликав не підтримувати дій повстанців. 

Розкриваючи відносини світської влади та церкви, письменник показав 

залежність духовенства від царської політики: візит Румянцева увиразнив 

відмежування Мельхіседека від повстанців. Зображення ігумена, який 

злякався соціального характеру гайдамаччини і став відступником в очах 

Залізняка, сприймається як данина ідеології епохи, у яку був написаний твір. 

У романі «Прийдімо, вклонімося...», актуалізуючи проблеми історичної 

пам`яті, творення й тлумачення історії, Ю. Мушкетик розкрив події та 

постаті Коліївщини в ретроспективному ракурсі: через відтворення 

фрагментів літопису тієї доби, через відображення процесу пізнання й 

осмислення гайдамаччини аспірантом Олегом Зайченком (1957 р.) та через 

показ сприйняття історичних подій Василем Гордійовичем, який читав і 

переховував згаданий літопис, багато пережив, передумав і зробив висновки 

щодо причин трагізму історичної долі України. Образ ігумена Мельхіседека 

постає з розповідей Василя Гордійовича та з відтворених фрагментів 

літопису зі збереженням акцентованих у романі «Гайдамаки» особливостями: 

ігумен був дядьком Максима Залізняка, підтримував повстанців, 

безпосередньої участі в освяченні зброї не брав (перебував на той час у 

Переяславі). Устами Василя Гордійовича Ю. Мушкетик скорегував 

зображене у «Гайдамаках», зокрема те, що стосується освячення зброї, 

характеру повстання, ролі у ньому Залізняка та Мельхіседека. 

         До образу ігумена Мельхіседека зверталися й інші українські 

письменники. Так, Григорій Колісник (н. 1937 р.) в історичному романі 

«Полин чорний, мак гіркий» (1987) зобразив Мельхіседека патріотом своєї 

землі, який підтримує дії гайдамак, сприяє визвольній боротьбі. Як й               

М. Старицький і А. Кащенко, Г. Колісник акцентував на суперечностях між 
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християнськими та збройними методами боротьби, які переживає ігумен 

([290, с. 33]). На відміну від своїх попередників, Г. Колісник художньо 

інтерпретував більше фактів, які залишила історія про ігумена Мельхіседека, 

часто вдаючись до художнього домислу. «Основні віхи життєвого шляху 

Значко-Яворського відображені в романі ,,Полин чорний, мак гіркий” 

переважно завдяки засобам ретроспективи. [...] Прозаїк репродукує 

найсуттєвіші факти біографії героя в контексті доленосних подій вітчизняної 

історії [...]» [527, с. 94], – зазначає Л. Ромащенко. В історії не збереглися 

достовірні факти, які б засвідчували особисту участь Мельхіседека в 

освяченні гайдамацької зброї, проте Г. Колісник, як й А. Кащенко 

(«Оповідання про славне Військо Запорозьке низове»), спираючись на 

легендарний матеріал, показав, що саме Мельхіседек освятив зброю, 

благословив повстанців на боротьбу ([290, с. 181]). 

         Значне місце зображенню духовенства та церковно-релігійних відносин 

відведено у творчості майстра жанру історичного роману, відомого 

сучасного письменника – Романа Іваничука (н. 1929 р.). Йдеться насамперед 

про такі твори, як «Журавлиний крик» (1973), «Манускрипт з вулиці 

Руської» (1978), «Вода з каменю» (1981), «Орда» (1991), «Саксаул у пісках» 

(2000), «Вогненні стовпи» (2005), «Хресна проща» (2010). Моделюючи 

образи духовних діячів – представників різних конфесій та історичних епох – 

письменник художньо переконливо та психологічно вмотивовано показує 

вплив на світогляд і діяльність своїх героїв суспільно-політичних подій, 

церковних протиріч, розкриває образи духовних діячів у складних 

ситуаційних та світоглядних колізіях, у вимірах національно-історичної 

проблематики.          

         Події кінця ХVІ – початку ХVІІ ст., пов`язані з релігійно-церковними 

протиріччями, викликаними підписанням Люблінської (1569) та 

Берестейської (1596) уній, Р. Іваничук відтворив у романі «Манускрипт з 

вулиці Руської». Письменник обрав цікаву сюжетно-композиційну та 

наративну форму для втілення свого задуму, за якою моделювання подієвого 

плану відбувається у вигляді своєрідного палімпсесту: автор повідомляє 
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читачів, що під час розкопок середньовічних погребів на вулиці Руській у 

Львові він натрапив на манускрипт, ймовірним творцем якого був львівський 

міщанин, власник корчми й винних погребів – Лисий Мацько, який жив у 

кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Прочитавши знайдений текст, перший запис 

у якому датується 1585 р., а останній – 1611 р., письменник проте не зміг 

його вберегти: під дією кисню давній манускрипт розсипався. Через це, 

пишучи свій твір, Р. Іваничук виклав те, що запам`ятав із прочитаного. 

Відтворення ж тексту по пам`яті передбачає недослівне викладення його 

змісту, інтерпретацію, дописування, ніби написання на зітертому первинному 

тексті іншого, нового твору: «І хай вибачить мені читач, якщо десь замість 

літописного рядка, я, не можучи згадати його стислості, напишу десять, сто, а 

то й більше, що деяких місць не пригадаю зовсім, що порушу часову 

послідовність літописного викладу подій. Та головне зараз для мене – 

передати деякі проблеми того часу, дух, настрій тими літературними 

засобами, якими користувався літописець» [226, с. 7]. 

         У романі увиразнюються реалії, пов`язані зі становищем православної 

церкви та духовенства у кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. На відміну від 

освіченого католицького духовенства, православні священики, хоч і були 

наближені до народу, не відзначалися високою освітою, не володіли 

красномовством, що було зумовлено тогочасним суспільно-політичним 

становищем, внутрішніми й зовнішніми чинниками. Православна церква 

фактично не мала підтримки ні від влади, ні від інтелігенції, а тому втрачала 

свій вплив: «Сумне становище православної церкви погіршувалось ще й тим, 

що вона не мала вже багатьох міцних своїх колишніх оборонців, бо втратила 

вищу інтелігенцію. [...] От при такому низькому культурному стані нашого 

духовенства, при таких заступниках нашої віри розпочався похід католицтва 

на православіє [...]» [469, с. 192]. Особливою активністю й навіть 

агресивністю відзначалися єзуїти, про яких писав І. Франко: «Насамперед 

ударили вони на руський, а властиво староримський (юліанський) календар, 

котрого держалася церков православна, і почали силувати русинів, щоби 

прийняли новий, григоріанський. У Львові прийшло було через той календар 
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на саме Різдво 1578 року до великого розруху, коли бурмистр і брат 

латинського єпископа Суликовського силою позамикали руські церкви»  

[618, с. 224–225]. Про схожі події зазначає й дослідник православно-

католицької полеміки В. Шевченко: «А що полеміка довкола календарної 

реформи мала соціальний підклад місцевого значення, свідчать львівські 

події 1583 р., коли в надвечір`я Різдва Христового загін військових, а також 

заповзятливих крилошан за розпорядженням Львіського католицького 

архієпископа Соліковського вдався до насильницького закриття 

православних церков та монастирів» [682, с. 270]. Відтворення цих процесів 

бачимо й у романі «Манускрипт з вулиці Руської»: під час проповіді в 

перший день Різдва до православної церкви вриваються католики на чолі з 

львівським архієпископом Соліковським й виявляють неповагу до 

православних, заявляючи: « – […] закриваємо ваше погане капище, поки не 

складете присягу в тому, що всі Господні празники святкуватимете в одні дні 

з католицькою церквою» [226, с. 25]. Наляканий православний священик 

навіть не робить спроб зупинити непрошених гостей, захистити церкву й 

парафіян. Відповідно до історичних реалій письменник показує, що дії 

архієпископа Соліковського були свавільними, спрямованими на 

утвердження католицизму через зневажливе ставлення до православних 

священиків, знищення їхнього авторитету, закриття православних храмів, 

переслідування русинів православного віросповідання. Методи, до яких 

вдавалися католики, увиразнюються у доріканні Соліковського єзуїтам: 

«Чому досі не переконали жодного католика, що вбити схизмата – це 

доброчинство перш за все для нього самого, бо чим довше житиме на світі 

схизмат, тим більше нагрішить!» [226, с. 157]. Про діяльність єзуїтів                   

І. Огієнко зазначав: «Вони скрізь позасновували дуже добрі школи, 

понаписували цінні книжки, по церквах дали гарячих проповідників, 

позакладали друкарні і т. ін. [...] До католицьких шкіл охоче йшла й наша 

православна молодь» [469, с. 199]. Орієнтуючись на історичну правду,                      

Р. Іваничук показує, що в єзуїтській колегії прикладали чималих зусиль для 
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окатоличення «схизматів», наполегливо працювали «над шліфуванням 

заражених схизмою душ» [226, с. 149]. 

         Суперечливою постаттю зображений у романі Гедеон Балабан,                    

який з 1566 р. був єпископом у Львові. Балабан відзначався складним 

характером, мав напружені стосунки з львівськими просвітителями, адже 

підтримав ідею унії, хоча пізніше відкликав свій підпис. 

         Проголошення церковної унії викликало розбрат і тривалу релігійну 

полеміку. «Відтак, не всюди і не всіма сприйнята, стала православно-

католицька злука наріжним каменем розбрату, призвела до трагічного 

церковного двоподілу, до внутрішньої боротьби ,,Руси з Руссю”, склала 

сумної долі історичний поступ, на жертовному небосхилі якого й дотепер сяє 

зоря негаразду» [682, с. 345] – робить висновок дослідник православно-

католицької полеміки В. Шевченко. У своєму романі Р. Іваничук акцентує на 

невтішному становищі православної церкви, яка зазнавала ще більших 

утисків після підписання унії. Ставлення до унії львівських православних 

міщан увиразнюється через відтворення міркувань Лисого Мацька. 

Письменник показує, що утиски православної церкви, діяльність Юрія 

Рогатинця, слова Івана Вишенського, вчинок Дратви сприяли підняттю рівня 

релігійної свідомості львівських міщан. Прості люди не були байдужими до 

стану православної церкви, окремі з них вдавалися до радикальних засобів. 

Так, швець Дратва наважується вбити Іпатія Потія, бачачи у зброї єдиний 

засіб відстояти свою віру й покарати поневолювачів. Загалом, у творі 

увиразнюються декілька способів відстоювання своєї віри й церкви 

православними. Перший спосіб – збройний – репрезентований вчинком 

Пилипа Дратви, який «підняв ножа на зрадника і хоч не вбив його, все ж 

урятував львівську єпархію від уніатського зверхництва: юрським владикою 

став православний єпископ Тисаровський» [226, с. 138]. Проте цей спосіб 

захисту православ`я не виправдав себе: Дратва був покараний, Потій же 

проголошений «мучеником за віру» й невдовзі зайняв митрополичий 

престол. Другий спосіб протистояння наступу католиків полягав у поширенні 

освіти, православної літератури – його репрезентує діяльність братств. 
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Старшому братчику Львівського братства (діяло з 1453 р.) – Юрію 

Рогатинцю – належить важлива роль у заснуванні друкарні, збагаченої 

друкарськими пристроями Івана Федорова, в утворенні братської школи, у 

поширенні літератури, у моральній підтримці православних та в боротьбі 

проти засилля єзуїтів. Ще один спосіб відстоювання православної віри 

представлений позицією Івана Вишенського, образ якого у романі відтворено 

на основі історичних відомостей. І. Вишенський у кінці ХVІ ст. усамітнився 

на Афоні й прийняв там чернецтво; в 1599–1600 рр. упорядкував рукописну 

«Книжку», до якої увійшло 10 із 16 його творів, і надіслав в Україну. В своїх 

текстах, насичених сатиричними образами, риторичними фігурами, 

складними синтаксичними конструкціями, І. Вишенський засуджував 

ініціаторів унії, обстоював повернення до раннього християнства. У 

скрутний для православних час він прибуває на прохання братчиків до 

Львова, виявляє перейнятість ідеєю захисту православ`я (його очі «горіли 

огнем одержимості» [226, с. 28]), відстоює вірність православній церкві        

(« – Тільки православна віра – єдина опора нашого народу [...]» [226, с. 27]), 

висловлює переконання, що «тільки іноцтво може врятувати нас від 

загибелі» [226, с. 27], картає священиків, які забули про свої духовні 

обов`язки: «Священики чревом, а не духом службу совершають, з доходів 

богомольців дочкам своїм віно готовлять, синів одягають, жінок украшають, 

коней ситих у золочені карети упрягають...» [226, с. 27]. Критичне 

осмислення доцільності аскетичного відречення від світу здійснюється крізь 

призму сприйняття Юрія Рогатинця: «Де ж той твій подвиг, іноку Йване, і 

кому він потрібен [...]? А церкву нашу нині оплюгавили, молитви наші нас не 

порятували, ми, мов отара, покірно розбрелись. А може... коли б у царських 

врат стояв сьогодні не наш нікчемний попик, а одержимий волею Іван з 

Вишні, може б, ми кинулися гуртом на Соліковського і вигнали його з 

храму?» [226, с. 28]. У відтворенні непорозумінь між Іваном Вишенським та 

Львівським братством присьменник слідував історичній правді, показавши 

розбіжність між гуманістичними засадами громадської, культурно-освітньої 

діяльності братства й поглядами афонського ченця, який обрав аскетичне 
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життя, споглядальну позицію, а не активну діяльність у світі. Юрій 

Рогатинець висловлює переконання, що віра має бути діяльна, а слова 

повинні супроводжуватися конкретними справами: «[...] ти ж проголосив 

віру, а для діла втік! [...] Ти видумав для себе легший труд – молитву в теплій 

келії. Твої ж сини, залишені тобою, самі йдуть» [226, с. 147]. Ігор Ісіченко, 

досліджуючи аспекти конфлікту між Іваном Вишенським і Львівським 

братством, зазначає, що причина розбіжностей зумовлювалася ідейно-

естетичним характером діалогу двох епох – Ренесансу та Бароко:                        

«[...] культурно-освітня діяльність Львівського братства без істотних 

застережень уписується в контекст європейського Відродження. [...] На зміну 

інтегристичним тенденціям європейського Ренесансу приходить барокова 

ксенофобічна замкненість. І зустріч Івана Вишенського з громадою 

львівських братчиків виявляє різницю культурних кодів обох учасників 

діалогу» [242, с. 36, 39]. Позиція Юрія Рогатинця, протилежна до позиції 

Івана Вишенського, викладена у його «Пересторозі», «яка закликала 

русинське поспільство менше дбати про спасіння своєї душі, більше – про 

діяльний захист перед католицтвом» [226, с. 171]. Пишучи про 

«Пересторогу» (1606) як про працю Юрія Рогатинця, Р. Іваничук тим самим 

підтримує гіпотезу про те, що авторство цього публіцистичного твору 

полемічної літератури належить саме Юрію Рогатинцю.     

         Отже, зображуючи у романі «Манускрипт з вулиці Руської» церковно-

релігійні протиріччя кінця XVI – початку XVII ст., активізацію діяльності 

єзуїтів, складне становище, у якому опинилася православна церква, методи 

протистояння поширенню католицизму, діяльність Львівського братства, 

позицію Івана Вишенського, Р. Іваничук майстерно поєднав художню 

вигадку та історичну правду. Відтворення міжконфесійних суперечностей у 

Львові, викликаних амбіціями католиків і запровадженням церковної унії 

1596 р., відбувається в оригінальній сюжетно-композиційній та наративній 

формі (переказ, інтерпретація, дописування віднайденого манускрипту), яка 

дозволила письменнику повною мірою передати мислення, світогляд 
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мешканців Львова кінця XVI – початку XVII ст., відтворити настрої 

духовенства і міщан.               

         У романах Р. Іваничука «Орда» та «Журавлиний крик» духовенство 

зображене на тлі історичних подій початку та другої половини ХVІІІ ст. 

Образ головного героя роману «Орда» – священика Єпіфанія – учня Феофана 

Прокоповича, улюбленого сповідника й духівника Івана Мазепи – 

розкривається у контексті трагічних подій мазепинської доби. В образі 

Єпіфанія втілені сила й слабкість людської душі, показані складні 

випробування стражданням і страхом, тернисті пошуки Храму духовного й 

національного, акцентована тема гріха і покути, самоусвідомлення й 

осягнення своєї місії. Підвладний страху, герой став причетним до зрадливих 

по відношенню до І. Мазепи дій полковника Носа, який з ненависті до 

гетьмана показав військам Меншикова таємний хід до Батурина. 

Психологічно вмотивовано письменник відтворює діалектику внутрішніх 

процесів: страх змінюється спустошенням, намаганням виправдати себе: «[...] 

на місці страху зіяла ганебна порожнеча, яку він мусив заповнити 

виправданням свого існування [...]. Я не кинувся до отвору потаємного ходу, 

бо хіба затулив би його? Я не спробував рятувати дітей, бо все одно не 

врятував би і марно загинув» [227, с. 234–235]. Після усвідомлення того, що 

він власною бездіяльністю та непротивленням злу зрадив батуринців, життя 

Єпіфанія перетворюється на тяжку покуту. Р. Іваничук показує тернистий 

хресний шлях свого героя до звільнення від тавра зрадника. Єпіфаній 

усвідомлює, що спокутувати свій гріх він зможе, лише знайшовши шлях до 

Храму. Образ Храму в творі багатоплановий: це реальний Батуринський 

храм, знищений ордою Меншикова, і, водночас, це символічний Храм – 

втілення духовності, національної свідомості, історичної пам`яті, який також 

був знищений символічною ордою – людським страхом, слабодухістю. До 

позицій Тимотея Вергуна та Єпіфанія, які переконані, що шлях до Храму має 

пролягати через самоусвідомлення та духовне вдосконалення, антитетичною 

є позиція Сивого Козака (в ньому Єпіфаній упізнає невмирущого Мамая), 

який впевнений, що дорогу до Храму слід прокладати мечем. Відтак, 
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письменник показує два можливі шляхи знищення рабства, два способи 

здобути волю і вилікуватися від національного безпам`ятства: духовний та 

збройний. Врешті, ці шляхи перехрещуються, про що й говорить Сивий 

Козак: « – Моя дорога пряма, твоя – звивиста, але вони перетинаються, як 

бачиш. [...] Я йду бунтувати народ, а ти зводь Храм – тільки так зможемо 

вибороти собі волю» [227, с. 370]. Єпіфаній приходить до висновку, що 

кожен має право вибору власного шляху до Храму й Істини, що шлях цей 

ніколи не є прямим та легким. Через усвідомлення сенсу історичних подій, 

через відчуття себе в історії частиною свого народу та його трагічної долі, 

відбувається реалізація власної місії, а, відтак, і спокутування гріха 

непротивлення злу: «Я несу людям замість меча Слово. Меч став затяжкий 

для ослаблих рук, меч може тримати народ, сильний духом, а дух 

зміцнюється Словом» [227, с. 367].          

         Образ Єпіфанія розкривається у контексті складних історичних колізій: 

втрата української державності під тиском ординців-росіян, зруйнування 

Батурина, проголошення гетьмана Івана Мазепи зрадником. Через образ 

Меншикова, який намагався переконати Єпіфанія, що «немає кращого життя 

для будь-якого народу, ніж тихе рабство» [227, с. 317], й що «тільки 

Московія – Третій Рим – несе світові месіянство» [227, с. 318], а також через 

образ карликів, увиразнюється загарбницька суть російського 

самодержавства. Знищення карликів – символу національного безпам`ятства, 

малоросійства, духовного рабства і страху – мета, яку досягає Єпіфаній, а, 

відтак, певним чином спокутує свій гріх непротивлення злу. Єпіфаній 

приходить до усвідомлення не лише власної місії, а й причинно-наслідкових 

зв`язків між трагічними історичними подіями, що визначили долю народу. 

Як наслідок, його власний гріх непротивлення злу проектується з 

індивідуального плану в національний вимір: «А наш храм зостався в 

розвалинах, він доруйновувався на наших очах, [...] ми мовчали, німі й ниці 

раби, коли визволителя України називали зрадником українського народу, а 

лицарів, що загинули за волю – чужоземними запроданцями. Своєю 

мовчанкою ми оплюгавили власний храм [...]» [227, с. 378]. У жертовному 
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служінні українському народу Єпіфаній бачить своє остаточне 

призначення, а своїм Храмом – Україну. 

         В контексті образного, ідейно-тематичного плану твору увиразнюється 

роль українського духовенства в історичних і церковно-релігійних процесах 

ХVІІІ ст. Притримуючись історичної правди, Р. Іваничук показує, що багато 

талановитих духовних діячів, зокрема професорів Києво-Могилянської 

академії, своєю діяльністю та розумом служили чужій державі: «Вже майже 

сотню літ годує Україна розумом Москву. [...] І вже учитель царської родини 

поет та друкар Симеон Полоцький, і вже блюститель всеросійського 

патріаршого престолу Стефан Яворський, і великий дидаскал київський, а 

потім ректор греко-латинської московської школи Єпіфаній Славинецький, і 

письменник Дмитро Туптало, митрополит Ростовський, і, нарешті, кладезь 

усіх нинішніх мудростей – поет, філософ, астроном і політик, псковський 

єпископ і голова ,,вченої дружини” Петра І Феофан Прокопович – усі 

найменовані московськими, і дико лютує російське духовенство, коли ми 

нагадуємо про наше українське походження» [227, с. 348].  

         Письменник увиразнює взаємозв`язок історичних, суспільно-

політичних та церковно-релігійних процесів. Показовою у цьому сенсі є 

реакція духовенства на діяльність Івана Мазепи: священики, які були покірні 

волі царя, бажаючи вислужитися, за наказом імперської влади 

проголошували у церквах прокляття гетьману. У Скиті Манявському з уст 

панотця Єпіфаній чує «несусвітньо блюзнірські слова» [227, с. 409] – 

прохання молитися за «святійшую заступницю царицю Анну» [227, с. 409] й 

прокляття Мазепі: «[...] священик, кваплячись і соромлячись слів своїх, 

пробубонів: – Івашкові Мазепі, людиноненависнику, зрадникові й 

христопродавцеві, – анатема!» [227, с. 409]. Тодішнє вище духовенство у 

своїй більшості ставало запроданцями, людьми, які заради матеріальних та 

кар`єрних інтересів нехтували своїм духовним покликанням. Такими у творі 

є ігумен Алілуй та патріарх Діонізій. Окрема ж частина духовенства, 

зберігаючи національну свідомість і незалежну позицію, при цьому 

ризикуючи власним життям, не виконувала імперських вказівок. Яскравим 
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прикладом є полонений отець Данило: усвідомлюючи, що загине, він, не 

бажаючи бути причетним до зла й стати зрадником, виявляє непокору, 

говорить правду царю Петру про злочинства московської орди й перед лицем 

смерті не зраджує Україну й Мазепу. 

         Спираючись на історичні факти, Р. Іваничук у своєму романі відтворив 

церковно-релігійну ситуацію в Україні на початку ХVІІІ ст. Негативна роль 

російської православної церкви увиразнюється через показ її намагань 

нав`язати свої норми, контролювати релігійне життя в Україні: «Третій Рим – 

Москва уявила себе єдиним у світі пристанищем православної віри і, 

поставивши вище церкви державу, примусила пастирів стати її агентами. Що 

може дати людині церква, підпорядкована кріпосній державі – крім рабства?» 

[227, с. 400].        

         У романі «Журавлиний крик» образи духовенства розкриваються у 

контексті подій другої половини ХVІІІ ст. Одним із головних образів твору є 

архімандрит Соловецького монастиря Досифей. Поєднуючи у своїй 

діяльності духовні обов`язки і роль коменданта Соловецького острога, 

архімандрит сумлінно виконував указівки Синоду, проте на схилі літ відчув: 

те, що він зробив для обителі не буде оцінене і його ім`я забудуть, а тому, 

щоб увічнити себе, вирішує залишити «нащадкам літопис Соловецького 

монастиря, а в цьому літописі – себе самого» [224, с. 64]. Негативні риси 

архімандрита увиразнюються через показ його ставлення до в`язня – 

філософа Павла Любимського, який нагадав Досифею Іоанна Предтечу й 

неприємно вразив своєю сміливістю, непохитністю й розумом. Щоб зламати 

Любимського, архімандрит призначив його «напутником» ченця Пахомія, 

колишнього ката. Досифей відчуває, що заспокоїться лише тоді, коли 

побачить покору Любимського, адже розумів, що «людина зі зламаним 

хребтом менш небезпечна на свободі, ніж сильна духом у казематі»                    

[224, с. 169]. Він вдається до способу, який мав би перетворити Предтечу на 

Ірода – наказує Любимському покарати нагайкою Пахомія. Проте філософ 

переміг Пахомія не нагайкою, а силою духу та словом й кат у чернечій рясі 

визнав свою провину. Реакція Досифея остаточно розкриває його натуру, 
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показує його схильність до тюремних, а не до духовних обов`язків: « – 

Згною... Згною! – зашипів Досифей [...]. – Бери нагайку! – крикнув 

архімандрит ченцеві. – І віднині напучуй його нею, скільки душа захоче!» 

[224, с. 174].   

         Наступник Досифея – архімандрит Ієронім – теж не вирізнявся 

позитивними рисами: свій титул преосвященного оберігав, «як міг, тремтів і з 

боязні втратити високий сан майже не виїжджав з монастиря, воліючи 

особисто слідкувати за монастирським і тюремним замками» [224, с. 220]. Як 

колишній скарбник, він мав улюблене заняття – «перераховувати 

монастирські гроші й перетоплювати золоті речі у злитки» [224, с. 220]. На 

відміну від свого попередника, Ієронім здатен на співчуття: спостерігаючи за 

Петром Калнишевським, він переймається його долею й тим, що не може її 

змінити, адже має коритися царським наказам. Проте Ієронім робить те, що в 

його силі – переводить Калнишевського у вигідніший каземат. 

         Архімандрит Герасим – наступник Ієроніма – не знаючи, як зміна влади 

після смерті цариці Катерини вплине на його посаду, щоб не нашкодити 

необережними діями власній особі, займає позицію пристосуванства: «Та 

головне нині – тяжко ридати. Соловецькі голосіння долинути мусять аж до 

стін зимового палацу, щоб зворушили імператора трени соловецьких 

монахів, він же бо син покійної. [...] Нині головне – плакати, завтра – теж, і 

післязавтра – аж до нового указу. Бо важко передбачити, що буде далі, а за 

сльози по цариці таки ніхто не покарає» [224, с. 355]. Проте архімандрит 

Герасим не вгадав примх і бажань вищої влади, яка призначила нового 

архімандрита, а його повернула в статус простого ченця за те, що «на 

заупокійній відправі по цариці надто ревно плакала братія, забувши радіти з 

приводу того, що на престол ступив найрозумніший з усіх, які досі 

царствували» [224, с. 356].         

         Відтак, через зображення образів трьох архімандритів Соловецького 

монастиря, письменник показав залежність тодішньої російської 

православної церкви від влади, розкрив свавільну політику Російської 

імперії, яка підпорядкувала собі церковний Синод. Втручання державних 
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діячів у церковні справи, прислужництво окремих священнослужителів 

владі виявляється і в такому епізоді: священиком Покровської січової церкви 

за наказом Румянцева було призначено Володимира Сокальського, а отця 

Кирила Тарловського звільнено, оскільки він «має непевне минуле»             

[224, с. 127]. Таким чином, духовні діячі ставали заручниками політики 

Російської імперії, виконавцями волі царів та їх спідручних. Свідчення цьому 

– дії священика Сокальського, який супроти волі козацтва виголосив присягу 

цариці. У важкий і вирішальний для Запорозької Січі час Сокальський, 

виконуючи приписи царських спідручних, зокрема Румянцева, закликає до 

покори, апелюючи при цьому до Божих заповітів: «[...] піп читав проповідь 

про смирення, яке окупиться сторицею, погрожував прокляттям тим, хто 

візьметься за зброю. Аж тепер Калнишевський зрозумів достеменно, чого 

Румянцев прислав йому Сокальського [...]» [224, с. 194].  

         Як і в романі «Орда», Р. Іваничук наголошує, що не всі духовні діячі 

були слухняними виконавцями царської політики. Так, отець Кирило 

Тарловський, який за наказом Румянцева був увільнений від обов`язків 

священика у Покровській церкві на Січі, змушений був утікати в степи, стати 

«диким попом». Отець Тарловський є прикладом духовного діяча, якому не 

байдужі національні інтереси України, політичні події – цим він нагадує 

Шрама (героя роману П. Куліша «Чорна рада»). У неспокійний для України 

час Тарловський під рясою за поясом носив пістоль і, прагнучи зберегти 

козацькі вольності, протистояти тиску царської політики, спрямованої на 

знищення Запорозької Січі, разом із Павлом Любимським пише листа до 

кошового отамана, у якому вказує на необхідність єднання козацтва у 

боротьбі проти сваволі царських посіпак. Ставши архімандритом 

Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря, Кирило Тарловський 

переховує втікачів, надає притулок тим, хто втікав від нестерпних умов 

життя, зумовлених політикою Російської імперії. Саме він дає притулок 

дружині й донці Павла Любимського, а з часом переховує у потаємній келії 

Самарського монастиря й самого Любимського. Значну роль відіграв отець 

Тарловський у віднайденні Павлом Любимським сенсу й мети життя після 
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його втечі з Соловецького монастиря: він радить Любимському написати 

про пережите й осмислене. Як справжній духовний пастир, Тарловський 

переймається не лише духовними обов`язками, турбується він і про добробут 

своїх парафіян, виступає на захист слобідських селян. 

         У романах «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках» Р. Іваничук 

художньо відтворив окремі сторінки життя і діяльності представників 

«Руської трійці» – М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького – поетів, 

громадських та культурних діячів, священиків. Роман «Вода з каменю» 

присвячений життю Маркіяна Шашкевича (1811–1843), з іменем якого 

пов`язують започаткування нової української літератури в Галичині й 

видання першого українського альманаху «Русалка Дністровая» (Будапешт, 

1837). Письменник відтворив дійсні факти біографії свого героя, які свідчать 

про його патріотичне налаштування, реалізацію не лише на словах, а й на ділі 

програмних основ «Руської трійці». М. Шашкевич, не злякавшись тодішньої 

влади, 12 лютого 1835 р. виголосив українською мовою на урочистостях із 

нагоди дня народження цісаря Фердинанда І промову й оду «Голос галичан», 

а 14 жовтня 1836 р. українською мовою проказав проповідь у соборі святого 

Юра, що на той час було нечуваним вчинком. Своєю наполегливою 

діяльністю і творчістю в умовах переслідування рідної мови, національних 

переконань, М. Шашкевич «добував воду з каменю» – звідси сиволіка назви 

твору й образу головного героя. 

         У романі відображено окремі аспекти діяльності Львівської греко-

католицької духовної семінарії, які розкриваються крізь призму сприйняття 

М. Шашкевича. У закладі, де виховувалися майбутні священики, 

переслідувалося вільнодумство, процвітали доноси. «Переслідування 

священиків і вихованців семінарії, запідозрених навіть у тіні вільнодумства, є 

у нас на порядку денному; досить часто почали останніми часами траплятися 

факти доносів» [641, с. 205], – констатував у своїй розвідці «Українські партії 

в Галичині» (1886) І. Франко. Як відомо з біографії М. Шашкевича, 1830 р. 

його було виключено з семінарії, оскільки «він нібито проявив 

недисциплінованість – повернувся пізно з міста. Це був тільки привід; 
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ректорат, очевидно, хотів позбутися юнака, якого недолюблював за горду, 

незалежну вдачу» [503, с. 23]. У романі Р. Іваничука М. Шашкевича 

виключають із семінарії через донос його «товариша» Михайла Базилевича, 

якому він розповів про своє співчуття до гуцулів, пісні яких записував, та про 

страту опришка Штоли. Промовистим у відтворенні атмосфери в семінарії є 

такий епізод: запитання одного із семінаристів про те, «чому закритий Заклад 

Оссолінських і що там робить поліція» [223, с. 235], «було розцінене як 

виклик офіційній владі, осуд її дій – ще того дня консисторія видала 

сертифікат про виключення з семінарії неблагонадійного» [223, с. 235–236].  

         У романі «Саксаул у пісках», який є своєрідним продовженням твору 

«Вода з каменю», розкрито образ ще одного представника «Руської трійці», 

соратника М. Шашкевича та Я. Головацького – Івана Вагилевича (1811–1866) 

– поета, фольклориста, філолога, громадського й духовного діяча. 

Спираючись на біографічні відомості, Р. Іваничук художньо осмислює 

складні життєві колізії, світоглядні аспекти І. Вагилевича, його переконання, 

які були суголосні спрямуванню «Руської трійці». Акцентуючи увагу на 

громадському, науковому, особистому житті І. Вагилевича, письменник 

порівняно мало уваги приділив висвітленню його духовної діяльності, 

підкреслив, що він став священиком не за покликанням, а через життєві 

обставини, «адже без офіційної освіти і священицької посади не зміг би 

продовжувати наукової діяльності» [228, с. 242]. Два роки духовної 

діяльності були для І. Вагилевича «справжнім бичем Божим», адже, служачи 

у тій самій парафії, де перед ним був священиком М. Шашкевич, він ніяк не 

міг «витруїти з себе відчуття неповноцінності» [228, с. 309], переконання, що 

не зможе досягти рівня свого попередника. Врешті, не бачачи можливості 

реалізації себе у духовному сані, відчуваючи, що його покликання – 

творчість і наука, І. Вагилевич без попередження консисторії у 1848 р. 

самовільно покидає парафію: « – Не буду більше попом [...]. Дітей хрестити, 

молодих вінчати, мерців ховати, треби справляти – я не для цього створений 

[...]» [228, с. 344]. Не відчуваючи покликання до священицької діяльності, не 

усвідомлюючи її сенсу, І. Вагилевич, водночас, не заперечує факт існування 



 372 

Бога, шукає безпосереднього спілкування з Ним. Адекватною формою 

такого спілкування йому видається протестантизм: «А чи не краще чинять 

протестанти, які не вдаються ні до містерій, ні до розмаїтих містифікацій, а 

тільки роз`яснюють слово Боже віруюючим і одягаються майже так само, як 

вони […]? А може, протестанство – то єдиний порятунок для українців, 

остання – п`ята – дорога, якої Іван шукає, знайти не вміє, а вона поруч, мов 

сокира за лавою?» [228, с. 330, 346].                                    

         Як і його побратими, І. Вагилевич не мав належних умов для своєї 

творчості, наукової й громадсько-культурної праці, не мав підтримки у 

суспільстві, адже національна свідомість тодішніх галичан була на низькому 

рівні, ослаблена тиском польських, москофільських, австрійських тенденцій. 

Попри це, І. Вагилевич у своїй діяльності робив усе можливе, аби сприяти 

відродженню національної свідомості народу, його мови, науки, культури, 

літератури. У цьому контексті розкривається зміст символічного образу, 

асоційованого з І. Вагилевичем і винесеного у назву твору – саксаул у пісках. 

У несприятливих для творчості й науки умовах, волею обставин І. Вагилевич 

став «чужоземцем на власній землі» [228, с. 345], оскільки був «змушений 

працювати в польському середовищі для Руси» [228, с. 346]. І. Вагилевич 

пояснює й виправдовує свої кроки: «[...] ніхто не кине в мене каменем за те, 

що для реалізації Маркіянової ідеї використовую чужинецькі засоби, – хай 

корені мого дерева висмоктують вологу з чужих пісків, якщо свій чорнозем 

прийняти мене не захотів» [228, с. 346].  

         Крізь призму сприйняття І. Вагилевича розкриваються образи його 

побратимів – М. Шашкевича та Я. Головацького. Показовим є враження, яке 

справив на І. Вагилевича отець Я. Головацький під час Богослужіння:                 

«[...] голос його відлунював під банею і там міцнів, перемінюючись на слова 

молитви, що спадали на людей немов з небес, й, проникаючи у їхні душі, 

залишалися там навічно, як цінний набуток, і багатіли віруючі, любов`ю 

примножуючи свої помисли й очищаючись від гріхів буденних [...]»                   

[228, с. 309]. Я. Головацький виявляє свідомість свого духовного обов`язку, 

віповідальність за нього: «[...] немає більшого щастя, як проповідувати в цих 
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забутих краях слово Боже, і почеснішого обов`язку немає...» [228, с. 310]. 

Водночас І. Вагилевич спостерігає певне роздвоєння свого товариша – 

священика й науковця, який під час згадки про бібліотеки «на мить став 

натуральним колишнім любомудром, який без бібліотек і архівів не мислив 

свого життя, проте священничий обов`язок вимагав від нього повсякчас 

перебувати в образі слуги Господнього, тому знову лягла на його обличчя 

маска побожності, така чужа для колись розкованого, охочого до гарячих 

суперечок і чисто світських розмов Якова» [228, с. 310–311]. Виконуючи свої 

душпастирські обов`язки, Я. Головацький не полишав наукових студій, 

намагаючись поєднати духовну й наукову діяльність. 

         Отець Пекарський – батько дружини І. Вагилевича – репрезентує у 

творі ту частину тодішнього західноукраїнського духовенства, яка 

переймалася просвітою народу, проте не виходила за межі богослів`я: «Отець 

Пекарський вважав, що просвітити руський нарід можна тільки ширячи 

богословські науки, – він перекладав для своїх парафіян Новий Заповіт 

простонародною мовою, оправляв переклад у маленькі книжечки й роздавав 

їх віруючим під час сповіді [...]» [228, с. 329]. Позиція отця Пекарського 

контрастує з поглядами на працю для народу І. Вагилевича, який «був 

переконаний, що народ просвітиться лише тоді, коли дізнається, що, крім 

Біблії, існують глибокі пласти світських наук – чужинецьких і національних» 

[228, с. 329]. 

         У творі увиразнюються особливості діяльності греко-католицької 

церкви на Галичині у першій половині ХІХ ст. Прикметно, що                        

Я. Головацький в уніатській церкві вбачав «національний інститут»                

[228, с. 318] – такий погляд цілком відповідав дійсності, адже, не дивлячись 

на конфесійні протиріччя, у яких звинувачувалася греко-католицька церква, 

саме вона у складні періоди була осередком національно-патріотичних 

настроїв на західноукраїнських землях. В уніатській церкві вбачає 

найприйнятнішу форму церковної організації отець Пекарський, адже 

підписання Берестейської унії 1596 р. сприяло об`єднанню розрізнених 

церков, забезпечило незалежне існування української греко-католицької 
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церкви: «Унія захистила нашу церкву і від єзуїтського мракобісся, і від 

православної темноти. Вона відгородила нас від поляків православним 

календарем, а від москалів – підпорядкованістю Ватикану» [228, с. 330–331].  

         В історичному циклі Р. Іваничука «Вогненні стовпи» згадується постать 

митрополита Андрея Шептицького, який відіграв значну роль у захисті 

релігійних та національних інтересів українців, підтримував національно-

визвольні процеси, відкрито засуджував два тоталітарні режими – 

більшовизм і фашизм. Окремі епізоди твору увиразнюють становище греко-

католицьких священиків під час захоплення більшовиками Західної України: 

«[...] вночі увірвалися на плебанію енкаведисти, перетрусили в домі кожен 

закамарок, а теж горище – рилися тільки в книжках, винесли десять дорого 

оправлених томів, які отець заховав за козлами на стриху, і повели його з 

собою; отець ще встиг сказати служниці, щоб побігла в Бондарівку до 

вчителя й попередила, що як має ,,Історію” Грушевського, то хай негайно 

добре заховає або спалить...» [222, с. 132].   

         У романному триптиху «Хресна проща» співіснують декілька часових 

площин: епоха Данила Галицького та його сина Лева, період більшовицького 

терору, Хрущовська «відлига». Своєрідним композиційним стрижнем, який 

об`єднує різні часові площини, є Страдчівська печерська лавра, а також доля 

священнослужителів, їхня хресна дорога, якою вони йдуть слідами свого 

вчителя – Ісуса Христа: «Хресна дорога, в`ючись довкола Страдчівської гори, 

минала печерний отвір, [...] цією дорогою пройшли, несучи свої хрести, многі 

мученики, і першими були ченці, задушені татарським димом, а скільки їх 

упало впродовж віків, і останнім був отець-професор Миколай Конрад, 

замучений новітніми ординцями у сорок першому [...]» [229, с. 42]. 

Поєднують віддалені епохи й герої-двійники – отець Миколай Конрад із             

ХХ ст. та його тезка – ігумен Страдчівського монастиря з часів Галицько-

Волинського князівства. Греко-католицький священик Миколай Конрад            

(ХХ ст.) поєднував богословську та науково-дослідну працю. Досліджуючи 

книгосховища, він знайшов «Патерик Страдчівського монастиря, ігуменом 

Миколаєм Конрадом складений і любомудрові й книжникові князеві 
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Володимирові Васильковичу присвячений». Як з`ясовується, патерик був 

створений ігуменом монастиря у Страдчі за часів Галицько-Волинської 

держави. У творі вимальовуються образи героїв-двійників, що є ознакою 

роману зв`язку часів: читаючи знайдений патерик, отець Миколай відчуває, 

що викладена там історія «була історією його власного життя» [229, с. 136], 

що він занурюється у «провалля часу – в сутності свого попередника або ж 

себе самого в колишньому житті» [229, с. 182]. Паралельне відтворення 

історій двох священиків – Миколаїв Конрадів із різних епох – зумовлює 

складну сюжетно-композиційну й наративну структуру твору, в межах якої 

можна окреслити «точки перетину» героїв-двійників: 1) подібно до Миколая 

Конрада з ХХ ст., який віднайшов стародавню пам`ятку – Страдчівський 

патерик у книгосховищах храму Святого Георгія в Любомлі, його тезка з  

ХІІІ ст. рятує знайдені в печерних лабіринтах Страдчі манускрипти, серед 

яких – «Остромирове Євангеліє» 1056 року, «Київський літопис», «Слово о 

полку Ігоревім»; 2) Миколай Конрад з ХХ ст. стає священиком у Страдчі – 

там же був парохом і його далекий тезка; 3) обидва Миколаї стають 

жертвами ординців – давніх – татар (ХІІІ ст.) та новітніх – більшовиків               

(ХХ ст.) і гинуть на хресній дорозі. Розкриваючи тему психології орди, 

актуалізовану в романі «Орда», Р. Іваничук показує схожість татар і 

більшовиків: «Були ті вої (більшовики. – І. П.) в гостроверхих шерстяних 

шоломах, схожі на ординські кучми, з хижими дзьобами на тім`ях, а на лобах 

яріли п`ятикутні криваві плями, і мова воїв була чужа [...]. Й подумав отець, 

що не тільки люди живуть двічі, а й орда не вигибає: набираючи іншого 

вигляду, несе в собі давню лють і безчестя» [229, с. 272].      

         Важливим у контексті увиразнення взаємозв`язку часів і доль є образ 

митрополита Андрея Шептицького, який пояснює Миколаєві Конраду 

невипадковість усього, що відбувається: «Ігумен Страдчівського монастиря 

загинув на хресній дорозі, на яку вийшов нині ти, то можна припустити, що 

люди, які в різних часах жертвують своє життя для віри й науки, можуть бути 

схожі і виглядом, і йменням, адже наш національний етнонім теж ніколи не 

мінявся і був спільним для всіх людей, що жили на нашій землі протягом 
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історії...» [229, с. 263]. Митрополит Шептицький перейнятий не лише 

церковно-релігійними проблемами, а й виявляє національну свідомість, 

переконання у необхідності відстоювати свою національність і виборювати 

державність: «Усі нації світу сформувалися у боротьбі за свою незалежність. 

[...] Імперський народ перемінюється в орду, в якої нема духовності, й тому 

так само, як тіло без душі, не може існувати» [229, с. 263]. Митрополит 

розуміє психологію орди, для якої властиво створювати міф про світове 

панування, у результаті чого народжуються тоталітарні режими, які у ХХ ст. 

«оточили з обох боків Європу» [229, с. 263]. Як патріот своєї землі, Андрей 

Шептицький переконаний у необхідності не бути байдужим до того, що 

відбувається, не займати позицію споглядання, адже у складні моменти 

історії «кожен повинен стати хоч трішки політиком» [229, с. 265]. 

Показовими є його настанови Миколаю Конраду: «А патріотизм – це теж 

релігія. Кожен патріот готовий за націю пожертвувати своїм життям, як 

первісний християнин за віру...» [229, с. 266]. Крізь призму сприйняття 

Шептицького висвітлюється ситуація напередодні Другої світової війни, 

увиразнюються злочини тоталітарних режимів, зокрема щодо церкви та її 

діячів, передбачаються наслідки поширення більшовицької влади на 

західноукраїнських землях. Як засвідчує історія і змодельована на її основі 

художня реальність у творі «Хресна проща», передбачення митрополита 

збулися: «Новітні ординці, виховані в жорстокій монгольській школі, й 

набагато нещадніші, ніж їхні вчителі, прийшли до нас» [229, с. 276].  

         У химерному романі Олександра Ільченка (1909–1994) «Козацькому 

роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» (1958) у контексті 

синкретичного хронотопу, в якому співіснують історія, фольклор, 

фантастика, звичайне і незвичайне, конкретне й узагальнене, серйозне і 

гумористичне, розкривається образ отця Мелхиседека – архієрея міфічного 

міста Мирослава, священика і воїна в одній особі. Мелхиседек навчався у 

Київській академії, був славним козацьким полковником, а потім з волі                

Б. Хмельницького, який прагнув, щоб церквою керувала достойна людина, 

став ченцем і єпископом. Лише козакові Мамаю – своєму вірному побратиму 
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– отець Мелхиседек зізнається про свою тугу за минулим, про прагнення 

вільного козацького життя. Подібно до Шрама – героя «Чорної ради»                  

П. Куліша – отець Мелхиседек у важкий для рідного народу час знову стає 

полковником. Під час наступу поневолювачів він закликає людей 

відстоювати свою волю, захищати рідну землю, наказує зняти з храмів 

дзвони, аби перелити їх на гармати. Патріотизм, національна свідомість 

мирославського владики підкріплені розумом, мудрістю, усвідомленням 

необхідності збереження рідної мови як запоруки перемоги в боротьбі з 

ворогами. У своєму посланні до українського народу, яке мали поширити 

кобзарі, Мелхиседек прагне донести людям правду про друзів і ворогів, 

підняти на боротьбу проти поневолювачів. Отець Мелхиседек своїми рисами 

не вписується в уявлення про значну частину духовенства зображуваної 

епохи: він не перейнятий приватними інтересами та матеріальним 

збагаченням, не відсторонений від життя простих людей, в ньому домінують 

патріотичні почуття, військові здібності, козацькі звички. Антитетичним до 

образу отця Мелхиседека є образ Варлама Лобанівського – настоятеля 

мирославського собору – заздрісного, зажерливого, лицемірного, байдужого 

до суспільних подій та долі народу. У вимірах поліфонічного часопростору, в 

якому переплетені конкретно-історичні та міфічно-фантастичні площини, 

увиразнюються соціальні й церковно-релігійні реалії України другої 

половини ХVІІ ст., зокрема поширення католицизму, відстоювання 

українцями рідної віри й землі, відступництво від православ`я (образ пана 

Купи-Стародупського). У контексті зображуваного проступають ідеологічні 

штампи, зумовлені епохою, у яку писався роман: акцентування на ворожості 

Ватикану, прагнення єдності з Росією тощо.  

         Отже, представники історичної прози ХХ – початку ХХІ ст., 

продовжуючи традиції попередників, багатопланово й психологічно 

переконливо розкрили образи духовних діячів, церковно-релігійні протиріччя 

різних епох. Образи духовенства у творах письменників увиразнюються у 

контексті складних ситуаційних колізій, морально-етичної, філософської та 

національної проблематики. Відповідно до історичної правди 
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священнослужителі зображені учасниками суспільно-політичних 

процесів, історичних подій, причетними до долі країни та визначних діячів. 

Образи героїв та події у творах С. Скляренка й П. Загребельного 

увиразнюють розуміння процесу утвердження християнства, специфіку 

діяльності духовенства періоду Київської Русі. У центрі уваги авторів – 

зображення непростих періодів української історії, показ ролі духовного 

діяча у суспільно-політичних і церковно-релігійних подіях першої половини 

ХІV ст., кінця ХІХ – початку ХХ ст. на Закарпатті (твори В. Ґренджі-

Донського), ХVІІ ст. (твори З. Тулуб, О. Пахучого, І. Корбача, Р. Іваничука, 

О. Ільченка), ХVІІІ ст. (романи Ю. Мушкетика, Р. Іваничука), ХІХ, ХХ ст. 

(твори Р. Іваничука). Письменники художньо інтерпретували постаті відомих 

духовних діячів – Є. Плетенецького («Людолови» З. Тулуб), І. Гізеля,                      

І. Галятовського, Й. Нелюбовича-Тукальського, Л. Барановича («Тиміш 

Хмельницький, син Богдана», «Юрась Хмельниченко» О. Пахучого, 

«Останній похід короля» І. Корбача), Ф. Прокоповича («Гетьманський скарб» 

Ю. Мушкетика), ігумена Мельхіседека («Полин чорний, мак гіркий»                      

Г. Колісника, «Гайдамаки», «Прийдімо, вклонімося...» Ю. Мушкетика),  

представників «Руської трійці» («Вода з каменю», «Саксаул у пісках»                   

Р. Іваничука), А. Шептицького («Хресна проща», «Вогненні стовпи»                 

Р. Іваничука). Відтворюючи історичні реалії, автори розкривали «вічні» 

проблеми: гріх і спокута, пошук Істини, шлях до Храму, хресна дорога 

українського духовенства, духовна незламність, взаємозв`язок релігійної 

приналежності та національної самоідентифікації, нероздільність 

християнських і національних цінностей.   

 

4.4. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство сучасних авторів 

 

         В образній системі творів яскравого майстра сучасної української прози 

– Валерія Шевчука (н. 1939 р.) – особливе місце займає духовенство. Як 

засвідчили спостереження, у прозі письменника знаковим є тип 

священнослужителя-мандрівника, книжника, шукача істини. Йдеться 
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насамперед про такі твори, як «Ілля Турчиновський» (перша частина 

роману-триптиху «Три листки за вікном»), «На полі смиренному», «У пащу 

Дракона», «Око Прірви», «Книга історій», «Біс плоті», «Срібне молоко». 

Герої цих творів – священики, ченці, диякони, мандрівні дяки – мають своїх 

прототипів, які жили в епоху Бароко, відповідно, репрезентують бароковий 

характер: їм властива внутрішня амбівалентність, переживання складних, 

суперечливих почуттів, сумніви, страх, сум`яття. Героїв об`єднує й 

схильність до філософських роздумів, інтелектуальних дискусій, ведення 

записів про свої пригоди, любов до мандрів, розкриття таємниць, пошуки 

прихованого сенсу буття і власного існування. Образ священнослужителя – 

мандрівника та шукача істини – у зазначених творах В. Шевчука 

розкривається у контексті гострих, часто детективних сюжетних колізій, у 

вимірах багатопланової проблематики та, як правило, через першоособовий 

наратив. Поглиблюють значення образів героїв символи (дорога, храм, 

дракон, око прірви, срібне молоко тощо).  

         Героєм першої частини роману-триптиху «Три листки за вікном» (1981) 

є Ілля Турчиновський (1695 – ?) – випусник Києво-Могилянської академії, 

мандрівник, березанський священик, історія якого відтворена на основі 

автобіографії, складеної ним самим («Моє житіє і страждання мною, Іллею 

Турчиновським, священиком і намісником березанським, написане у пам`ять 

дітям своїм, і внукам, і всьому потомству»). Образ Іллі Турчиновського 

розкривається через саморозповідь – спогади про життя, мандри, пошуки 

самого себе та істини, які він записує в похилому віці, усамітнившись на 

пасіці. У молодих літах Ілля Турчиновський відчув поклик дороги й вирушив 

у мандри, у яких, зазнавши чимало пригод, пізнавши добро і зло, осягнувши 

амбівалентність людської природи, створив цикл притч «Мудрість 

передвічна», де в контексті метафоричної образності (Розум, Воля, Гординя, 

Заздрість, Повстримність) висловив свої філософські погляди. На відміну від 

претексту (автобіографії Іллі Турчиновського), де виклад здійснюється від 

імені героя – автора тексту (першоособова нарація) у вигляді констатації 

подій і фактів власного життя при збереженні лінійного часопростору, в творі 
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В. Шевчука оповідь набуває форми спогадів Турчиновського про свої 

мандри, які вмонтовуються у його розповідь про життя після подорожі. 

Ретроспективні елементи, зміщення часових та просторових пластів, увага до 

снів, метафоричних образів, риторичних прийомів (звернення до читача), 

наявність концепту дороги, моделей «життя-мандри», «світ-коло», 

актуальність ідеї амбівалентності людської природи і всього сущого, алюзії 

на філософські ідеї Г. Сковороди – все це формує необароковий характер 

твору.    

         В романі «На полі смиренному» (1982) письменник вдається до 

модифікації жанру житія (претекстом твору є «Києво-Печерський патерик» – 

пам`ятка давньої української літератури ХІІІ ст.), до іронічної інтерпретації, 

десакралізації образів ченців Києво-Печерського монастиря, що відбувається 

через обігрування, травестування відомих агіографічних історій. Важливу 

роль у трансформації жанрових, образних і наративних структур претексту 

відіграє образ Семена-затворника, який є не лише спостерігачем і фіксатором 

подій, а й активним учасником того, про що оповідає. Спостерігаючи за 

ченцями, Семен має на меті осягнути правду про них, пізнати особливості 

їхнього характеру та мислення, зрозуміти людську природу загалом, тобто, 

осягнути істину. Семен-затворник дає психологічний аналіз вчинків ченців, 

висловлює важливі для змістового плану ідеї. В образі Семена відчутні 

алюзії на постать Г. Сковороди, зокрема, після завершення написання житій 

він також прагне покинути монастир і вирушити у мандри: «Як тільки 

закопаю пергамент, думав я, вийду з келії, не оповіщаючи нікого, покину сірі 

стіни і світ цей смиренний: не вкладається в його рамці моя душа. [...] Сонце 

хочу відчувати в себе над головою, повне соку зело бачити і серед людей 

бути, котрі живуть, як їм природа веліла. Мені ж уділила вона долю 

найубогішу: дивитися на світ і пересівати все, що бачу, через серце й душу 

свої» [703, с. 182–183]. Семен, подібно до Г. Сковорди, визнавав існування 

загальної істини, ототожнюючи її з вічністю, мудрістю, свободою та добром. 

Г. Сковорода писав: «Що таке істина? Те, що пречисте, нетлінне і єдине. Те, 

що скрізь і завжди, все у всьому [...], те, що скрізь і ніде [...], істина 
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безначальна» [543, с. 406, 414]. Аналогічними є роздуми Семена: «Істина 

є, але немає її межі. Кожна межа для Істини – це кайдани, і єдиний 

справдешній вимір для неї – добро, людиною творене» [703, с. 182].                   

Г. Сковорода був переконаний, що все має подвійну природу: видиму й 

невидиму і, виходячи з амбівалентності всього сущого, пізнання певного 

явища вважав неможливим без пізнання його протилежності: «Хіба може 

говорити про біле той, котрому невідоме, що таке чорне? [...] Ніхто не може 

вбити в собі зло, коли не втямить спершу, що таке те зло» [542, с. 248]. До 

такого ж висновку приходить і Семен-затворник: «Коли хочеш щось у собі 

заперечити – пізнати його добре треба» [703, с. 66].  

         Спостерігаючи за суперечливими характерами ченців, у душах яких 

більше темряви, ніж світла, Семен роздумує про співвідношення в людині 

добра і зла, святості та грішності й усвідомлює, що «небо й пекло [...] мають 

осілля у душах наших, в яких іде вічна й невситима війна [...], звір і Бог 

складають єство наше» [703, с. 13–14, 118]. Таке осмислення особливостей 

людської натури суголосне бароковому світогляду, відповідно до якого 

«припускалась можливість співіснування в одній особистості християнської 

набожності й запеклого сатанізму» [393, с. 37]. Семен-затворник, як 

представник барокового характеру, розмірковує й про загадковість і тлінність 

світу, про непевність людського буття: «[...] чи можемо ми до кінця збагнути 

цей світ, пристрасті людські й добро? [...] Що є вічного й постійного в цьому 

світі [...] і що лишиться від нас на віки і не упаде?» [703, с. 177]. У цих 

риторичних питаннях героя проглядається ідея світу-хаосу, світу-абсурду, в 

якому все тимчасове й тлінне. Отже, за влучним зауваженням А. Горнятко-

Шумилович, «Семен-затворник передусім думає не про увічнення 

праведників Печерського монастиря, – він уперто й наполегливо 

дошукується істини, якій намагається служити» [146, с. 17]. Показовою в 

цьому сенсі є мета Семена, який зізнається, що склав «свій синаксар, чи ж бо 

патерик, не задля прославлення чи огудження святих отців, [...] хотів я 

глибше зрозуміти тих, про кого писатиму [...]. Не судити, а розуміти я хочу 

людей, що зачинилися тут від світу» [703, с. 7, 8, 91].  
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         Саме крізь призму сприйняття Семена-затворника розкриваються 

образи ченців Києво-Печерського монастиря. У моделюванні образів героїв 

В. Шевчук не дотримується традиційної сюжетної схеми житія, за якою мала 

подаватися «біографія святого від народження до смерті» [379, с. 267], нехтує 

канонічною композицією житія, згідно з якою «були обов`язкові три частини: 

вступ, власне житіє, висновки» [379, с. 267] й будує сюжет про певного 

«святого» на основі окремих епізодів. При цьому письменник вдається до 

іронічного переосмислення жанру житія: якщо традиційне житіє – це 

«похвала святому як своєрідна ода у прозі» [379, с. 267], де метою агіографа 

було «розповідати про подвиги пустельників і ченців», давати «взірець 

подвижництва» [379, с. 539, 267], то В. Шевчук зображує своїх героїв 

простими ченцями, яким притаманні людські слабкості й пристрасті. Сам 

письменник зазначає, що його твір написаний «за ,,Києво-Печерським 

патериком” як травестія» [708, с. 400] й уточнює характер травестійного 

переосмислення: «Травестія може бути не тільки гумористична, пародійна з 

твору серйозного (як ,,Енеїда” І. Котляревського), але й серйозна з твору 

серйозного» [708, с. 419–420]. Так, моделюючи образ Єремії Прозорливого, 

В. Шевчук вдається до травестійної інтерпретації: якщо у «Києво-

Печерському патерику» святість Єремії зумовлюється його здатністю 

передбачати майбутнє («Йому був даний дар від Бога: провидів бо майбутнє. 

[...] І якщо кому що говорив, добре чи погане – збувалося слово»               

[493, с. 80–81]), то в романі «На полі смиренному» схильність Єремії до 

пророцтв та передбачень набуває негативного значення – він виступає як 

вистежувач і донощик. Антитетичним до претекстового образу є образ 

Миколи Святоші. У патерику Святоша є «блаженним і благовірним князем 

[...], котрий подумавши, що облудним є життя це суєтне, і що все тутешнє 

мимо тече й мимо проходить, залишив княжіння, честь, і славу, і владу, і все 

те ні за що мавши прийшов до Печерського монастиря і став монахом»            

[493, с. 103]. У романі «На полі смиренному» заперечення святості Миколи 

Святоші здійснюється через зображення його самолюбства та жорстокості, 

які проявляються у ставленні до Петра ([703, с. 31]). Якщо в патерику 
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Святоша рятує душу Петра, то в романі В. Шевчука його егоїзм і 

прагнення позбавити себе зв`язків зі світом є причиною смерті Петра. 

Образом Святоші письменник акцентує на згубній силі релігійного 

фанатизму. Моделюючи образ Прохора, котрий робив хліб із лободи, а з 

попелу сіль, В. Шевчук інтегрує до сюжетної основи претексту нові елементи 

(опис збирання Прохором лободи, образ Лазаря), самому ж образу Прохора 

автор надає нового змістового наповнення. Якщо в «Києво-Печерському 

патерику» Прохір під час голоду «помножив збирання лободи на харч і 

більшу працю собі творив у ті дні [...], робив хліб та роздавав бідним і тим, 

що від голоду знемагали» [493, с. 143], то в романі В. Шевчука Прохір думає 

лише про себе, в нього відсутнє співчуття до людей. Образ Прохора 

актуалізує ідею про те, що самолюбство та жорстокість знищують добро, а 

знання і вміння, не передані іншим, є марними. Образ Ісакія, епізод його 

юродства, сцена приходу до нього бісів у ангельській подобі в романі «На 

полі смиренному» співзвучні з претекстом. Аскетичне життя Ісакія, 

страждання, яких він сам собі завдавав, щоб позбутися спокус, що 

перешкоджали йому наблизитися до Бога, мають у «Києво-Печерському 

патерику» позитивне значення і формують уявлення про Ісакія як про 

святого. В. Шевчук, натомість, показує, що затворництво не звільнило Ісакія 

від того, від чого він намагався втекти, навпаки, наповнило його душу тугою 

й сумнівами. У контексті зображуваного актуалізується ідея про те, що 

чернече життя не є останньою межею в пошуках людиною істини. 

Промовистими тут є слова, які чує Ісакій: «Не треба заради мене світ 

ненавидіти, бо не задля ненависті я прийшов. Не треба тіло своє умертвляти, 

бо не для смерті я є: життя уділ мій [...]. Той мені угодний, хто життя 

творить, а не марнує його. Той, хто не творить життя, а тікає від нього, – 

світові й Богу не потрібний» [703, с. 68–69]. Переосмислення набуває у 

романі «На полі смиренному» й образ Марка-печерника: якщо у «Києво-

Печерському патерику» Маркове провіщення Теофілової смерті має 

позитивне значення, адже дає йому можливість покаятися, то у творі                    

В. Шевчука таке «пророцтво» Марка викликане образою на Теофіла, є 
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своєрідною помстою йому (Теофіл заплатив Маркові мало грошей за 

поховання брата) і стає причиною Теофілових страждань, адже його життя 

перетворюється у щохвилинне очікування смерті. Агапіт у романі «На полі 

смиренному» – це вже не святий, котрий, «ховаючи святість свою, хворих 

зціляв» [493, с. 124], а людина, яка прагне себе прославити: «[...] я покинув 

ліс і пішов до людей, бо хочу прославитись між них у легший спосіб»              

[703, с. 103]. Якщо у патерику Агапіт зцілює хворих своєю молитвою, то в 

романі «На полі смиренному» – зіллям, котре дає йому його батько – 

«останній великий волхв землі полянської» [703, с. 103]. Образ Григорія в 

романі В. Шевчука набуває негативної семантики через показ його «чуд», 

здійснених шляхом злочинів та ошуканств. Якщо у патерику Григорій 

відпускає на волю злодіїв, котрі хотіли його пограбувати, ще й захищає їх 

перед владою, то в романі В. Шевчука Григорій, протримавши злодіїв п`ять 

днів і ночей без води та світла, примусово робить їх монастирськими 

прислужниками. Отже, якщо в патерику осуджуються злодії, а Григорій 

зображений їхньою жертвою, святим і чудотворцем, то у романі «На полі 

смиренному» злодії виступають жертвами підступного Григорія, сам же він 

наділений негативними рисами.   

         У контексті образної системи твору В. Шевчука набуває актуалізації 

проблема обрання людиною свого життєвого шляху, зокрема мотивація 

прийняття чернецтва. Показовою тут є історія про ченця Федора, образ якого 

увиразнює ідею «сродної праці», у якій людина знаходить своє щастя. 

Піддавшись на умовляння Василя, купець Федот роздав своє майно й став 

ченцем Федором. Перебуваючи у монастирі, Федір не знаходить спокою, 

його мучать сумніви: «[...] чи правильно я вчинив? Чи справді ця жертва 

дасть мені змогу зустрітися потім з моїми коханими жінкою й дитиною?» 

[703, с. 160]. Зрікшись своєї улюбленої справи, Федір втрачає сенс життя: 

«Яка тут з мене користь? Крутити жорно і нетямкуватий зміг би, а моя голова 

до торгових оборудків створена. Я про це тільки й міркую: вона зараз по-

порожньому працює, а їй думати і вичислювати хочеться» [703, с. 160–161]. 

Чернече життя не принесло спокою і втіхи Федору, адже він став ченцем не 
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за внутрішньою потребою, відповідно, прирік себе на страждання. Семен-

затворник робить із цього показовий висновок: «Замість того, щоб природі 

уподібнюватися, ми суперечимо їй – звідси лихі наші пристрасті. [...] той, хто 

себе мордує, сподіваючись зажити ласки Божої, майже такий самий грішник, 

як і той, що лихо відверте чинить. Не проти природи своєї людина повинна 

іти, а за нею. Не вчи вишню родити малину, хай буде вишня вишнею, а 

малина малиною. Лихі ж учинки зчаста виникають у світі через те, що не 

навчені ми жити у злагоді із природою, частками якої ми є» [703, с. 176]. 

Спостерігаючи за ченцями, аналізуючи власний шлях, Семен-затворник 

розуміє, що багатьох у монастир привело й там тримає не бажання служити 

Богу, а прагнення позбутися пристрастей, страху смерті (Іоанн-затворник, 

Ісакій, Микола Святоша), бажання слави (Агапіт, Григорій), а головне – 

нездатність пізнати свою природу, знайти «сродну працю», а, відтак, сенс 

життя: «Починав багато справ земних, але до жодної не пристав душею: 

єство моє повне плачу було. В монастирі зустрів подібних до себе – єство 

наше плаче однаково. Не очищальні, на жаль, це сльози, а вадкі, адже ті, що 

втікають від пристрастей, все одно що від тіні своєї тікають і втекти хочуть. 

[...] Замість жити у гармонії із природою своєю, людина піддає себе мукам 

великим, бо страх смерті носить у собі великий» [703, с. 118]. На відміну від 

інших затворників, Семен «зачинив себе тут добровільно не для того, щоб 

боротися із плоттю й неупокореністю, а щоб мислити й писати» [703, с. 66] 

правдиві історії про ченців. Отже, «гріх» Семена, на переконання Єремії 

Прозорливого, полягає у тому, що він «на інших не подібний» [703, с. 21]. 

Праця Семена, його далекі від ортодоксальних догм судження про Бога й 

істину, викладені ченцю Никону, який виявився зрадником свого вчителя 

(виразна алюзія на образ Юди), призвели до того, що Семен потрапив під суд 

братії. Не забажавши уподібнюватися до загалу, жити під маскою, він став 

«білим вороном»: «Горе тому, – подумав я, – хто не має такої 

розполовиненості і хто відкинув машкару геть! Він ізгоєм стає і підпадає під 

зневагу братів своїх по закапелку» [703, с. 186]. З огляду на роки, у які 

створювався твір, на тодішню суспільно-політичну атмосферу, в 
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зображеному в романі «На полі смиренному» вбачається промовиста 

метафора існування людини в тоталітарному суспільстві.         

         Прототипом героя повісті «У пащу Дракона» (1993) є православний 

полеміст, братсько-церковний діяч, архімандрит Берестейського монастиря, 

письменник – Афанасій Филипович (ХVІІ ст.), твір якого – «Діаріуш, албо 

Список дієв правдивих [...]», що є яскравим зразком барокової белетристики, 

покладений в основу повісті В. Шевчука. Як намісник Куп`ятицького 

монастиря, Афанасій Филипович отримав доручення відбудувати церкву, для 

чого необхідно було зібрати «ялмужну» (милостиню). Дотримуючись 

сюжетно-композиційної, оповідної, стильової манери претексту, В. Шевчук 

зберігає також (з незначними змінами) ім`я героя-наратора (Афанасій 

Филипович фігурує як Атанасій Пилипович), його основні риси й дії 

(Атанасій Пилипович – намісник Куп`ятицького монастиря – також отримує 

доручення зібрати милостиню на відбудову церкви Пречистої Богородиці). 

Якщо в «Діаріуші» Афанасія Филиповича акцентується на утисках 

православних уніатами та католиками й сам автор виступає за ліквідацію 

унії, то В. Шевчук не заглиблюється у висвітлення православно-католицьких 

конфліктів, натомість, зосереджує увагу на ідеї захисту Храму, жертовного 

служіння меті знищення зла (Дракона). Афанасій Филипович у «Діаріуші» 

постає типовим бароковим священнослужителем, представником барокового 

характеру, на що вказує М. Корпанюк: «Прекрасний оповідач і стиліст, 

майстер створення й опису авантюрно-пригодницьких сцен, картин, високо 

освічений, ерудит і відчайдуха, Афанасій Филипович створив типовий образ 

барокової людини, сповнений різних протиріч у характері, вчинках, думках. 

У ньому поєднується глибокий і суворий аскетизм монаха і романтик-

мандрівник [...]» [310, с. 331]. Освіченим, знавцем Святого Письма, поетом 

(складав «поетичні надгробки великим людям, похованим у Куп`ятицькій 

церкві» [715, с. 191]), автором «діарія» [715, с. 210], цілеспрямованим у 

досягненні мети, завзятим і відчайдушним у виконанні місії виступає 

Афанасій Филипович (Атанасій Пилипович) і в інтерпретації В. Шевчука. 

Отримавши доручення зібрати милостиню на відбудову Куп`ятицької церкви 
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Пречистої Богородиці, він, керуючись голосом, який почув, але у 

походженні якого сумнівався, вирушає у царство Дракона. Героя постійно 

супроводжують страх, сумнів, які часто набувають персоніфікованого 

вигляду (особа в розрідженій плоті); він бачить візії та сни, чує голоси, які 

вносять сум`яття і непевність у душу, проте завзято несе свою місію, не 

зупиняється, сприймаючи те, що з ним відбувається, як випробування, 

пройшовши яке, приходить до усвідомлення свого справжнього призначення 

– «не відбудувати на рідній землі Храм, а перепинити Драконові дорогу, хай і 

піду заради цього йому в жертву» [715, с. 212]. Своєю місією, її жертовною 

суттю Атанасій Пилипович уподібнюється до Христа: «[...] величезний хрест 

чавив йому спину й плечі, пліть падала на костомашне, худе тіло, а била 

мене. Може, моя жертва Богові угодна, адже й Ісус Христос, Господь наш, 

пішов на смерть заради нас і задля науки нам» [715, с. 176, 211]. Христос 

заповів учням берегти й передавати своє вчення – так само й Атанасій 

Пилипович доручає своєму послушникові Онисиму: «[...] діарій мій пильно 

бережи» [715, с. 211].  

         Важливу роль у розкритті образу головного героя та ідейно-

тематичного змісту твору відіграють образи-символи. Образи Дракона та 

його царства розкриваються через проекції на Святе Письмо, зокрема на 

Об`явлення святого Івана Богослова: «Ангел схопив Дракона, що диявол він і 

сатана, і зв`язав на тисячу років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і 

печатку над ним поклав бо зводить той народи, аж поки не скінчиться тисяча 

років. Отож іти до Дракона – це йти у його безодню, а безодня його – це і є 

його царство, в якому він зводить народи» [715, с. 139]. В образі Дракона та 

його царства можна вбачати й алюзію на міфічного, казкового дракона, а в 

образі головного героя, відповідно, – змієборця: «І раптом зупинився, бо 

тільки тепер побачив, куди йду, а побачив дивне, таке, що в казках 

оповідається: гіганську пащеку [...], і я тільки один із них усіх ішов назустріч 

Дракону і вже бачив його тіло [...]» [715, с. 170]. В. Міщук вважає, що 

«Дракона можна сприймати як уособлення загального, світового ,,зла”, на 

кшталт скандинавського Світового Вовка – Фенріра, або за подобою не 
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чужого нам Змія Гориновича. [...] Дракона можна сприймати і 

відображенням тенденцій Компартії, Імперії...» [437, с. 84]. Отже, образ 

Дракона та його царства доречно асоціювати й з конкретно-історичними 

реаліями, адже й сам письменник констатував, що його повість – «це реакція 

на російське брутальне втручання у наше життя» [695, с. 93]. Відтак, окрім 

асоціації з темною, протилежною до Божественної силою, під царством 

Дракона вгадується тодішня Росія, а на рівні підтексту – тоталітарна 

держава: «[...] на іноземців там чекають жахкі небезпеки, з яких мало хто 

виходить живий, а більше живими таки не виходять. [...] люди Дракона щиро 

вірять, що тільки вони справжні Господні слуги і тільки вони правильно 

вірять у Бога, а всі іноземці – боговідступники, і знищувати їх – це воля 

Божа» [715, с. 123]. Показовою у цьому контексті є постать ігумена 

монастиря Воскресіння із мертвих Ісуса Христа – Аліпія Федоровича – 

типового духовного діяча часів тоталітарного режиму: прихильно прийнявши 

Атанасія Пилиповича та його послушника, він, водночас, радить їм піти на 

поклін до воєводи, назватися рабами і присягнути на вічне підданство цареві. 

Загалом, символічний образ Дракона, акумулюючи біблійні, архетипні, 

міфологічні, конкретно-історичні значеннєві концепти, породжує у 

текстуальному просторі пафос загадковості й недомовленості.  

         Багатоплановим у повісті є й образ храму. В свідомості Атанасія 

Пилиповича Куп`ятицький храм Пречистої Богородиці, який потребує 

відбудови, набуває символічного значення. Пройшовши випробування 

страхом і сумнівами, не зрадивши мети своєї небезпечної подорожі (зібрати 

милостиню на відбудову храму), герой приходить до усвідомлення: «Храм – 

моя душа» [715, с. 174]. Образ набуває й національного змісту: стародавній 

храм, який зазнав руйнувань, проте вистояв, хоча й потребує відбудови, 

виразно асоціюється з Україною у контексті тоталітарного режиму. Таке 

значення образу суголосне семантиці храму в романі Р. Іваничука «Орда». У 

сповненій небезпек мандрівці Атанасій Пилипович переосмислює свою 

місію: якщо вирушав він у дорогу з метою зібрати гроші на відбудову 

церкви, отже, дбав насамперед про храм, то, переживши випробування, 
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приходить до висновку: відбудувати Храм неможливо не знищивши зло 

(Дракона). Відтак, місія намісника Куп`ятицького монастиря полягає у 

творенні добра через знищення зла. У цьому контексті слушними є слова В. 

Міщука, який назвав повість «У пащу Дракона» «твором про прозріння 

людини і силу її духовної наснаги» [437, с. 83]. 

         Образ героя-наратора роману «Око Прірви» (1995) теж має свого 

прототипа – це творець Пересопницького Євангелія – чернець Михайло 

Василевич. Крізь призму його сприйняття розкриваються образи диякона 

Созонта, ченця Павла та історія їхньої мандрівки до Микити Стовпника. Як і 

в творах «Ілля Турчиновський» та «У пащу Дракона», герої репрезентують 

тип барокового священнослужителя – мандрівника, шукача істини. Як і в 

розглянутих вище творах, у романі «Око Прірви» головну роль в організації 

сюжетно-композиційної системи відіграє дорога. Кожен із героїв має свою 

причину вирушити у мандрівку до острова Микити Стовпника: Михайло 

Василевич – щоб відродити творче натхнення, зміцніти духом, набратися 

вражень і сил; чернець Павло – «попросити поміч на свій недуг» [704, с. 4] у 

Микити Стовпника, а диякон Созонт потребував матеріалу, адже «складав 

новочасні Четьї-Мінеї, тобто внамірився писати не про давньоколишніх 

святих, а про сущих» [704, с. 4]. Подібно до подорожі в царство Дракона («У 

пащу Дракона»), мандрівка до острова Микити Стовпника постає своєрідним 

випробуванням, у якому, через сумніви, вагання й страждання, має виявитися 

духовна стійкість чи слабкість героїв, їхня відданість чи зрада обраному 

шляху. Показовими тут є роздуми героїв: «[...] дорога мала стати мені 

шляхом до спитування, бо людська сила мала і людина до подвигу не завжди 

здатна і спроможна» [704, с. 27] (Михайло Василевич, «Око Прірви»);                

«[...] чи не є моя мандрівка [...] отаким спитуванням чи пургаторіумом, адже 

все, що зі мною відбувається, набирає якоїсь не до кінця збагненної 

двозначності, і я, хоч ніби відбуваю просту мандрівку із простою метою, 

увійшов мимовільно в якесь непросте, подиву гідне, змагання» [715, с. 159] 

(Атанасій Пилипович, «У пащу Дракона»). Випробування, які проходять 

герої, пізнання, яке вони здобувають під час мандрів, спонукають їх до 
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усвідомлення свого призначення. Відтак, мандрівка набуває символічного 

значення, ототожнюючись із життєвим шляхом людини, шляхом-пошуком 

свого призначення, шляхом-пізнанням істини.  

         Як типовий представник барокового характеру, Михайло Василевич, 

подібно до Атанасія Пилиповича, страждав від сумнівів і страху, перебував у 

постійному пошуку відповідей на складні питання: «[...] я не міг належно 

оцінити: чи Дух Божий поселяється в мені тоді, коли любив цей світ, чи тоді, 

коли я його ненавидів [...]? Тобто сумнів у мене був: чи диявол є 

супротивником Божим чи інструментом його для нашого спитування?»               

[704, с. 6–7]. Великого значення герой надавав снам, візіям, у яких 

найчастіше бачив Око Прірви: «[...] воно, те Око, привиджується як жахне 

видиво, бере мене у свій приціл [...]; воно – вистежувач моїх справ і дій, бо 

пливе за мною, чатуючи кожен крок; воно – павук, що розкинув павутиння й 

готує труту [...], воно, зрештою, ота Смерть – міст між життям та вічністю 

[...]» [704, с. 4]. Бажання звільнитися від Ока Прірви – одна з причин 

мандрівки: «[...] я ж тікав від Ока Прірви, яке постійно мене супроводило 

[...]» [704, с. 14]. Подібно до сприйняття Атанасієм Пилиповичем образу 

Дракона, Михайло Василевич із Оком Прірви пов`язує свій страх, тривогу, 

непевність і сумнів. Символізм образу Ока Прірви розкривається через 

асоціації його з темною силою, яка неволить, пригнічує. Око Прірви виникає 

в результаті переплутання істини й омани, що яскраво показано на прикладі 

історії про Микиту Стовпника та його учнів.   

         Михайло Василевич, подібно до Іллі Турчиновського, сприймає життя 

як мандри, відчуває притягальну силу дороги: «[...] узяв палицю в руки й 

рушив у мандри. Навіть коли я потім засів за працю в Двірці біля Заславля, а 

потім у Пересопниці, у мене не зникло почуття, що пробуваю у мандрах [...]» 

[704, с. 26]. Дорога для Михайла Василевича, як і для Іллі Турчиновського й 

Атанасія Пилиповича, – шлях випробування та пізнання. Подібно до 

Атанасія Пилиповича, герої роману «Око Прірви» відчувають себе під 

владою дороги, не можуть збагнути, яка сила їх повела у мандрівку, 

відчувають небезпеку й таємницю своєї подорожі, зректися якої, проте, не 
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можуть. Як і Атанасій Пилипович, Михайло Василевич, пройшовши 

випробування й здобувши пізнання, усвідомлює своє призначення – зберегти 

і поширити відкриту Созонтом правду про псевдосвятого Микиту Стовпника 

й цим самим знищити брехню, зло, Прірву: «Понесу [...] усі мовлені слова, 

усі відбуті дії і нічогісінько із того не забуду – саме таке на сьогодні моє 

послушенство» [704, с. 183]. Якщо Атанасія Пилиповича надихав і 

супроводжував у дорозі образ Храму, то Михайла Василевича – створене ним 

Пересопницьке Євангеліє. Атанасій Пилипович протягом мандрівки вів 

діаріуш, Михайло ж Василевич після повернення з острова Микити 

Стовпника вирішує «записати все, що пережив у мандрівці і що вклав до моєї 

голови диякон Созонт» [704, с. 190].    

         Ще одним представником барокового типу священнослужителя-

мандрівника, шукача істини у романі «Око Прірви» є диякон Созонт, який 

ненавидів брехню, піддавав усе сумніву і своєю метою мав викриття 

прихованого й таємного. Маючи намір написати Четьї-Мінеї, Созонт «хотів 

переконатися, що чуда творяться і в його часі, і пильно збирав усі випадки 

чудодіяння, старанно їх записуючи, але мав хворобу підозріливості, отже, 

ніколи не брав оповіджені факти за істинні, а сам вирушав у ті місця, де чудо 

відбулося, і, ніби королівський возний, провадив ретельне розслідування і 

розшук за правом – був він до чернецтва правником і служив у громадському 

суді [...]» [704, с. 8]. У контексті розкриття образу диякона Созонта 

актуалізується проблема суперечності християнського вчення та дилема 

«віра – розум». Мудрість Созонта, його здатність проникати у суть речей 

виявляються у знанні Святого Письма, творів філософів, у ведених ним 

дискусіях («візерунках») та виголошених проповідях про гру                            

([704, с. 93–95]), про світ-чистилище ([704, с. 163–164]). Передчуваючи, що 

його не випустять із острова живим через те, що розкрив правду про Микиту 

Стовпника та його учнів, диякон Созонт доручає Михайлу Василевичу 

зберегти й поширити відкриту ним правду: «І в цій грі виграє не той, котрий 

загине, бо судитимуть не люди, а Господь. Виграє правда, яку він заповів, а я 

був і є її жерцем. Але, щоб виграти, потрібна умова: хай таким жерцем 
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станеш ти, щоб виніс не житіє, записане на папері, воно без вартості і хай 

загине зі мною, а записане в голові – його й тобі передаю» [704, с. 169]. 

         Яскравим типом героя-мандрівника, шукача істини, книжником і 

репрезентатором барокового характеру є герой інтелектуального детективу            

В. Шевчука «Книга історій» (2001) – чернець-писар Іпатій Кухальський. 

Пригоди героя розпочинаються конкретного числа – 25 червня 1770 р. – й 

відтворюються через першоособовий наратив. Такими рисами, як належність 

до епохи Бароко, схильність до мандрів та розкриття таємниць, розуміння 

амбівалентності людської натури й всього сущого, суголосність світогляду  

Г. Сковороди, ведення записів – «Книги історій», «куди вписував не лише 

важливі події, що відбувались у монастирях, але й власні розшуки»                 

[699, с. 5], Іпатій Кухальський вписується у ряд таких героїв В. Шевчука, як 

Ілля Турчиновський, Семен-затворник, Атанасій Пилипович, Михайло 

Василевич, диякон Созонт. Подібно до Атанасія Пилиповича («У пащу 

Дракона»), Іпатій Кухальський отримує доручення від вікарія провінції 

святого Василія Великого вирушити у дорогу; подібно до диякона Созонта 

(«Око Прірви»), Іпатій Кухальський має викрити таємне, розслідувати 

заплутані й незбагненні події, зокрема у Скельному монастирі (Сатановський 

Наскельний монастир на Поділлі). Фабула твору В. Шевчука актуалізує у 

свідомості реципієнта сюжет роману У. Еко «Ім`я троянди», відповідно, 

можна окреслити спільні фабульні елементи: таємні події, що відбуваються в 

монастирі й заплутаний ряд яких розкриває чернець-детектив; атмосфера 

страху та пригнічення, яка панує в монастирі; загадкове зникнення ченців; 

концепти лабіринту і таємної книги – в У. Еко це друга частина «Поетики» 

Арістотеля, у В. Шевчука – «Книга історій» Скельного монастиря. 

         Іпатій Кухальський наділений здібностями розслідувати заплутані та 

загадкові справи, проникати в потаємне, розуміти подвійну природу всього 

сущого. Мислення героя цілком у руслі світоглядних тенденцій епохи Бароко 

та філософії Г. Сковороди. Своє світосприйняття, любов до розкриття 

потаємного він пояснює так: «Світ складається з двох частин: видимого й 

невидимого. [...] істина ніколи не буває видима, так само й Бог, який є усім. 
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Коли так, то шукання і пізнання невидимого – це і є пізнання Бога та 

істини» [699, с. 7, 17]. Маючи чітке завдання (послушання) – вивідати, на які 

кошти будується Скельний монастир, – Іпатій Кухальський вирушає у 

дорогу, яка викликає в нього, подібно як і в Атанасія Пилиповича («У пащу 

Дракона»), суперечливі почуття, персоніфіковане сприйняття власних фобій, 

емоцій. Схожої семантики до Ока Прірви («Око Прірви») набуває у творі 

«Книга історій» образ Павука: «Боявся, що розум мій пропаде, а натомість 

присунеться творець тих сітей – Павук і висмокче з мене мисельну енергію, 

перетворивши у висохлий тлін. Хотів зберегти себе, не розситившись у 

турботах земних і в тих-таки дітях – ось звідки той страх, що погнав мене до 

постригу. Що ж здобув? Волю бути собою, але ця воля – також павутина, й у 

ній виплодився свій Павук, що випиває мене, тільки інакше» [699, с. 17]. 

         Розслідуючи події у Скельному монастирі, Іпатій Кухальський, подібно 

до диякона Созонта («Око Прірви»), відчуває себе гравцем: «Я був гравець – 

це так, витончений і досвідчений, скажу без похвальби – це можуть 

засвідчити, не я сам, а оті лабіринти й таїни, які пройшов і розгадав, їх було 

не один і не два» [699, с. 41]. Водночас, герой усвідомлює, що не менш 

вмілим гравцем є ігумен Скельного монастиря Варлаам, мотивацію дій якого 

й намагається розгадати Кухальський: «[...] він перестав мене боятися, 

більше того, захотів зі мною погратися, як кіт із мишею [...]» [699, с. 56]. 

Відтак, розслідування Іпатія Кухальського, його стосунки з ігуменом 

набувають вигляду гри-змагання. Кухальський, подібно до Атанасія 

Пилиповича («У пащу Дракона») та диякона Созонта («Око Прірви»), 

виявляє наполегливість, затятість у досягненні мети, завершенні розпочатого. 

Як і Атанасій Пилипович, якому здоровий глузд підказував повернутися з 

небезпечної мандрівки, Іпатій Кухальський усвідомлює, що найрозумніше 

буде покинути монастир, де його чекає небезпека. Проте він, як й інші герої 

В. Шевчука цього типу, не покидає того, що розпочав, наполегливо несе своє 

послушання, вперто розгадує всі причинно-наслідкові зв`язки й, врешті, 

розкриває таємницю монастиря і мотивацію дій ігумена Варлаама.  
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         Крізь призму сприйняття Іпатія Кухальського розкривається образ 

ігумена Варлаама. Одержимий метою побудувати монастир на горі, Варлаам 

не зупинявся ні перед чим, знищуючи перешкоди на своєму шляху. Бачачи, 

що Кухальський його викриє, відчуваючи безвихідь, адже монастир і всі в 

ньому виявилися ізольованими через панучий навколо мор, ігумен зізнається 

у всьому. Залишаючи монастир, Іпатій Кухальський пообіцяв Варлааму, що 

не буде оприлюднювати його історії: «[...] виказати себе має він сам. [...] був-

бо упевнений, хоч, може й не зовсім твердо: учинить це сам Варлаам, тобто 

вірив, чи хотів вірити, в його каяття. Коли ж ця віра фальшива, значить і 

справді: його гріха переберу на себе – готовий був на жертву і то в ім`я його 

ж таки спасіння, адже, пробувши поруч стільки часу, не міг не пізнати його 

достойностей» [699, с. 105–106]. Сподівання Кухальського справдилися: 

ігумен Варлаам сам розповів владі про свої дії, поставивши при цьому умову, 

щоб на його місце був призначений Іпатій Кухальський, адже це давало б 

йому впевненість, що монастир буде добудований. Кухальський пообіцяв 

добудувати монастир, зробивши висновок, що ігумен Варлаам у їхній грі 

його переграв: «Так, у нашій складній грі я його ніби переграв, але він зробив 

ще один хід і мав усі підстави перемогти мене. [...] Отже, він був 

справдешнім гравцем і не тратив жодної нагоди мене обставити [...]»              

[699, с. 132, 133]. Ув`язнений довічно у монастирі, Варлаам із в`язничної 

келії керував будівництвом, яке за його вказівками завершив Іпатій 

Кухальський.  

         Виконавши доручення й свій обов`язок щодо Варлаама, Іпатій 

Кухальський, подібно до Іллі Турчиновського («Три листки за вікном»), 

Семена-затворника («На полі смиренному»), Михайла Василевича («Око 

Прірви»), відчуває притягальну силу волі й дороги: «Відтак і білоодежний 

привид моєї Волі із простору до мене наблизився, і я почув, а може, відчув 

кличний, хоч і далекий її погук. Викликала мене з цієї обителі у живий світ 

[...]» [699, с. 147]. Як й інші герої творів В. Шевчука, Іпатій Кухальський 

поєднує ознаки ченця-мандрівника, шукача істини та книжника. 

Спостерігаючи за посадженою Ісаєю Рудичевським яблунею, він приходить 
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до висновку, що «кожна людина Духу таку яблуню виростити має»               

[699, с. 144]. Якщо такою «яблунею» для Ісаї Рудичевського було дерево, для 

Варлаама – монастир, то для Кухальського – його книга: «А може, 

подумалося мені, оця ,,Книга історій”, яку дописую, вона (символічна 

яблуня. – І. П.) і є?» [699, с. 147]. 

         На основі історичних фактів про життя уніатського духовенства в 

другій половині ХVІІ ст. змодельований сюжет роману «Темна музика 

сосон» (1999). В. Шевчук відтворює колізії «чернечої війни» – змагання між 

греко-католицьким митрополитом Кипріяном Жоховським і чернечим 

орденом святого Василія Великого, який на чолі з отцем Стефаном 

Мартишкевичем-Бусинським намагався «вирватись із митрополичої 

юрисдикції, а заодно й повалити митрополита» [712, с. 47]. Головний герой 

твору – Теофіль – тип ченця-воїна: до чернечого постригу він був вояком, на 

нього ж перетворився й під час «чернечої війни». Герой доповнює галерею 

змодельованих В. Шевчуком образів духовних діячів – представників епохи 

Бароко. Теофіля турбують думки про сенс життя, він відчуває загадковість і 

діалектику буття, часто підвладний сумнівам: «Не раз розумів життя як 

стрімку ріку, потоки енергії, матерії й духу, в основі яких не розум і не 

розважок, а стихія, абсурд [...]. Коли кажемо, що Бог – непізнаність, то й 

життя чи не те саме, і ми нікчемні із нашими спробами його пізнати […]» 

[712, с. 129]. Як і властиво представнику барокового характеру, Теофіль є 

мандрівником. Повертаючись із однієї з поїздок, він по дорозі відвідує 

ченців-відлюдників. Ключовою роллю хронотопу дороги у розкритті образів 

духовенства роман «Темна музика сосон» наближається до твору                          

В. Леонтовича «Per pedes apostolorum» («Стопами апостолів») (1895), у якому 

хронотоп дороги теж є засобом відтворення типових образів лівобережного 

православного духовенства кінця ХІХ ст. Першим, кого відвідав Теофіль, був 

чернець-відлюдник Йона Всепрощальний, «який ніколи нікого не осуджував, 

а всіх завжди виправдовував» [712, с. 142]. Про Мину Биковського – 

наступного ченця, до якого завітав Теофіль, «слава ходила така, що до нього 

мало хто бажав заїжджати в гості, [...] бо отець Биковський вважався за 
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вбивцю» [712, с. 150]. Биковський не приховує того, що «одного негідника 

зарізав» [712, с. 155], пояснюючи це власною логікою: «Коли є я негідником 

із породу, значить, таким мене запраг створити Господь Бог, тож волі його 

противитися не маю, а вбив я того мудраку, бо голосу сокровенного почув. 

[...] Коли ти злодій – будь злодієм, убивник – будь убивником, розпусник – 

будь ним, а не бреши [...]» [712, с. 156–157]. Ще одним оригінальним 

представником з-поміж ченців-відлюдників є Йоїль Покаянний, якого «так 

прозивали за надмірну пристрасть до каяття: сам собі вигадував гріхи й сам 

накладав епітимії, і хтозна, що більше йому ставало до вподоби – гріх чи 

терпіння від накладеної собою-таки покари» [712, с. 164]. Такий спосіб життя 

нагадує своєрідну гру, яка надавала сенсу існування Йоїлю Покаянному. 

Саме до нього Теофіль відчуває довіру й позитивне налаштування: «І 

Теофілеві раптом захотілося висповідатися за ту Терезу, бо хоча Йоїль так і 

не скинув із себе личини мандрованого ченця чи жака, а отже, грав і 

блазнював, однак мудрий був, тільки ту мудрість подавав не важкими 

словами, а легкими і в жарті» [719, с. 174]. Після відвідин трьох ченців-

відлюдників, Теофіль, згадавши вислів Арістотеля: «Самотня людина – або 

дикий звір, або Бог», а також народну приказку: «Самотою жити – чортів 

водити», робить висновок: «Ці ж троє, яких відвідав, були схожі до диких 

звірів. [...] тікаючи від миру, тобто згромадження людей, миру, тобто спокою, 

жоден із них не знайшов» [712, с. 179]. Попри іронічний характер образів 

ченців-відлюдників, відчувається трагізм їхнього існування, у якому духовне 

подвижництво поступилося місцем відчуженості від світу й людей, 

неадекватному сприйняттю життя і себе в ньому. Слушними у цьому 

контексті є міркування А. Маєвського: «Пущені на вітер духовні сили ченців 

спричиняють прояви юродивості, яка стає рушієм їхньої трагедії. Однак 

усвідомлює це лише протагоніст – Теофіль Білозор. Саме він стає 

мимовільним свідком моральної катастрофи її учасників, для яких світ стає 

світом навиворіт. Чернечий обов`язок перероджується у фарс під впливом 

відстороненості не лише від спокус світу, а й від людей, їхніх буднів, їх 

праці, горя та радості» [391, с. 125].  
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         Климентій Зіновіїв – «мандрівний ієромонах і творець научительних 

віршів» [694, с. 233] – є героєм повісті «Біс плоті» (1997). «До мандрівних 

дяків чи до ,,літератури мандрів” частково зараховують Климентія Зинов`єва 

із ,,школярською закваскою” юних років, адже в його поетичній спадщині 

зустрічаються грайливі судження з приводу жіночої статі, і похвальні слова 

,,любящим пиво пити”, і написаний у ,,бакалярській” традиції ,,Нищенський 

вірш” з його грубуватим гумором» [429, с. 254] – зазначає В. Микитась. 

Мандрівником, спостерігачем народного життя, поетом-вчителем постає 

Климентій Зіновіїв у повісті В. Шевчука. Про себе Климентій говорить:            

«[...] ієромонах, тобто можу й службу Божу відправити, і сповідь прийняти, і 

бісів прогнати, і людей проповіддю навчити. Але над усе віршотворець я 

научительний, який наставляє людей неблазенними, й добрими, й 

милосердними бути» [694, с. 219]. Климентій Зіновіїв вписується у галерею 

створених В. Шевчуком образів священнослужителів-мандрівників, шукачів 

істини, яким тісно у монастирських стінах: «І місія його в тому, що людей 

навчає не до зла, а до добра. Отже, чинить не бісівське, а Боже діло. 

Зрештою, і в мандри подався не тому, що був у монастирях свавільний та 

непокірний (хоча коли казати по правді, то й честі там ніколи не зазнавав), а 

таки з Божої волі» [694, с. 223]. Розкриваючи образ героя, письменник 

моделює історію про зустріч Климентія із його давнім коханням – Пелагією, 

яка попросила його вигнати зі своєї доньки біса плоті. Як представник 

барокового характеру, подібно до Атанасія Пилиповича («У пащу Дракона») 

та Іпатія Кухальського («Книга історій»), Климентій Зіновіїв переживає 

сумніви, непевність, бачить візії й сприймає те, про що його просить Пелагія, 

як випробування: «І нараз подумалось йому, що це якесь спитування і що він 

може й справді щось вирішити: а чи втекти із містечка, адже тут поселилась 

така кількість бісів, а чи спробувати із ними повоювати» [694, с. 230]. 

Відбувши боротьбу з бісом плоті, Климентій приходить до висновку про 

амбівалентність усього сущого: «[...] свою вирішальну битву відбув. Битву, в 

якій не буває переможця, хоч переможені є. А ще збагнув, що святі отці, 
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котрі умертвляли тіло, разом із бісом плоті долали в собі й Бога в плоті 

[...]» [694, с. 294]. 

         Героєм роману «Срібне молоко» (2001), що за своєю структурою 

наближається до барокової трагікомедії, теж є мандрівний дяк – Григорій 

Комарницький – «складач веселих нищинських віршів, а ще химерніших 

пісень, як ото про нещасного комара, що полюбився мусі» [711, с. 8]. Як 

представник барокового характеру, дяк відчуває самотність, тугу, роздвоєння 

власної натури, бачить візії, часто втрачаючи межу між реальним й 

ірреальним. Григорій Комарницький не може довго перебувати на одному 

місці – його вабить дорога. На відміну від героїв творів «У пащу Дракона», 

«Око Прірви», «Книга історій», які вирушають у дорогу з чіткою метою, 

проходять певні випробування, здобувають знання, Григорій Комарницький 

мандрує без усвідомленої мети, ним керує бажання врятуватися від 

незрозумілих йому туги й неспокою, знайти своє місце у світі.  Він, подібно 

до Іллі Турчиновського, не бачить свого життя без мандрів, проте, якщо 

Турчиновський осмислив значення своїх блукань, написавши спогади, то 

Комарницький ще не завершив мандрівки, перед ним стелиться дорога й 

осмислення її ще не відбулося.  

         Цікавою особливістю образу мандрівного дяка є надання йому 

антитетичних рис Дон Жуана: нещастя Комарницького пов`язані з жінками, і 

хоча він «заприсягся ніде й ніколи не мати діла із жіночим поріддям»                

[711, с. 34], проте «вони самі, оті кляті дівки та жіночки, засиляли на нього 

мережі» [711, с. 34].  

         Багатопланові образи духовенства розкриваються у творах                         

В. Шевчука в контексті морально-філософських проблем, екзистенційної 

тематики, міфологічної поетики. Так, у повісті «Сповідь» (1989) образ 

гапонівського панотця моделюється у межах міфологічного мотиву про 

вовкулаку. Розкривши на сюжетному рівні всі характерні для міфу про 

вовкулаку етапи (передача прокляття, перетворення людини на вовка, життя 

у вовчій подобі, випробування, звільнення від прокляття), письменник 

трансформує міфологічні структури через розгортання інтелектуально-
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філософської площини, в контексті якої актуалізуються проблеми 

амбівалентності людини, поєднання у ній божественного і тваринного начал, 

теми гріха й спокути, здобуття пізнання через страждання, необхідність 

здійснення вибору між добром і злом. Поетика твору позначена 

необароковим стилем (синкретизм фантастичного й філософського, 

міфічного і реального, інтуїтивно-образне мислення, символіка, послаблення 

причинно-наслідкових зв`язків, прийоми звернення до читача, пафос 

недомовленості, загадки) і має складну наративну конструкцію, у якій 

головну роль відіграють розповідь прибульця та записи гапонівського 

панотця, які з розвитком сюжету трансформуються у «сповідь навзаєм»: 

«Панотець думав: це ж так просто, він оповідає мені свою історію, а я маю 

змогу розповісти йому свою; він прийшов до мене висповідатися, а я хочу 

по-своєму висповідатися перед ним. [...] Були обоє сповідниками і 

сповідальниками водночас і не вражалися з того, що в них виходила сповідь 

навзаєм» [710, с. 340, 352].  

         Тема добра і зла, проблеми випробування, вибору, гріха й покути 

актуалізовані образом гапонівського панотця, який сім років перебував у 

вовчій шкурі й, щоб повернути собі людську подобу, змушений був передати 

прокляття іншій людині – писарчуку сотенної канцелярії. Після повернення 

собі людського образу, панотець відчуває муки сумління і назавжди втрачає 

спокій. Єдиним рятунком для нього, своєрідною втечею від самого себе є 

ведення записів: «[...] хапливо поринав у хитросплетіння слів, що рвалися            

з-під його руки. Тоді йому здавалося, що морок, який наступає на нього 

зусібіч, не так його турбує» [710, с. 278]. Пишучи книгу, панотець 

звертається до свого уявного читача, використовує прийоми загадки й 

недомовленості (ознаки необарокової поетики): «Що то за Прірва, не спішу 

тобі пояснювати, згодом, може, втямиш те сам. [...] лютість до світу, яку 

відчував я у Прірві, – це ще не конечне зло. Це гріх, я знаю, але він іде од 

відчуття іншого гріха – того, про який тобі, читальнику, лукаво не оповідаю, 

але який найбільше мене гнітить. [...] Зумисно пишу плутано. Вибач мені, 

читальнику, що не все пояснюю тобі: несила це мені. Те, що лишається 
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недоказане, мені відоме, а ти, коли мудрий, здогадуйся»                                    

[710, с. 285, 298–299]. Через моделювання оригінальної наративно-сюжетної 

конструкції, в якій ключову роль відіграють записи панотця, письменник 

досягає психологічної вмотивованості у розкритті образу героя. Спілкуючись 

через писання зі своїм уявним читачем, панотець зізнається, що він, як і 

кожна людина, не захищений від спокус, слабкості й пристрастей, а тому не є 

ідеальним слугою Бога та гідним пастирем своїх парафіян: «Я людина 

звичайна. Не надто чутливий і не надто твердий, і попом я був та й буду 

ніяким [...]» [710, с. 299]. Після пережитого у вовчій шкурі, несучи на душі 

тягар, панотець сумнівається у доцільності далі залишатися священиком, 

відчуває бажання втекти від людей і від самого себе, адже духовна діяльність 

не принесла йому спокою, не вгамувала сумління: «Чесно було б залишити 

своє місце і відійти світ за очі, але я сумніваюся, чи існує той ,,світ за очі”. 

[...] виконував я священичі треби абияк, бо не почувався бути достойним на 

місці пастирськім [...]» [710, с. 286, 316]. 

         Переживаючи муки сумління, гапонівський панотець намагається 

виправдати свій вчинок тим, що не мав вибору: «Я хотів жити, як живуть 

добрі люди, і те, що мусив заплатити за це недобрим учинком – не моя вина: 

вибору не мав...» [710, с. 299]. Проте це не заспокоює героя, його переймає 

відчай і жах: «[...] божевілля торкало мій мозок гарячою рукою, і я, 

залишаючись сам, з жахом починав відчувати, що не можу забути про того 

юнака, якому перекинув своє прокляття. Не забуваю я й Чорного Чоловіка – 

мого володаря у Прірві [...]» [710, с. 315]. Відчай посилюється після приходу 

на сповідь юнака, котрому панотець передав прокляття. Ніч сповіді стала 

випробуванням, пізнанням, каяттям і спокутою водночас для обох героїв. 

«Сповідь втрачає в романі ранг святого таїнства, що базується на авторитеті 

священика. Вона стає розмовою двох страждаючих осіб. Більше того, сповідь 

стає цілющою не для сповідальника, а для сповідника» [202, с. 71] – слушно 

зауважує з цього приводу М. Замбжицька.       

        Перебування у вовчій подобі набуває значення випробування, яке 

випадає на долю людини і яке ставить її перед необхідністю зробити вибір 
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між добром і злом, переосмислити своє життя, побачити свої неправильні 

вчинки. І панотець, і прибулець, пройшовши випробування, по-іншому 

подивилися на своє життя, побачили власні помилки. Так, панотець, 

бажаючи «попувати щиродушно» [710, с. 316], хотів, щоб його парафіяни 

були ідеальними, проте занадто суворе ставлення до селян принесло інші 

результати. Священик приходить до висновку, що все має свої причини й 

наслідки, відповідно, його перебування у вовчій шкурі було покаранням за 

помилки, яких припустився у своїй духовній діяльності: «[...] мій переступ не 

в тому, що я порушив належні приписи й закони, а в тому, що намагався їх 

виконувати з усією старанністю й віддачею» [710, с. 318]. Прагнучи «усіх 

цих людей урятувати й скерувати на шлях коли не праведний, так той, що до 

праведного веде» [710, с. 318], панотець заборонив «вечорниці, купала, 

карти, всілякі бісівські ігрища» [710, с. 318], суворо стежив за відвідуванням 

церкви, дотриманням посту, карав тих, хто не виконував його настанов. Такі 

заходи священика відрізнялися від поведінки його попередника, який любив 

«зійтися з людьми, напитися з ними, добре дер за церковні треби, але 

залюбки гостив у себе поселян, грав із ними у карти, не забороняв вечорниць, 

сам бігав на купала [...]» [710, с. 318], а тому селяни любили й поважали його 

(«Усе село за ним плакало, як за рідним батьком [...]» [710, с. 318]). 

Заборонами, стеженням, суворістю панотець налаштував селян проти себе й 

поступово відчуження між ним і парафіянами переросло у ворожнечу. 

Відтак, його намагання «бути ідеальним пастирем» [710, с. 319] обернулося 

протилежністю: «[...] скоро мене почали в селі ненавидіти, дурити, навіть 

насмішки і шкоди чинити. [...] Отже, поступово почав увіходити я зі своїми 

поселянами у непримиренну війну і не мав ані найменшого шансу ту війну 

виграти [...]» [710, с. 319]. За те, що панотець не зміг стати мудрим пастирем 

для своїх парафіян, сприяв своїми діями виникненню відчуження, а потім і 

ненависті між собою й людьми, а відтак, зійшов з праведного шляху, він був 

покараний вовкулацтвом.  

         Перебування у вовчій шкурі сприяло переосмисленню певних уявлень, 

вчинків, спонукало до пізнання того, що раніше було недоступним. 
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Гапонівський панотець приходить до розуміння істини, до усвідомлення 

діалектики людського життя: «Істина безначальна, читальнику: небо 

наділило нас силою світлою й темною – одна відбиття днів наших, а друга – 

ночей. Не може людина жити тільки в світі доброчинності, як не може 

світити цілу добу над головою сонце. [...] Отож я віщу тобі, читальнику, бо 

дійшов переконання: не буває в світі чистих, не битих лихими пристрастями» 

[710, с. 286]. Показово, що розуміння панотцем істини, самопізнання 

суголосне з поглядами Г. Сковороди: «Істина є. Але вона не в розумі кожного 

з нас, а в розумі всіх загалом. [...] Мудра людина чи нерозумна – той, хто 

ловить її і хоче служкою для себе зробити, той ніколи її не пізнає»                 

[710, с. 303]. Осягнувши причинно-наслідковий закон буття, панотець 

сприймає як закономірність прихід до нього на сповідь юнака, якому він 

передав прокляття і перед яким відчував себе винним: «Він подумав, що все 

в світі дивно пов`язане і з`єднане [...]. Не знав уже страху й того чорного 

почуття, котре його терзало» [710, с. 359].  

         Розкриття образу представника духовенства через відтворення його 

власних записів здійснює В. Шевчук і в повісті «Початок жаху» (1992). 

Зазнавши несправедливості від людей, переживши життєві прикрощі, 

священик Михайло Вовчанський змушений відбувати несправедливе 

покарання у Мгарському монастирі. Його душевний неспокій та страх, 

пов`язані з постаттю Іоанна Москівського, поглиблюються переконанням, що 

він самотній у чужому для нього світі: «[...] я був холодний і до всього 

байдужий [...], щось чудне палилось у моєму серці – з`являлась невідома 

печаль, адже не був я людиною цього світу, цього монастиря, а тільки їхнім 

невільником» [707, с. 102]. Як представник барокового характеру, Михайло 

Вовчанський преживає характерні для людини епохи Бароко почуття: 

відчуження, тривогу, сум. Світ і люди для нього – «тіньовий театр», 

«міражний сон» [707, с. 102–103], а він сам – «ніби лялька у вертепі»                 

[707, с. 106]. Марними є спроби героя збагнути сенс життя, логіку того, що з 

ним відбувається, відшукати спокій та прихисток: «[...] не мав прив`язання до 

жодного кутика землі, а скрізь і всюди, де забредав і зупинявся, лишався 
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чужий і не від світу цього. І я зрозумів, що грішу! Грішу тим, що 

відірвався від дерева життя і не є навіть листком із нього, ані галузкою, 

тільки ж тінню їхньою, листка і галузки, що я грішу відстороненістю від 

світу, а це значить: не знаю його й не розумію» [707, с. 104]. Відтак, 

Вовчанський приходить до висновку, що всі його нещастя, «початок його 

жаху» [707, с. 105] – від відстороненості від світу, від нездатності зрозуміти 

його, стати його частиною: «[...] не жив і не був зі світу цього. Ось у чому 

було моє прокляття, бо ніхто мене в цьому світі не полюбив. А може, я не 

вірив і у любов? Не чинив я зла, але не чинив нікому і добра, нікому не 

приніс смутку, але нікому не дав радості, не спричинив нікому горя, але й 

щастя не приніс, тож своєю повною незлодійністю ніби протиставився 

світові, відтак і став поза ним. Ось де був початок мого жаху...» [707, с. 105]. 

Герой усвідомлює, що «жити поміж людей і бути вільним від болячок 

світових не можна» [707, с. 127], адже в протилежному разі це обертається у 

відчуженість і трагедію. Відтак, як і властиво людині Бароко, Вовчанський 

осмислює складну діалектику буття, його трагічну суть й амбівалентність 

природи всього сущого. 

         Трагічний, сповнений суперечностей образ священнослужителя 

змодельовано у творі «Тіні зникомі» (2002), який за своєю жанровою 

специфікою є сімейною хронікою одного з українських родів ХVІІ – початку 

ХІХ ст. Узявши за основу структурно-семантичної організації художнього 

світу родове дерево, В. Шевчук створив оригінальний твір, що 

характеризується взаємодією жанрових особливостей роману й хроніки, 

синтезом елементів різних жанрових різновидів роману: історичного, 

документального, родинно-побутового, філософського. Досліджуючи родове 

дерево, головний герой твору – Теодор Темницький, який є прототипом 

автора «Історії Русів», – приходить до усвідомлення, що пізнання свого 

народу й Батьківщини невіддільне від пізнання свого роду. Проникнення у 

таємниці роду спонукає героя до пізнання історій своїх рідних – прадіда, 

діда, дядьків, батька, адже повернуті з небуття, увіковічнені у пам`яті 

небайдужих нащадків, їхні тіні вже не будуть зникомі: «[...] вони хоча й 
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зникомі, але не навічно, бо й дерево, освітлене сонцем, тінь творить, а 

неосвітлене – ні [...]. Отже все залежить від дії на предмет духу – джерела 

світла, а воно не поза нами, а в нас – можливо, це і є наше гаряче чи холодне 

серце. Бо коли серце гаряче чи тепле, воно світить і творить тіні, коли ж 

холодне – тіні зникають; відтак зникає сам предмет, тобто родовідне дерево; 

коли ж оживає й запалюється, оживає й предмет» [713, с. 58]. Представники 

роду Темницьких, доля яких висвітлюється у хроніці, є окремими 

особистостями, зі своїм суперечливим внутрішнім світом, із своїми 

таємницями, поглядами, стражданнями, радощами й пошуками «хліба 

життя» й місця під сонцем. З-поміж них – єпископ Йоасаф – дядько героя-

наратора. Розкриваючи історію свого роду, пізнаючи характери, світогляд 

своїх предків та родичів з метою відродження історії роду й народу, Теодор 

Темницький пізнає й життя та світосприйняття свого дядька Йоасафа (до 

постригу Івана) – єпископа Білгородського. Історія Йоасафа розкривається 

шляхом її «реконструкції» із записів брата Теодора Темницького – Петра 

Михайловича, з уривків, що лишилися з життєпису, який вів Йоасаф, а також 

шляхом залучення домислів героя-наратора. Як з`ясував Теодор Темницький, 

після закінчення Київської академії і прийняття чернецтва, Йоасаф «жив у 

різних малоросійських монастирях» [713, с. 108]. Увагу героя-наратора 

привертає запис, зроблений Петром Михайловичем: «Іван не бажав бути 

єпископом і з рідної землі їхати не хотів. Єпископом поставлений насильно» 

[713, с. 108]. Отже, єпископом Йоасаф став не за покликанням – такий факт 

увиразнює причину його життєвої трагедії, розкриває основу духовних і 

фізичних хвороб.  

         Суворо караючи тих, хто провинився, єпископ Йоасаф був упевнений, 

що виконує Божу волю, адже карає грішників з метою знищення гріха й 

розкаяння тих, хто його вчинив, оскільки, на його переконання, 

«непокараний, неубитий гріх розростається, як шкідливий грибок на дереві» 

[713, с. 116]. Однак, караючи грішників, Йоасаф сам чинив гріх, адже був 

упевнений у власній святості, вивищував себе над іншими й не виконував 

Божої заповіді про любов до ближнього: «[...] пішов лютою війною на 
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людські гріхи і не знав до них милосердя, і не знав до них любові й 

покірливості перед ними – убивав власне тіло постом і цнотливістю, вірив у 

свою побожність [...]» [713, с. 113]. Тривога, страшні сни, фізичний біль, які 

не давали спокою Йоасафу, примушують його замислитися над власними 

вчинками та їх мотивацією, над тим, «чому в його душі раптом поселився, 

чому загніздився отой ситий, тлустий, рогатий, який, ніби листка гусінь, 

згризає йому, Йоасафові душу?» [713, с. 113]. Неспокійне сумління набуває 

образу черв`яка, який гризе й мучить душу, зумовлює сни і візії, у яких 

приходять ті, кого Йоасаф наказував карати за провини. З-поміж них – 

ієромонах Доротей і чернець Теофан, які зважилися втекти з монастиря, за 

що Йоасаф «звелів зняти клобуки їхні і вчинити в консисторії жорстоку 

покару плітьми, а тоді відіслати у заслання [...], щоб вони перебували там у 

кайданах невідхідно аж до кінця днів своїх» [713, с. 112]. В іншій візії 

Йоасаф бачить вісімнадцятеро черниць, яких він теж звелів покарати плітьми 

за те, що без його дозволу обрали собі ігуменю з-поміж світських жінок: «А 

він дивився на те з упоєнням, мовчки рахуючи вдари, щоб не дісталося тим 

нечестивим ані менше, ані більше, ніж їм присудив, а рівно по тридцять 

ударів» [713, с. 114]. Йоасаф, як і герой повісті «Сповідь», панотець з 

Гапонівки, був переконаний, що своєю суворістю і непоступливістю він 

бореться з гріхом, проте для обох героїв це обернулося у ненависть до людей, 

у служіння злу, адже у їхніх вчинках не було любові, терпіння – неодмінних 

якостей духовного діяча. Як і герой повісті «Сповідь», єпископ Йоасаф із 

часом усвідомлює й визнає свою провину, а спонукають його до цього 

неспокійне сумління та фізичні хвороби, а також голос, який він чує:                  

« – Виконуючи всі приписи й закони без любові до ближнього, ти Любов 

кличеш, а вона не приходить. А приходить Ненависть, бо не мир несеш, а 

війну. [...] живеш не власним розумом та сумлінням, а чужим, законів та 

приписів. Любов же до Ближнього й Бога – це і є розум, огрітий сумлінням» 

[713, с. 128]. Після визнання своєї провини, Йоасаф, подібно до героя повісті 

«Сповідь», по-іншому дивиться на світ, бачить те, чого раніше не помічав і 

не розумів: «І він раптом подумав: розучився сприймати світ у красі, а 
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більше бачив його з потворністю [...]. І вперше за довгий час сухі й випиті 

Йоасафові очі наповнилися теплим вогнем та солодкою вологою, і він раптом 

подумав: як мало знає про любов у цьому світі, адже Любов – це і є весняне 

повітря, що ввібрало в себе розсичені часточки неба, послані нам із високості 

не так для спитування, як для милосердя, яке ми часто перетворюємо в маску 

Нетерпимості нашої» [713, с. 129–130]. За прозрінням приходить каяття і 

спокутування гріха – Йоасаф їде до батьківського дому й пише життєпис: 

«[...] приїхав не просто в отчий дім, як повернений блудний син, а бажав 

спасти душу, хоча за чином своїм мав спасати душі інших» [713, с. 102].                                          

         В окремих творах В. Шевчук моделює образи духовенства на тлі 

історичних подій, показує причетність священнослужителів до державних 

справ, долі володарів. Так, відтворюючи в оповіданні «Дерево пам`яті» 

(1990) історичний епізод – входження у Київ восени 1395 р. литовського 

князя Вітовта та його союзника Скиригайла, письменник розкриває образ 

Хоми Ізуфіва – намісника митрополита, ігумена Печерського монастиря, 

який намагається переконати князя Скиригайла пізнати й поважати 

стародавні звичаї землі, на яку він прийшов. Проте князь не прислухався до 

мудрих настанов і порад священнослужителя й не припинив ганебних 

вчинків. Щоб Скиригайло не плюндрував святої київської землі, Хома Ізуфів 

дає йому випити отруйного зілля, яке заздалегіть випиває сам: Скиригайла 

«поховали біля гробу Феодосія, а Хому Ізуфова, митрополичого намісника й 

печерського ігумена, оскільки його запідозрили в отруйництві, зарили в землі 

без почестей та відхідних співів» [696, с. 19]. Отець Хома пішов зі світу з 

переконанням, що гріхом та ціною власного життя він врятував Київ від 

Скиригайла. Проте його вчинок нічого не змінив: «Великий же князь Вітовт, 

зачувши, що Скиригайло переставився, послав до Києва Івана 

Ологимонтовича, який, прибувши у місто, справив великий бенкет, а в час 

його, в самий розпал, його люди гасали кінно київськими вулицями і ловили 

для забави дівчат» [696, с. 19].  

         До ігумена Печерського монастиря, «який славився розумом та звагою» 

[700, с. 10], за порадою (чи поклонитися Батию?) звертався київський та 
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чернігівський князь Михайло Всеволодович (оповідання «Між двох 

вогнів» (1995)). Ігумен вказує князю на його помилки, картає, що він не 

послухав поради не йти війною на Данила Галицького, розкриває причину 

невтішного становища на рідній землі, чим виявляє обізнаність у політиці й 

здатність бачити причинно-наслідкові зв`язки подій. Промовистою є 

відповідь ігумена на запитання князя Михайла про те, чи слід йому 

вклонитися Батию: «Одне лише здолай: не візьми скверни рабства у душу!» 

[700, с. 13]. Ця відповідь-порада визначила дії Михайла: «Князь Михайло 

Всеволодович в Орду поїхав, він вибрав однак честь, а не рабство, тобто між 

двох вогнів проходити відмовився, а отже, й загинув» [700, с. 20].    

         У творі «Місія» (1988) відтворена історична подія – приїзд у кінці XVI 

ст. в Україну Константинопольського патріарха Єремії ІІ. Відповідно до 

історичних реалій В. Шевчук показує тривогу патріарха з приводу 

поширення католицизму: «Римський натиск на цей край страшний – це 

натиск розкоші на бідність, освіти на освіченість малу, видимого сяйва на 

сірість їхню» [701, с. 49]. У незахищеності православ`я патріарх звинувачує 

духовенство, становище якого увиразнюється у словах єпископа Дионизія: 

«Подивіться на священика римського й нашого, особливо з цієї землі. 

Римлянин має голене підборіддя, охайно, навіть вишукано вдягнений у гарну 

сутану. Одежа нашого ченця схожа на мішок: клобук, довге, часто неохайне 

волосся, нерозчесана борода, намазані дьогтем чоботиська. [...] Духовна ж 

людина на Русі – той-таки холоп, він не вміє триматися у вишуканім 

товаристві і вести світську розмову» [701, с. 49–50]. 

         Героями оповідання «Сон сподіваної віри» (1998) є Дмитро Туптало 

(1651–1709) та Стефан Яворський (1658–1722) – церковні й культурно-

громадські діячі другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Письменник 

акцентує на проблемі служіння українського духовенства чужій державі, 

адже саме за часів С. Яворського багато духовних діячів покинули Україну і 

віддавали свої знання й таланти Росії.  

         Спираючись на історичні та біографічні відомості, на твір 

«Митрополита рязанського та муромського слізне з книгами прощання»,            
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В. Шевчук зображує Стефана Яворського великим книголюбом, який 

передчуває розлуку зі своїми книгами, переймається долею своєї бібліотеки, 

тим, що станеться з нею після його смерті. «Герой благає попри всі помилки і 

духовні блукання вписати його ім`я в книгу Життя, тобто допустити в 

космічну Бібліотеку, лишити у бутті культури і тим самим надати 

можливість уникнути загрози небуття. Водночас це не лише молитва про 

себе, а в першу чергу – молитва про бібліотеку: він просить у Бога кращої 

долі для своєї бібліотеки – повернутися на Батьківщину, служити її 

культурному розквіту [...]» [147, с. 153–154] – слушно зазначає Н. Городнюк. 

Як відомо, 1721 р. (за рік до смерті) С. Яворський склав каталог своєї 

бібліотеки, а невдовзі значна частина його книг була передана до 

книгозбірень Харківського університету та колегіуму ([429, с. 142]). 

         В оповіданні «Плаче пастушок у довгій негоді» (1981) В. Шевчук 

зображує постать Феофана Прокоповича (1681–1736) – церковного діяча, 

філософа, професора Києво-Могилянської академії, голови вченої дружини 

Петра І. У центрі уваги письменника – петербурзький період життя                       

Ф. Прокоповича, а саме 1730 р. Прикметно, що цього року Ф. Прокопович 

написав поезію «Плаче пастушок в долгом ненастьї», пронизану 

песимістичним настроєм, безнадією пастушка, який п`ятий день страждає від 

негоди й просить Бога звільнити його від суму, проявити свою милість. 

Песимістичним настроєм прикметний і твір В. Шевчука. Ретроспективна 

форма (спогади) та діалог героя з самим собою стали засобами розкриття 

його життя і світогляду. Як відомо, багато років життя, зусиль і праці в 

науковій, просвітній, творчій, церковній сферах Ф. Прокопович віддав Росії: 

«В Петербурзі, куди він переїхав на вимогу Петра І, український вчений став 

духовним ідеологом петровських реформ і ,,просвіченого абсолютизму”, 

організатором відомої ,,Вченої дружини”, ратував за створення Російської 

Академії наук та Академії мистецтв. А в своєму будинку організував першу в 

Росії світську школу, в якій навчалося 160 юнаків усіх станів, переважно 

малоімущих батьків і сиріт» [429, с. 154–155]. Ф. Прокопович приклав 

чимало зусиль, щоб справити враження й завоювати довіру Петра І та його 
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оточення: «[...] він проголошує одну й другу, й третю промову перед 

Петром. Обличчя київського губернатора Голіцина, Меньшиков. Не любить 

ні того, ні другого, але не тільки згинається перед ними – хоче справити 

враження» [706, с. 43]. В. Шевчук акцентує на мотивації такої поведінки              

Ф. Прокоповича: за схилянням перед царем і його спідручними, за бажанням 

справити враження приховувалося прагнення мати свободу дій, захиститися 

від недоброзичливців: «І все для того, щоб бути собою. Щоб мати змогу 

написати й прочитати студентам свій курс філософії. [...] Поїхав 

супроводжувати царя у Прутський похід з тією ж метою: щоб захиститися від 

ворогів і мати собі вільні руки» [706, с. 43]. Як і в оповіданні «Сон сподіваної 

віри», письменник на прикладі долі свого героя актуалізує проблему 

служіння українського духовенства чужій державі. У цьому контексті 

згадується й Стефан Яворський – «блюститель патріаршого престолу, голова 

правительствующого Синоду» [706, с. 44]. Розкриваючи проблему «відпливу 

розумів» з України в Росію, В. Микитась наводить такі відомості: «1701 р. на 

вимогу Петра І до Москви направляють шість викладачів                                

Києво-Могилянської академії, а потім за указом Синоду це робилося майже 

щорічно. Від 1701 до 1762 р. на посади професорів і вчителів було 

направлено близько 100 чоловік, не кажучи вже про студентів. За вказаний 

період ректорів Московської академії було 21 чоловік, з них вихідців з Києва 

18, а з 25 префектів – з Київської академії 23» [429, с. 262–263]. Як відомо, 

1718 р. Ф. Прокоповича призначають єпископом, а 1720 р. – архієпископом 

та віце-президентом Синоду. Високі посади, активна й плідна діяльність на 

користь Росії затягнули у свій вир, проте Ф. Прокоповича не покидало 

відчуття, що він займається не тим, чим слід, що чогось справді вартісного 

він не створив на чужині: «[...] попри зайнятість свою і вир, щось у ньому 

сиділо й неприємне, якась незадоволеність, відчуття, що робить менше, ніж 

може, що багато з того, зробленого, й гроша ламаного не варте, а вмирає 

разом із моментом, який його породив. Чому ж усе-таки не перевищив 

написаного в Києві?» [706, с. 45].          
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         Отже, проза В. Шевчука репрезентує поліфонічність образної 

системи, знакову роль у якій відіграють образи духовенства – представники 

епохи Бароко, мандрівники, шукачі істини, книжники, поети («Три листки за 

вікном», «У пащу Дракона», «Око Прірви», «Книга історій», «На полі 

смиренному», «Біс плоті», «Срібне молоко», «Темна музика сосон»), 

амбівалентні особистості, сповнені суперечливих почуттів, складних 

переживань, у межах яких актуалізовані екзистенційні та морально-етичні 

проблеми («Сповідь», «Початок жаху», «Тіні зникомі»), визначні церковно-

релігійні, культурні діячі («Місія», «Сон сподіваної віри», «Плаче пастушок у 

довгій негоді»).     

         Актуалізацією постаті духовного діяча, його місії прикметна проза 

сучасної письменниці Галини Тарасюк (н. 1948 р.). У романі-гіпотезі «Між 

пеклом і раєм» (2004) авторка зображує образ Антонія Печерського (близько 

983–1073) – основоположника українського чернецтва, засновника Києво-

Печерського монастиря, першого святого Київської Русі. У моделюванні 

образу героя письменниця спирається на літописні й житійні джерела, 

водночас, домислюючи і переосмислюючи їх на рівні гіпотези. Образ 

засновника Києво-Печерського монастиря тісно пов`язаний з образом 

Мирона Волинця – сучасного кінорежисера, який шукає справедивості у 

несправедливому світі й прагне реалізувати свою мрію – зняти фільм про 

Антонія Печерського. Завдяки взаємозв`язку образів Мирона Волинця й 

Антонія Печерського відбувається перемежування двох часових пластів: 

Київська Русь після прийняття християнства (початок ХІ ст.) і сучасна 

Україна (початок ХХІ ст.). У контексті зв`язку минулого й сучасного 

актуалізується розуміння історії як циклічного процесу, увиразнюється ідея 

про те, що «нічого нового немає під сонцем» [566, с. 49], що все відбувається 

«по колу» [566, с. 140]. Крізь призму сприйняття Мирона Волинця 

формуються проекції давно минулих подій на реалії сьогодення. Відтак, 

письменниця наголошує, що ті проблеми, які існували в ХІ ст., не зникли й 

турбують сучасну людину. Як і в давні часи, так і в контексті сьогодення 

спостерігаємо «той же поділ на сильних і упосліджених, багатих і вбогих, та 
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ж боротьба за владу, той же розбрат у суспільстві і душах... І недалеко 

українці ХХІ століття втекли від своїх пращурів із Х–ХІ століть»                  

[566, с. 127]. Завжди чутлива до «больових точок» суспільного життя,                    

Г. Тарасюк крізь призму розуміння свого героя дає влучну характеристику 

церковно-релігійній ситуації 90-х рр. ХХ ст. і сьогодення.               

         У процесі праці над фільмом Мирон багато «перечитав, врешті, 

пережив, передумав про Святого і за Святого» [566, с. 23], відтак, йому 

«здавалося, що вони з його героєм давно одне ціле» [566, с. 23]. Крізь призму 

сприйняття і розуміння Мирона Волинця Антоній Печерський постає не 

лише першим святим, а й першим ідеологом української державності, адже 

він та Іларіон «у глибоких печерах, але в піднебессі віри – взялися [...] 

плекати високий дух ще не народженої української нації...» [566, с. 52].         

Прагнучи збагнути, яким був Антоній, як жив, мислив, Мирон заглиблюється 

у літописні («Повість врем`яних літ»), житійні («Києво-Печерський 

патерик»), легендарні свідчення про святого, тлумачить та домислює їх. 

Перед Мироном постають питання, на які історія не залишила відповідей, 

наприклад: «чому Антоній, перший насельник й ініціатор забудови Києво-

Печерського монастиря, не залишив по собі жодної писемної згадки? Чому 

досі не встановлене авторство його проповідей і повчань?» [566, с. 127]. 

Пізнання й розуміння Антонія Печерського, наближення до розгадки його 

життєвої таємниці відбувається переважно через «читання між рядками», на 

рівні інтуїтивного відчуття, шляхом аналізу можливих версій, варіантів 

певних подій, вчинків. Так, на рівні гіпотези розгортаються: історія про роль 

Іларіона у духовному сходженні Будимира (за версією Мирона таким було 

ім`я Антонія до постригу); епізод про «мудрого й далекоглядного 

посередника, який помирив Ярослава Мудрого і Мстислава Сміливого і 

порадив братам у спілці правити Руською державою» [566, с. 137]; теза про 

те, що Ярослав Мудрий «присвоїв собі літописні труди і мудрість Антонія 

Печерського» [566, с. 140]; думка, що впродовж 1027–1054 рр. Антоній 

Печерський був духівником і наставником Ярослава Мудрого. У розумінні 

Мирона, Антоній постає патріотом своєї землі – саме тому він повернувся на 
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Русь «одержимий ідеєю заснувати істинно руську святу обитель ,,на 

сльозах і молитвах”, натхненний пророцтвом афонського старця, що ,,від 

нього багато пребуде чорноризців”» [566, с. 98]. Антоній Печерський став 

фундатором національного церковного життя, ключовою постаттю в 

організації церкви як форпосту сильної держави.  

         Одним із центральних образів у романі-притчі Г. Тарасюк «Храм на 

болоті» (2007) є образ отця Георгія, якому довелося пройти тернистий шлях 

гріха, страждання, усвідомлення провини, спокути й пізнання перш ніж стати 

священиком і настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці на Кривому 

(Кривавому) болоті. У минулому отець Георгій (Георгій Павлович 

Бунчужний) обіймав посаду заступника головного енергетика ЧАЕС й став 

причетним до атомної катастрофи, адже знехтував попередженням Волхва, 

надісланого до нього Пресвятою Богородицею. За свій гріх гордині й 

недовіри він пройшов тяжкі фізичні та духовні страждання, проте був 

врятований, винесений з лікарні «двома в білому» [567, с. 22]. Втративши 

пам`ять, переживши балансування на межі життя і смерті, Георгій 

Бунчужний відбув боротьбу розпачу й сподівання, добра та зла, життя і 

сметрі й відчув Боже проведіння, яке вказувало шлях і давало сили. 

Повернення пам`яті, пригадування подій двадцятирічної давнини сприяло  

усвідомленню того, що «часом людині потрібне горе, щоб очиститися від 

скверни, стати людиною, прийти до Бога» [567, с. 52]. Осмисливши урок, 

яким для нього особисто стала Чорнобильська катастрофа, отець Георгій 

усвідомлює і її глобальне значення – навернення людей через страждання, 

горе і втрати до знівельованих ними духовних та національних цінностей: «І 

раптом – як КАТАРСИС – цей несамовитий патріотизм аж до бажання 

вмерти на оскверненій, опаленій Чорнобилем материзні, в убогій отчій хаті... 

Люди буквально руками чіплялися за свою малу батьківщину, за своє, давно 

втоптане в землю родове коріння, навіть найтемніші, найбайдужіші з них 

заговорили про славну історію, згадували пісні, звичаї, перекази... […] чи 

стала б Україна незалежною, якби не та апокаліптична атомна блискавка, що 

пронизала від крони до кореня націю манкрутів, змусивши її прозріти? 
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Хтозна, чи дозріли б до свободи, якби не та жахлива трагедія, в якій усі 

одностайно винили компартію і керівництво СРСР?» [567, с. 52–53, 56]. 

Невипадковою у контексті актуалізації історичної пам`яті є проповідь отця 

Георгія на Троїцьку поминальну суботу, в якій він розповідає парафіянам про 

трагічні й славні події часів Хмельниччини, що відбувалися на місці, де 

стоїть храм Покрови Пресвятої Богородиці, й до яких він відчуває власну 

причетність, адже йому часто здається, що у церкві полковник Джалалій 

робить перекличку козакам, які «ганьбу поразки під Берестечком відмивали з 

козацьких знамен власною кров`ю, зоставшись в обороні Кривого болота» 

[567, с. 23]. Коли лунало прізвище Бунчужного (таке ж прізвище було і в 

отця Георгія), священик відчував зв`язок зі своїм далеким предком, який «у 

січі з поляками, в шарпанині з татарами – не зберіг символи козацької слави» 

[567, с. 24], й мимовільно замислювався над тим, чи «боягузтво – родове 

прокляття, що разом з прізвищем переходить з покоління в покоління?!» 

[567, с. 24]. У свідомості отця Георгія відбувається актуалізація, здавалося б, 

уже спокутуваного гірха: під час переклички на запитання полковника 

Джалалія – «Де Бунчужний?» [567, с. 23] – відповіді не було – подібне 

відбувалося й під час вибухів на блоках ЧАЕС: «,,Бунчужний! Де 

Бунчужний?” – кричали хлопці, метаючись по охопленій полум`ям 

операторській, забувши, що він цієї ночі взяв відгул...» [567, с. 52]. Відтак, у 

творі увиразнюється ідея циклічності історично-епохальних та 

індивідуально-людських подій, розкривається причинно-наслідковий зв`язок 

фактів і вчинків, значення неспокутуваного гріха боягузтва, бездії, 

відстороненості, мовчання у вирішальні моменти. Слідом за усвідомленням 

гріха боягузтва, отець Георгій приходить до визнання за собою гріха гордині, 

адже він сам, його колеги й загалом радянська влада були впевнені у безпеці 

«мирного атому», у всемогутності людини та її влади над природою. Отець 

Георгій проектує історію, що трапилася з ним і його колегами, у біблійний 

контекст: «[...] це довга і трагічна історія поверженої гордині... Яка почалася 

мільйони років тому падінням у темряву Янгола світла...» [567, с. 88].  
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         Непростим випробуванням на шляху спокути гріхів боягузтва й 

гордині став для отця Георгія прихід у Храм на болоті Юрія, батько якого, 

передчуваючи наслідки діяльності ЧАЕС, намагався попередити про біду, 

посилаючись на те, що «ікона Богородиці плаче кривавими слізьми, віщуючи 

сташне горе» [567, с. 90], проте був сприйнятий як божевільний. Через багато 

років Юрій знайшов батька у лікарні й, прагучи врятувати його, вирішує 

принести йому ікону Пресвятої Богородиці з Храму на болоті. Священик 

відчуває невипадковість появи Юрія, дивний зв`язок їхніх доль, передчуває 

випробування, яке вони мають пережити. На пов`язаність нитками долі 

вказує й те, що обидва мають однакове ім`я – Георгій, яке сповнене «світлої 

переможної християнської символіки» [567, с. 84] й пов`язане з образом 

святого Георгія-змієборця. Подібно до Георгія-змієборця, герої перемагають 

зло – отець Георгій своєю духовною діяльністю, Юрій – подоланням 

спокуси, до якої його підштовхували «братки», пізнанням й осмисленням 

справжніх цінностей життя.       

         Розкриття образного й ідейно-тематичного змісту твору значною мірою 

відбувається через актуалізацію християнських чеснот, біблійного контексту, 

адже Г. Тарасюк апелює до нівельованих у контексті сучасності морально-

етичних цінностей, біблійних сюжетів й образів, наголошуючи на зв`язку 

минулого та сучасного, вічного й минущого. Так, те, що відбулося з Георгієм 

Бунчужним, нагадує «біблійну притчу про воскреслого Лазаря, і новочасну – 

про грішника, врятованого Богом від смертельної променевої хвороби»           

[567, с. 142–143]. Будучи причетним до катастрофи на ЧАЕС, знехтувавши 

попередженнями Божого посланця, ставши на бік зла, отець Георгій відчував 

себе Понтієм Пілатом: «І кожного разу він бачив себе серед тих, хто був на 

боці, Господи, помилуй, на боці зла... А іноді і... призвідцею, винуватцем 

біди, Понтієм Пілатом... Але замість того, щоб покаятись, умивав, як Понтій 

Пілат, руки, свято переконаний, що ніхто ніколи не покличе його на суд...» 

[567, с. 43]. Подібно до Ісуса Христа, отець Георгій мав дванадцятеро 

парафіян, які щонеділі долали далекий і складний шлях до Храму, за своїм 

панотцем переходили хистку стежку на болоті: «Зосталося дванадцятеро. Як 



 415 

апостолів... хоча майже всі його апостоли, крім старого Петра Поліщука, 

жінки... [...] для цих людей добиратися щонеділі і щосвята десять-двадцять 

кілометрів по лісовому бездоріжжю до Храму Покрови Пресвятої Богородиці 

було не меншим вчинком, аніж для перших християн ПОЧУТИ Христа і 

ПІТИ вслід за ним іудейською пустелею» [567, с. 146, 161–162]. Історія про 

апостола Петра, який через зневіру і страх мало не потонув у морі, 

актуалізується у свідомості отця Георгія під час кожного переходу зі своїми 

парафіянами через болото. 

         У контексті проблеми втрати моральних орієнтирів, християнських 

чеснот важливу роль відіграє образ Храму, який за своєю семантикою 

наближається до аналогічних образів із творів В. Шевчука («У пащу 

Дракона») та Р. Іваничука («Орда»). Реальний Храм – це стародавня козацька 

Святопокровська церква, яка дивом уціліла на острівці посеред поліського 

болота і з якою пов`язані численні легенди й історичні події (на цьому місці 

жило плем`я волхвів, тут відбувалася козацька рада після битви під 

Берестечком, тут сходяться язичницькі й християнські джерела, 

увиразнюється «тривкість тисячолітніх прадідівських обрядів, звичаїв і 

символів, що переплелися з християнською вірою» [567, с. 188]). Символічне 

значення Храму розкривається у векторах жанрової моделі твору (роман-

притча), зокрема через асоціативний зв`язок Храму з острівцем духовності 

серед мирського болота. Світ, відтак, постає болотом, у якому важко знайти 

стежку до Храму, і лише небагатьом щастить перейти болото, не потонути в 

ньому. Авторський епіграф до твору – «Не шукайте цей храмовий острів на 

карті України, шукайте в душі» [567, с. 3] – розкриває ще одне значення 

образу Храму як уособлення людської душі, яка є безцінною і безсмертною, 

антитезою до болота – втілення мирського, матеріального, гріховного начала. 

В образі Храму на болоті проглядається й націотворча семантика. 

Старовинна козацька церква Покрови Пресвятої Богородиці попри руйнівну 

силу часу вистояла, вціліла, як й ідея державності, свободи у вихорі епох. 

Невипадково отець Георгій у своїй проповіді говорить про вистраждану 

державу, «до якої ми перейшли з кривавого болота суцільних воєн, 
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геноцидів, неволі і тоталітаризму – не по трупах братів чи сусідів, а 

простеленим перед нами Омофорі Пресвятої Богородиці» [567, с. 203].  

         Отже, у романі-гіпотезі «Між пеклом і раєм» та в романі-притчі «Храм 

на болоті» Г. Тарасюк розкрила багатопланові образи духовних діячів, 

сповнені семантики духовного подвижництва. Герої творів проходять 

еволюцію світосприйняття, долають тернистий шлях до Бога через втрати й 

пізнання, гріх, каяття і спокуту, несуть свою духовну місію, просвітлюючи 

іншим шлях до добра, істини, Бога.  

         До історичних постатей духовних діячів у своїх наукових та художніх 

творах звертається Петро Кралюк (н. 1958 р.) – сучасний релігієзнавець, 

філософ, письменник. Художня творчість, на відміну від наукової діяльності, 

дозволяє П. Кралюку здійснювати індивідуально-авторське трактування 

історії, репрезентувати не догматизовані версії подій, а розгортати власні 

бачення, моделювати інтуїтивні візії історії. «У наших ,,спогадах” про 

минуле, насправді, важливим є не раціональне обґрунтування якихось 

положень, а відновлення родової пам`яті. У такому відновленні на першому 

місці стоїть глибинно сердечне відчуття. [...] ,,Діоптра” – твір 

інтуїтивістський. Автор не реконструює минуле. Він його відчуває. Минуле 

для нього – сучасне, а сучасне – минуле. І одне, і друге мають одну основу – 

внутрішнє пригадування» [324, с. 99], – зазначає П. Кралюк щодо свого 

історико-інтелектуального детективу «Діоптра, або Дзеркало, в якому бачимо 

не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі» (2007). У 

моделюванні сюжетно-композиційної структури письменник, подібно до             

Г. Тарасюк (роман «Між пеклом і раєм»), перемежовує часові виміри: минуле 

(кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) і сучасне. Відповідно, образи церковних 

діячів минулого оживають в уяві героїв-сучасників, відтворюються крізь 

призму їхньої свідомості, сприйняття і розуміння. Таким чином, історія у 

творі «стає тим умовним пунктом, в якому відбувається символічна зустріч 

наших сучасників – оповідача-вченого, антиквара-патріота Максима й 

пройдисвіта Калістрата, а ще журналіста Андрія, діаспорного професора 

Кирила – із тінями українського відродження: Герасимом та Мелетієм 
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Смотрицькими, Іваном Федоровим, Гедеоном Балабаном, Іовом Желізом 

(Почаївським), Касіяном Саковичем та багатьма іншими» [517, с. 73]. Окрім 

того, що історія у творі є тлом подій, параболою до сучасності та пунктом 

зустрічі героїв, вона також піддається ревізії, деканонізації, адже на рівні 

підтексту актуалізується ідея відносності історії та її авторитетності. 

         Як і Г. Тарасюк (роман «Між пеклом і раєм»), П. Кралюк основою 

сюжету робить гіпотетичні чинники, а саме: ймовірність існування 

невідомого загалу останнього прижиттєвого твору Мелетія Смотрицького – 

«Діоптри». Саме М. Смотрицький є центральною постаттю з-поміж 

зображених у творі церковних діячів минулого. Мелетій Смотрицький – 

автор «Треноса» (1610), православний церковний діяч, полеміст – 1627 р. 

заявив про підтримку церковної унії, обґрунтувавши ідею єдності церков у 

творах «Апологія» (1628), «Протестація» (1628), «Екзетезіс» (1629) та ін. 

Використовуючи ретроспективні прийоми, письменник «оживляє» постать 

Мелетія Смотрицького, його вчинки, думки у свідомості героя-наратора, 

який переконаний, що іноді «ми приміряємо на себе одіж героїв минулого» 

[324, с. 42]. Відтак, образ Мелетія Смотрицького фомується за тим самим 

принципом, що й образ Антонія Печерського – героя роману Г. Тарасюк 

«Між пеклом і раєм»: шляхом синтезу гіпотетичних уявлень, достовірних 

фактів, сновидних візій, інтуїтивних відчуттів героя-наратора.  

         Роман П. Кралюка «Шестиднев, або Корона дому Острозького» (2010) 

вирізняється оригінальною сюжетно-композиційною організацією: в центрі 

твору шість останніх днів життя князя Василя-Костянтина Острозького                    

(бл. 1525–1608), протягом яких маляр малює його портрет, а князь у розмові 

з ним, у роздумах, згадує своє життя, події та вчинки, людей, які його 

оточували. Таким чином, через спогади, роздуми князя Острозького, його 

внутрішній монолог, діалог із малярем, коментарі маляра розкривається 

образ князя, увиразнюються церковно-релігійні реалії та постаті духовних 

діячів другої половини ХVІ – початку ХVІІ ст. Як відомо, завдяки фінансовій 

підтримці князя Острозького виникла й функціонувала Острозька академія, 

була видана Острозька Біблія (1581) та інші книги. Важким ударом для князя 
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був таємний перехід його сина Івана до католицизму. Свій вчинок Іван 

аргументував тим, що католицькі священики мають вищий, у порівнянні з 

православними, рівень культури й освіти: «Мають римляни не лише писані 

книги, а й друковані – Біблію, служебники, трактати й дискурси теологічні. 

Католицькі ксьондзи службу Божу знають, і проповіді в костелі кажуть. Не те 

що наші православні попи, які тільки кадилом махають і щось невиразне під 

ніс бурмочуть» [325, с. 114].  

         У контексті спогадів князя Острозького про його освітню й культурну 

діяльність розкривається образ Герасима Смотрицького – визначного 

церковного та громадсько-культурного діяча: «З іншими вченими людьми 

готував він до друку Біблію, вчив дітей у академії, яку я заклав у своєму 

домоначальному Острозі. Учив Герасим і мого сина Олександра. Навіть 

книгу написав, де напучував його. Нагадував, що рід ведемо від великого 

князя Володимира, який хрестив Русь, а Олександр властивий нащадок його» 

[325, с. 135]. З негативним значенням у спогадах князя Острозького 

фігурують ініціатори церковної унії, зокрема Кирило Терлецький. Відповідно 

до історичних фактів письменник розкрив навколоунійні події, увиразнив 

мотивацію об`єднання церков. 

         У новелі сучасного прозаїка Василя Портяка (н. 1952 р.) «Гуцульський 

рік» в оригінальній сюжетно-композиційній та наративній формі (записи на 

берегах старого календаря) розкривається ситуація, в якій опинилися 

представники церкви на Західній Україні під час боротьби УПА з 

більшовиками. У зафіксованих сільським дяком щоденних подіях його життя 

(під певним церковним святом на берегах календаря) увиразнюється 

ставлення радянської влади до релігії, церкви та її служителів: «Богородиця. 

Знову приходив Городов, забрав ,,Псалтир” і зошити, що я в них співанки та 

казки списував. Таже, кажу, знаєте, пане-товаришу Городов, що мені тої 

книжки треба, й так уже ,,Біблію” сте забрали. ,,Треба, – скривився, – із тебя 

теперь дьяк, што із... карабін. Поп твой сбежал в банду, теперь о церкві ми 

позаботімся”» [521, с. 226]. Як відомо, переважна частина 

західноукраїнського духовенства під час більшовицької окупації активно 
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співпрацювала з ОУН-УПА, цим же шляхом пішов і священик церкви, 

дяком у якій був герой-наратор, про що й говорить Городов. Про те, що бійці 

УПА довіряли церковнослужителям, свідчить такий факт: у хаті дяка 

переховують матір одного з головних боївкарів. 

         Відповідно до реалій тогочасної дійсності письменник показує, що 

більшовики поширювали негативне уявлення про духовенство, нав`язували 

вороже ставлення до церкви та її служителів: «Дмитрія. Сьогодні капітан 

повіншував Дмитрика з іменинами. Перестрів коло школи й допитувався за 

отця Ординського. ,,Поп, каже, бандіт, отєц твой пріхвостєнь і ти 

бандеровскоє отродьє...”» [521, с. 226]. Діти церковнослужителів зазнавали 

утисків і приниження: «[...] Михайлик годину упослідь забився в кут і плаче. 

Давали в школі одежину бідним і з багатодітних, хотіли і йому куфаєчку 

дати, але чоловік з району вчув, що син дяка, і заказав то» [521, с. 226]. 

         Заключна частина новели, що має форму листа Дмитрика, сина героя-

наратора, свідчить про те, що церковного дяка не оминула доля більшості 

церковнослужителів тих часів, а його діти та жінка змушені, щоб і самим не 

стати жертвами більшовицького терору, вдаватися до лицемірства, 

обдурювати самих себе й інших: «28 травня. Дєдику: я цей календар 

потихоньки сховав, та й тепер ховаю, аж доки ви прийдете. [...] А Настуню 

приймали в піонери, то вона сказала, що баба була бандитка, а ви слуга 

опіуму і ще всякі слова. Я мамі розказав, а мама знову плакала і сказала, що 

добре зробила, і я тепер нічого не розумію. Вертайтеся, дєдику, скоріше. 

Дмитрик» [521, с. 230].  

         Політику радянської влади щодо церкви й духовенства розкрив у 

своєму романі «Хрест» (2010) Василь Базів (н. 1955 р.). Як й І. Багряний 

(«Сад Гетсиманський»), В. Винниченко («Слово за тобою, Сталіне!»),                  

Б. Антоненко-Давидович («Тук-тук...»), Р. Іваничук («Хресна проща»),                 

В. Портяк («Гуцульський рік») та Г. Пагутяк («Слуга з Добромиля»), 

письменник зобразив антицерковну стратегію радянської влади, гоніння на 

греко-католицьку церкву, яка підтримувала ОУН-УПА, поглиблено розкрив 

психологію богоборців і підкореної ними юрби. Атеїстична пропаганда 



 420 

супроводжувалася ідеологічною роботою, знищенням храмів, знесенням 

хрестів. Так, герой твору – «хрестолам» Паша Харкавий – пишається, що 

завдяки його роботі у всьому районі ліквідовані хрести; наступним його 

«досягненням» є акція знесення скульптури зі старовинного храму 

галицького села Кедрівки. У контексті актуалізації ідеї незнищенності 

споконвічних християнських основ у свідомості народу та розкриття теми 

захисту місця перебування Бога на землі (храму) здійснюються проекції на 

події ХІІ ст., пов`язані з діяльністю захисників Храму й Гробу Господнього – 

тамплієрів.  

         Слідом за І. Багряним та В. Винниченком, В. Базів показує, що в умовах 

радянського режиму значна частина священнослужителів змушена була або 

переходити в підпілля, або співпрацювати з владою, зокрема шляхом зради 

таємниці сповіді. Священики, які відмовлялися переходити на російське 

православ`я і виконувати вказівки керівництва, були відіслані до ГУЛАГу – 

така доля спіткала героїв твору – кедрівського пароха Ілинця та панотця з 

райцентру. Отець Григорій, який став новим парохом у Кедрівці, активно 

співпрацював із КДБ, виказуючи таємницю сповіді, за що був покараний 

селянами, які підпалили його плебанію. 

         Одним із героїв роману Мирослава Дочинця (н. 1959 р.) «Лис у 

винограднику» (2010) є архімандрит Лука. У контексті історії головного 

героя, який знаходить загублених родичів, з`ясовується, що архімандрит 

Лука є його братом. Позитивний образ отця Луки формується через 

відтворення вражень та думок людей, з якими зводить доля головного героя: 

«Та хто його не знає. З цілої області везуть до нього розслаблених на 

молитву. […] Він учений. Зібрав на цій горі і описав сотні камінців і фігурок 

[...]. Досі такі реліквії знаходили тільки в Піренеях» [184, с. 81, 102]. 

Здатність отця Луки розуміти людей, відчувати приховане, невисловлене 

розкривається під час відвідин його головним героєм.  

         У романі М. Дочинця «Криничар» (2012), який структурований як 

діаріуш «найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії» ХVІІІ ст., фігурує 

цікавий образ Божого Симка (отця Симеона). Настоятель монастиря 
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спрямував Симка у світ з настановами: «[...] йди у грішний світ і 

виправляй оту крихку людську природу. [...] Шукай радість, чекай радість, 

твори радість!» [183, с. 249]. Відтоді «дахом його було ціле небо без країв. А 

дорога стала його сутністю» [183, с. 250]. Мандроване життя не 

приглушило у Божого Симка відчуття рідної землі: «Я повернувся сюди, бо 

тут моє серце. Це більше, ніж дім. Тут дім мого серця. А серце має свої 

докази, котрих розум не помічає» [183, с. 255]. Саме Божий Симко розкриває 

гіпотезу щодо походження назви рідного міста М. Дочинця – Мукачева: в 

давнину один чоловік розводив тут худобу й «плеса далеко розносили звідси 

мукання худоби. Так і прилипло до чоловіка – Мукач. [...] А поле назвали – 

Мукачево...» [183, с. 97].  

         Мандрований філософ Божий Симко сприймається як прототип                        

Г. Сковороди, адже схожий на нього за специфікою світосприйняття, за 

способом життя. Відголоски Сковородинівських ідей вчуваються у 

судженнях Симка: «Ми з тобою покликані кожен до свого. І повір, велика 

радість захована в тому, що ми цей поклик чуємо і скоряємося йому. [...] 

Щастя – це бути очима і вухами Господа» [183, с. 259–260].  

         Цікаві образи духовенства репрезентовані у прозі самобутнього 

письменника з Кіровоградщини Олександра Жовни (н. 1960 р.) – майстра 

психологічно-філософського письма, у якому велику роль відіграє 

екзистенційне світовідчуття, підтекст, художня деталь.  

         В оповіданні «Після богослужіння» (2008) зображений образ отця 

Филимона – людини, яка не відчуває сенсу своєї діяльності й скорена 

життєвими спокусами: «[...] колишні ентузіазм і старання були поступово 

втрачені, а повне спокуси світське життя не пройшло осторонь отця 

Филимона. По селу ж ходили чутки, що батюшка останнім часом став 

податливим до самих хоч би там що мирських звичок» [197, с. 69]. 

Промовистим є ставлення людей до священика. Так, батько охрещеної 

дитини коментує: « – Ну й дає! Бач, як розпинається, чує, чортів піп, що не з 

порожніми руками приїхали. Чекай-чекай, побачиш, як горілку хлебче»            

[197, с. 71]. Подібні репліки, а також те, що отець Филимон дозволяє після 
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хрестин влаштувати у церкві застілля, свідчать про низький моральний 

рівень та бездуховність як мирян, так і священика, для яких церковні обряди 

й таїнства були формальністю. Під час застілля у героїв повністю спадає 

маска показної культури і побожності. Панотець виявляє неприховану 

радість від того, що його збираються пригостити міцними напоями: «Очі 

отця Филимона випромінювали чистий алмазний блиск, подібний до того, 

який багато років тому випромінювався з його очей, коли він читав ,,К 

пресвятой деве”» [197, с. 72]. Залишившись сам, отець Филимон відчуває сум 

і самотність, усвідомлює свій стан: «Филимон Пилипович раптом відчув себе 

нікчемним, жалюгідним на цьому світі. Адже давно він втратив всяку віру і в 

людей, і в Бога, і сам він ганьбить себе і церкву, в якій служить, виконує свій 

духовний обов`язок без натхнення, а приходить сюди лишень заради 

,,призрених” грошей, або ж, щоб хтось отак, як сьогодні, почастував 

горілкою» [197, с. 74]. Священик усвідомлює, що за таке життя буде 

покараний, проте не виявляє бажання змінити його, не має на те сили, а лише 

з відчаєм і безнадією звертається до Бога: «[...] чому не скараєш мене? [...] 

Скарай! Скарай!» [197, с. 74].  

         Події у творі «Партитура на могильному камені» (1991) відбуваються на 

території Лебединської обителі, де за часів недалекого минулого була 

розміщена психіатрична лікарня. Хронотоп твору двоплановий: сучасність, у 

якій з героєм-наратором відбуваються події в Лебединській лікарні, й 

минуле, пов`язане з долею талановитого ченця-музиканта, який жив у 

Лебединському монастирі. Історія ченця-музиканта невіддільна від долі 

композитора Лейбовича-Сарського, з яким герой-наратор познайомився в 

Лебединській лікарні. Відтак, минуле й сучасне перехрещуються на рівні 

образної системи: з розповіді Лейбовича-Сарського довідуємося, що 

вирішальну роль у його долі та музичній кар`єрі відіграв чернець 

Лебединської обителі – талановитий, проте невизнаний музикант, творець 

унікального твору, партитуру якого він викарбував на власному могильному 

камені: «Я також пригадав розповідь старого мисливця про монаха, 

колишнього регента собору, який сам писав музику, але музику його ніхто не 
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виконував. Написані ним мелодії порушували церковні канони. Не один 

рік монах точив камінь, який заповідав поставити на його могилі»                 

[196, с. 159]. Переживаючи творчу кризу, Лейбович-Сарський у сні почув 

невідому мелодію й побачив Лебединське кладовище. Прибувши туди, він 

знайшов могильний камінь – той самий, який бачив у сні: «Я не помилився, 

позначки, вибиті на камені, були нотами» [196, с. 160]. Переписавши ноти, 

Лейбович-Сарський відтворив їх – то був невідомий і вражаючий реквієм, 

який він невдовзі почав виконувати «на своїх концертах, не стверджуючи, 

але й не відмовляючись від його авторства» [196, с. 160]. Завдяки твору 

невідомого талановитого ченця з минулого Лейбович-Сарський здобув 

велику славу, а щоб ніхто не дізнався про справжнього автора, наважився 

знищити партитуру на могильному камені. З того часу слава та успіх 

композитора поступилися місцем гнітючому психологічному стану: йому 

почав з`являтися чернець – автор реквієма: «[...] то є помста, кара мерця, 

який лежав під камінною брилою. [...] поступово я звикав до свого 

містичного гостя, і він уже не викликав у мене страху. Швидше, він гнітив 

мене своєю присутністю, ніби стискував у своїх холодних руках мою душу. 

[...] Тепер я знаю, він просто повільно знищує мене» [196, с. 162–163]. Появи 

ченця композитор відтак пояснює його помстою: «Ображена душа в пориві 

обурення і гніву матеріалізувалася, але тільки для мене [...]» [196, с. 170]. 

Визнаючи свою провину перед ченцем, Лейбович-Сарський, якого, на основі 

його розповідей про відвідини мертвого ченця, вважали за психічно хворого, 

свідомо обрав місцем свого лікування саме Лебединську лікарню – «щоб 

бути ближче до нього» [196, с. 163]. Отже, образ талановитого, але 

невизнаного ченця-музиканта й пов`язана з ним доля композитора 

Лейбовича-Сарського, актуалізують проблеми таланту й умов його реалізації, 

гріха та спокути, добра і зла, вічного й минущого, загадки людського буття. 

Завдяки образу ченця формується двоплановість художнього простору: 

минуле інтегрується в теперішнє, а реалістичність зображення й 

раціональність сприйняття деформуються через значну роль містичного 

начала. 
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         У контексті поєднання реальних та містичних часових і просторових 

координат розкриваються образи духовенства й у прозі Галини Пагутяк               

(н. 1958 р.). У романі «Урізька готика» (2005) дія відбувається наприкінці 

ХІХ ст. (факт спалення опирів у Нагуєвичах 1831 р., зафіксований у нарисі         

І. Франка «Спалення опирів у селі Нагуєвичах у 1831 році», згадується як 

подія, з часу якої минуло тридцять років). Події твору розгортаються в Урожі 

– реальному селищі, що на Львівщині, родом з якого сама письменниця й з 

яким пов`язані численні легенди та повір`я. Отець Антоній, котрий «був 

єдиною і найвищою духовною інстанцією в Урожі» [490, с.18], як справжній 

духовний пастир «стримував свій гнів, намагався любити своїх людей, якими 

були. Старався помагати найбіднішим, але так, щоб не впадати в око іншим 

священикам, аби не судили його. [...] не хотів, щоб у селі мали його за 

святого: то був би встид» [490, с. 37]. Не прагнучи слави й багатства, отець 

Антоній своїм способом життя, поведінкою і ставленням до людей 

підтримував багатовікову традицію, за якою жили і його дід та батько: «Це 

ще лишилося з тих часів, коли православні священики були темні, принижені 

і убогі. [...] Ніколи не хотів бути ні багатим дідичем, ні професором, ні 

стовпом церкви, бо се було б несправедливо – віддалитися тілом і душею від 

убогих» [490, с. 50, 169].  

         Як духовна особа, отець Антоній дещо по-іншому сприймав звичаї, 

уявлення мешканців Урожа, у яких відбивалося містичне світосприйняття. 

Водночас, народившись і проживши все життя в Урожі, будучи частиною 

особливого урізького світу, священик вірив у те, в що вірили і його 

парафіяни, тому його не дивує, що в саду ходять дерева, а на ліжку сидить 

пес із гострими вушками. Отець Антоній не намагався викорінити містичні 

вірування та уявлення мешканців Урожа, не переконував їх у недоцільності 

вірити у те, що суперечить церковним канонам і реальній дісності, навпаки – 

прагнув збагнути, зафіксувати й зберегти для нащадків історії, які траплялися 

з його односельцями, їхні сни, погляди, сприйняття певних явищ і з цією 

метою вів записи, продовжуючи розпочате ще дідом та батьком. Відтак, 

дбаючи про моральне вдосконалення своїх парафіян, священик, водночас, не 
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руйнував той світ, у якому вони жили, беріг його цілісність. «Основна 

функція, головне завдання амбівалентної особистості о. Антонія, його доля, 

якої він не може уникнути, – функція медіатора, посередника, котра полягає 

в тому, щоб гармонізувати світобудову Урожа, балансуючи на межі між 

старим і новим, сакральним і демонічним, звичайними людьми й опирями» 

[64, с. 61] – слушно зазначає О. Вещикова. Поглиблюючи психологізм 

образу, письменниця зображує переживання свого героя, його сумніви, 

неспокій, роздуми: «Цілого життя йому не вистачало, щоб утвердитися у вірі. 

[...] єгомость подумав, що мало не кожен служитель Церкви мусить почувати 

себе великим грішником і тремтіти, сумніватись, страждати [...]. Утім, дожив 

до сивого волосу в невіданні, вважаючи, що деякі погані риси духовенства 

з`явились не від слабкості духу, а від розпачу й безсилля перед сим світом» 

[490, с. 157–158].  

         Загалом, образ отця Антонія – одне з небагатьох у сучасній українській 

літературі втілень уявлення про священика – людину, близьку до народу, 

його світогляду й проблем, мудрого порадника, хранителя культури та 

духовності.   

         У художньому світі роману-феєрії «Зачаровані музиканти» (2010) 

перемежовано реальний хронотоп (дія відбувається 1532 р.) і фантастичний 

вимір, сповнений «тими, що живуть під землею і літають в повітрі», 

загадковими подіями й перетвореннями. Окреме місце у творі відведено 

зображенню монастиря Святого Духа, у якому провадить чернече життя 

Григорій Домницький – батько Олександера й дід Матвія Домницьких, 

історії та загадки життя і смерті яких складають головну сюжетну канву 

твору. Спосіб життя ченців у монастирі відповідає християнським чеснотам: 

праця, смиренність, миролюбність, доброчесність, скромність: «А 

працьовита монастирська братія робила все, аби жити мирно й доброчесно, 

сповідуючи духовні цінності, бо де зажерливість, там голод, де багатство, 

там і злидні, де марнославство – там приниження. Не варто виставляти 

напоказ високі душевні цноти, бо перетворюються вони на гординю»              

[488, с. 173]. Мирне й спокійне життя у монастирі зумовлене суспільною і 
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релігійною ситуацією початку ХVІ ст.: «[...] за сто літ існування 

монастиря жодного нападу не було. А час великої ворожнечі між католиками 

і православними, коли ченці ставали грабіжниками і вбивцями, ще не настав» 

[488, с. 174]. Те, що в монастирі спостерігаються загадкові явища, у контексті 

містичного часопростору роману-феєрії не викликає подиву, адже у 

монастирі з`явився Матвій Домницький (Михайло), який перебував під 

впливом «тих, хто живе під землею й літа у повітрі».   

         Цікавим є образ отця Григорія, для якого доглядання монастирського 

саду стало неусвідомленою покутою за так само неусвідомлений гріх: він 

зрубав дерево, яке належало княгині, не знаючи про це. Лише згодом «отець 

Григорій зрозумів: щось він зробив не так у минулому житті, бо доля не 

може переслідувати аж три покоління його роду» [488, с. 183–184]. Образ 

отця Григорія увиразнює розуміння життя людини як незбагненної таємниці, 

у якій є свої приховані причинно-наслідкові зв`язки, що визначають долю, 

проте осягнути й зрозуміти які неможливо. Так, за все своє життя отець 

Григорій не зміг знайти пояснення, чому доля переслідувала його сина й 

онука, звідки в нього самого і в них загадкові рани на грудях. Образ героя 

актуалізує ідею пошуку сенсу життя, проблему вибору. Отець Григорій, щоб 

позбутися душевного сум`яття, викликаного незбагненними загадками 

життя, займається садівництвом і знаходить у цьому спокій, перетворюючи 

руйнівну енергію на життєдайну: «Однак чари не були зняті з самого отця 

Григорія. Він просто перетворив їх на силу, яка допомагала рости, цвісти й 

приносити плід рослинам, на фантазії та образи» [488, с. 186].    

         На основі синкретизму різних часових пластів (від ХІІІ до середини ХХ 

ст.) побудований хронотоп роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» (2006). 

Своєрідним єднальним чинником різних часових площин є Добромильська 

лікарня для психічнохворих (колишній монастир) та Василіанський монастир 

у Лаврові. На тлі містично-фантастичного часопростору увиразнюються 

реалії, пов`язані з релігійно-церковною ситуацією під час встановлення 

більшовицької влади на Західній Україні. Так, 1939 р. ченці Лаврівського 

монастиря «за два місяці при більшовиках зрозуміли, що сам Антихрист 
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ступив у їхні Бескиди [...]. Ченці вже знали, що той Антихрист палить 

церкви, котрі дерев`яні, а з кам`яних робить вертепи й стайні» [489, с. 5]. 

Більшовики вивезли з монастиря старі книги й рукописи, заборонили ченцям 

вільно пересуватися. Через хворобу отець настоятель нічого не знав «про 

нові порядки в монастирі: як виносять звідти образи, свічники, книги, а 

рушники зривають і кидають собі під ноги люди, що їх звуть енкаведистами, 

хоч насправді то слуги Антихриста» [489, с. 7]. Ченцям вдалося врятувати 

найцінніші рукописи й образи, проте самі вони були розстріляні: «Із 

лаврівських ченців ніхто не залишився живий. Усіх чотирьох розстріляли у 

1941 році. Список врятованих книг та образів отець Никодим вивчив 

напам`ять і наказав це зробити молодому хлопцеві з Хирова [...]» [489, с. 17]. 

         Сучасні романи-антиутопії репрезентують розкриття теми духовенства 

у футурологічних проекціях («Час смертохристів. Міражі 2077 року» (2011) 

Ю. Щербака, «Хронос» (2011) Т. Антиповича). Зокрема, у фантастичному 

часопросторі роману Т. Антиповича (н. 1978 р.) «Хронос», події якого 

розгортаються у 40-х рр. ХХІ ст., моделюється гіпотетична візія того, що 

може статися з культурою, мораллю, релігією, церквою та її служителями у 

недалекому майбутньому, якщо людство навчиться керувати часом і не 

зупинить негативної дії науково-технічного прогресу. Наслідком винайдення 

професором Койфманом хрономата – пристроя, який здатний керувати 

біочасом, стало руйнування межі між тимчасовістю та вічністю, утвердження 

тілесного сприйняття часу, що, у свою чергу, зумовило виродження 

культури, духовності, віри, перетворення церкви на музей, а 

священнослужителів – на «релігійних менеджерів». Герой твору – отець 

Теодор – усвідомлює, що науково-технічний прогрес обернувся моральним і 

духовним регресом. Не втративши віри у всемогутність Бога, панотець 

отримує здатність повертати людям відібраний у них біочас, зупиняти дію 

хрономатів. Показово, що письменник у своєму романі, який за жанрово-

змістовою специфікою є пророцтвом-попередженням, наділяє саме 

священика роллю Пророка, який відновлює зруйновану гармонію між 

людиною і часом, тілесним й духовним, людиною та Богом, послаблюючи 
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таким чином відчуття катастрофізму й акцентуючи на наслідках, які 

чекають людство у майбутньому в разі його відхилення від духовних 

цінностей.  

         Альтернативне зображення духовенства представлене у текстах, 

позначених постмодерними ознаками. Еклектизм сакрального й профанного, 

деструкція традиційних цінностей, негативізм, іронічно-викривальний пафос 

домінують у відтворенні представників церкви в прозі В. Шкляра («Кров 

кажана» (2003)), О. Ульяненка («Знак Саваофа» (2003)).     

         Отже, здійснюючи художню рецепцію духовенства, сучасні українські 

письменники руйнують усталені за радянських часів уявлення про 

священиків і церкву, без ідеологічних штампів моделюють багатопланові 

образи духовних діячів, реалістично відтворюють становище, у якому 

опинилися церква та її служителі за часів тоталітарного режиму (твори          

Г. Пагутяк, В. Портяка, В. Базіва). Як показали спостереження, у прозі 

сучасних авторів прикметними є такі тенденції зображення духовенства: у 

контексті минулого, на перетині історичних епох і сучасності (твори                    

В. Шевчука, Г. Тарасюк, П. Кралюка) та у вимірах містичного й 

фантастичного часопростору (твори Г. Пагутяк, О. Жовни, Т. Антиповича, 

Ю. Щербака).  

         Аналіз прози про духовенство ХХ – початку ХХІ ст. засвідчив, що 

українські письменники вдавалися до різноаспектного зображення образів 

духовних діячів, що зумовлено суспільно-політичними, церковно-

релігійними реаліями. Прозаїки перших десятиліть ХХ ст. відтворювали 

становище церкви та духовенства у контексті буремних подій – громадянська 

війна, зміна влади, поширення радянської ідеології й тоталітарного режиму. 

Русифікація, денаціоналізація, аморальність, прислужництво владі 

представників православної церкви першої половини ХХ ст. зображено у 

творах «Записки полоненого» О. Кобця та «Служба Божа» К. Анищенка. 

Зросійщене духовенство своєю позицією і поведінкою спричинилося до того, 

що народ втрачав віру, в його свідомості руйнувалося усталене впродовж 

століть уявлення про священика як про духовного подвижника, пастиря. 
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Встановлення радянської влади, тоталітарний режим поглибили трагізм 

ситуації – це яскраво відтворено у творах В. Винниченка, І. Багряного,                  

Б. Антоненка-Давидовича. Письменники, які не потрапили під тиск 

радянської ідеології, відповідно до життєвих реалій показали, як революція, 

громадянська та Перша світова війни, зміна влади, поширення більшовицької 

ідеології, встановлення тоталітарного режиму негативно позначилися на 

релігійному житті, становищі церкви та долі духовенства. У повісті                       

Б. Антоненка-Давидовича «Тук-тук...» увиразнено ситуацію, в яку потрапило 

духовенство та вихідці з їх родин під час захоплення влади більшовиками. 

Письменник майстерно відтворив психологічний стан маргінальної людини – 

сина священика, який відчуває непотрібність власного існування, нездатність 

порвати з минулим, зректися свого походження, неможливість 

пристосуватися до нових умов життя, у яких релігія – це «опіум для народу», 

а духовенство – «шкідливий соціальний елемент». У творах Т. Осьмачки 

(«Старший боярин»), О. Кобця («Записки полоненого»), Б. Антоненка-

Давидовича («Спокуса»), В. Винниченка («Слово за тобою, Сталіне!»),                   

І. Багряного («Сад Гетсиманський») змодельовані різні варіанти поведінки 

священиків, які опинилися у вирі війни, зміни влади, поширення 

тоталітарного режиму. Поведінка героїв спростовує уявлення про 

відокремлення церкви від держави й невтручання духовенства в політику. 

Письменники показали своїх героїв активними учасниками суспільно-

політичних процесів (панотець Діаковський з твору «Сташий боярин»                  

Т. Осьмачки), небайдужими до долі свого народу, стійкими у своїй позиції й 

вірними обраному шляху (отець Петровський з роману «Сад Гетсиманський» 

І. Багряного), жертвами морально-психологічних і суспільно-політичних 

колізій (отець Йосип з твору «Спокуса» Б. Антоненка-Давидовича), 

зрадниками духовної місії, прислужниками влади (отець Василій з твору 

«Записки полоненого» О. Кобця, отець Яков із «Саду Гетсиманського»                   

І. Багряного, отець Євген із роману «Слово за тобою, Сталіне!»                              

В. Винниченка). 
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         Тенденційне зображення духовенства у векторах «соцреалізму» 

репрезентоване у творах Я. Галана, П. Козланюка, Леся Гомона та інших 

авторів. Творчість С. Тудора, на відміну від інших прорадянських 

західноукраїнських письменників міжвоєнного періоду, є складним і 

неоднозначним явищем. Поліфонічний, інтелектуально-філософський роман 

«День отця Сойки», попри наявні у ньому ідеологічні аспекти, пов`язані з 

критикою греко-католицького духовенства й Ватикану, виходить далеко за 

межі «соцреалізму» і є унікальним художнім явищем. У контексті сучасності 

цей твір не втрачає актуальності насамперед завдяки своїм художнім 

якостям. Якщо антирелігійна тенденційність роману є даниною часу й 

відійшла в минуле, то такі риси, як панорамне зображення дійсності, 

сюжетно-композиційна поліфонія, оригінальність образної системи, 

наявність інтелектуального дискурсу, розгалуженого інтертексту, 

синкретичного метанаративу свідчать про художню майстерність твору 

«День отця Сойки», що й унеможливлює його тлумачення як явища 

винятково «соцреалістичної» літератури. 

         Акцентування на негативному зображенні духовенства, його 

протистоянні комуністам, загострення опозицій – «погані», «регресивні» 

(священики) й «хороші», «прогресивні» (комуністи, більшовики) – було 

зумовлено впливом радянської ідеології, в контексті якої поширювалася 

пропаганда атеїзму, ставлення до духовенства як до ворогів народу. 

Заідеологізованістю зображення діяльності й побуту західноукраїнського 

греко-католицького духовенства 30-х р. ХХ ст. позначений твір Ірини Вільде 

«Сестри Річинські», у якому, як і в романі С. Тудора, поза ідеологічною 

матрицею, обов`язковою для творів радянської літератури, розгортається 

широка панорама життя і діяльності духовенства, увиразнюються умови, у 

яких опинилися священики та їхні родини у вирі зміни влади, поширення 

більшовицького наступу. 

         Твори радянських західноукраїнських письменників, зокрема                 

Я. Галана та П. Козланюка, репрезентують типове ставлення тоталітарної 

системи до церкви, духовенства й релігії. Необґрунтованої критики й 



 431 

несправедливих звинувачень зазнали на сторінках памфлетів і художніх 

текстів Я. Галана та П. Козланюка Ватикан, католицька та греко-католицька 

церкви й духовенство. Заідеологізованість і, як наслідок, перекручування 

фактів є очевидними з погляду сьогодення, адже греко-католицька церква в 

часи нищення національної свідомості українського народу була тим 

осередком, який не лише беріг мову та історію нації, а й активно боровся 

проти радянізації західноукраїнських земель і переслідувань усього 

українського. Вписується у контекст тенденційної літератури «соцреалізму» 

й роман Леся Гомона «Голгофа», у якому через зображення діяльності 

молдавських монастирів і духовенства початку ХХ ст. акцентується на 

ошуканстві, підступності, лицемірстві, грошолюбстві священнослужителів. 

         Зразком заідеологізованої прози про духовенство є фейлетони Остапа 

Вишні, на яких виразно позначилися штампи компартійної ідеології: 

репрезентація духовенства як ворогів народу, агентів Ватикану, 

контрреволюціонерів. За іронічно-сатиричним антуражем творів 

проглядається трагічна правда про становище священиків та церкви за 

радянської влади («Діли небесні», «А що робити», «Божеське», «Нічого 

нового», «Радянізація церкви» та ін.), увиразнюються церковно-релігійні 

протиріччя («Діли небесні», «Страшний суд», «Про сестриць та братців», 

«Певний спосіб», «Страшні бої почалися!», «Слава тобі, Господи!», «Так... 

Так їх!»).   

         Значну увагу образам духовенства, церковно-релігійним реаліям 

відводили автори історичної прози. Знакові тенденції церковно-релігійного 

життя на Закарпатті в першій половині ХІV ст. (повість «Петро Петрович») 

та в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (роман «Сини Верховини») розкрив              

В. Ґренджа-Донський. Показуючи, що паралельно з мадяризацією 

закарпатське духовенство та населення зазнавало окатоличення, письменник 

увиразнив зв`язок політичних і церковно-релігійних процесів. Складнощі 

прийняття й утвердження християнства, тенденції церковного життя, зокрема 

боротьба за сфери релігійного впливу між римським і грецьким 

духовенством, постаті священнослужителів, їхня роль у долі князів і 
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Київської Русі – все це знайшло відображення у романах «Святослав» і 

«Володимир» С. Скляренка та «Диво» П. Загребельного. З. Тулуб,                          

О. Пахучий, І. Корбач, Ю. Мушкетик, Р. Іваничук, художньо інтерпретуючи 

у своїх історичних творах показові події й постаті, не оминули увагою 

особливостей церковно-релігійного життя певної епохи, відповідно до 

історичної правди відтворили міжконфесійні конфлікти та образи духовних 

діячів. У романі З. Тулуб «Людолови» у контексті подій першої половини 

ХVІІ ст. увиразнені особливості діяльності архімандрита Києво-Печерського 

монастиря Єлисея Плетенецького, реалістично розкриті такі події, як 

утворення Київського братства, заснування друкарні в Києво-Печерській 

лаврі, висвячення патріархом Феофаном у 1620 р. Київського митрополита і 

єпископів для православної церкви України, Білорусії й Литви. Образи 

представників вищого духовенства другої половини ХVІІ ст. –                               

І. Галятовського, І. Гізеля, Й. Нелюбовича-Тукальського, Л. Барановича – 

знайшли розкриття у творах «Тиміш Хмельницький, син Богдана», «Юрась 

Хмельниченко» О. Пахучого та «Останній похід короля»  І. Корбача. 

Відповідно до історичної правди письменники увиразнили позицію 

духовенства у контексті складної ситуації, у якій опинилася Україна та її 

церква після Переяславської угоди (твори О. Пахучого) та в умовах тиску з 

боку католиків (твір І. Корбача). Проблему втрати українською церквою 

автономії, тему служби нашого духовенства Росії розкив у романі 

«Гетьманський скарб» Ю. Мушкетик. У романі Р. Іваничука «Манускрипт з 

вулиці Руської» зображено церковно-релігійні протиріччя кінця ХVІ – 

початку ХVІІ ст., зокрема протистояння католиків і православних, діяльність 

єзуїтів, Львівського братства; у творі «Орда» показано духовенство у 

контексті трагічних подій мазепинської доби (початок ХVІІІ ст.); у романі 

«Журавлиний крик» розкриті особливості церковно-релігійної ситуації в 

другій половині ХVІІІ ст.; у творах «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках» 

відтворено образи письменників-священиків – представників «Руської 

трійці»; у романі «Хресна проща» репрезентована доля священиків та церкви 

на перетині епох, у вимірах різних історичних часів (ХІІІ, ХХ ст.) й трагічних 
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подій (монголо-татарська навала, тоталітарний режим). Спираючись на 

історичні факти, продовжуючи тенденції зображення духовенства в 

українській історичній прозі, Р. Іваничук показав, що духовні діячі у всі 

епохи не були осторонь суспільно-політичних подій, по-різному проявляючи 

себе: як слухняні виконавці волі влади, її прислужники (образи ігумена 

Алілуя, патріарха Діонізія («Орда»), архімандритів Досифея та Герасима, 

священика Сокальського («Журавлиний крик»)), або ж як духовні 

подвижники, які зберігать вірність християнським і національним цінностям 

(образи Єпіфанія, отця Данила («Орда»), священика Кирила Тарловського 

(«Журавлиний крик»), Маркіяна Шашкевича («Вода з каменю», «Саксаул у 

пісках»), Андрея Шептицького, Миколая Конрада («Хресна проща»)).  

         Постаті духовенства займають знакове місце в образній системі прози               

В. Шевчука. З-поміж змодельованих письменником образів вирізняється тип 

священнослужителя, головними рисами якого є любов до мандрів, прагнення 

знайти істину, осмислити своє призначення, пізнати себе і навколишніх 

(«Ілля Турчиновський» (перша частина роману-триптиху «Три листки за 

вікном»), «На полі смиренному», «У пащу Дракона», «Око Прірви», «Книга 

історій», «Біс плоті», «Срібне молоко»). Як знавець і дослідник барокової 

літератури, В. Шевчук зображує своїх героїв представниками барокового 

характеру – вони живуть в епоху Бароко, підвладні суперечливим почуттям, 

переживають сумніви та вагання, вірять у візії, бачать віщі сни, відчувають 

трагізм і таємничість буття. Розкриваючись у контексті інтелектуально-

детективних колізій, герої-священнослужителі виявляють мудрість, глибоке 

знання Святого Письма, переживають складні психологічні конфлікти, мають 

мету, до якої завзято прямують, таємницю, яку врешті розкривають, 

знаходять своє призначення та несуть жертовну місію. Специфіка героя, 

зокрема його схильність до спостережень, роздумів, філософського 

мислення, самоаналізу, ведення записів про пережите часто зумовлює 

особливості сюжетно-композиційної та наративної організації текстів                   

В. Шевчука. У творах «Ілля Турчиновський», «У пащу Дракона», «Око 

Прірви», «Книга історій», «Сповідь», «Початок жаху» герої-
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священнослужителі є творцями історій про самих себе, відповідно, сюжет 

розгортається на основі їх записів, спогадів, щоденників тощо, з ключовою 

роллю першоособового наративу.  

         Багатоплановість образів духовенства у творах В. Шевчука зумовлена 

їхньою амбівалентністю, адже вони, переважно представники епохи Бароко, 

наділені здатністю відчувати таємничість і діалектику людського буття, 

схильні до екзистенційних почуттів та філософських узагальнень. Образи 

героїв-священнослужителів розкриваються у вимірах морально-етичної, 

філософської проблематики, актуалізуючи теми добра та зла, гріха й спокути, 

минущості та вічності, мети й обов`язку. Письменник-інтелектуал, знавець, 

дослідник і перекладач творів давньої української літератури, В. Шевчук 

більшість своїх героїв – представників духовенства – зображує прототипами 

реальних осіб, які залишили в історії свої твори (діаріуш, автобіографію, 

житія, спогади, вірші тощо), котрі й стали претекстами повістей та романів і 

основою моделювання образів – такими є Ілля Турчиновський («Три листки 

за вікном»), Атанасій Пилипович («У пащу Дракона»), Михайло Василевич 

(«Око Прірви»), Климентій Зіновіїв («Біс плоті»), Стефан Яворський («Сон 

сподіваної віри»). На історичному тлі, у контексті суспільно-політичних, 

особистих колізій психологічно переконливо письменник розкрив образи 

історичних осіб – визначних церкових, культурно-громадських діячів – 

Стефана Яворського, Дмитра Туптала («Сон сподіваної віри», «Павло-

диякон»), Феофана Прокоповича («Плаче пастушок у довгій негоді»).  

         Образи священнослужителів – духовних подвижників – репрезентовані 

у прозі Г. Тарасюк. Образ героя роману-гіпотези «Між пеклом і раєм» – 

Антонія Печерського – розкривається у контексті поліфонічної сюжетно-

композиційної та наративної структури, у якій поєднані віддалені часові 

пласти (Київська Русь і сьогодення), переплетені літописні відомості, 

історичні й легендарні факти, художній домисел. Змодельований на основі 

літописних, житійних джерел та власне авторських гіпотез, реалізованих у 

формі кіносценарію Мирона Волинця, образ засновника східнослов`янського 

чернецтва актуалізує ідею етногенетичної пам`яті, концепт духовного 
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подвигу, єдність минулого й сучасного. Ряд суспільно-політичних 

«больових точок» недалекого минулого й сьогодення, а також вічні проблеми 

людського буття (Чорнобильська катастрофа та її наслідки, історія, її 

колообіг та уроки, доля нації, повернення до християнських чеснот, своєї 

історії, плекання моральності й духовності) акумульовані в образі отця 

Георгія – героя роману «Храм на болоті». Доля героя набуває символічного 

значення, адже проектується на біблійний контекст і національну історію, 

ілюструє шлях людини до Бога – через гріх, страждання, пізнання, каяття, 

спокуту, просвітлення й усвідомлення своєї місії.  

         Репрезентуючи у творах «Діоптра», «Шестиднев, або Корона дому 

Острозького» індивідуально-авторське трактування історії, П. Кралюк 

історично й художньо вмотивовано розкрив образи духовних діячів минулого 

– Герасима та Мелетія Смотрицьких, Гедеона Балабана, Касіяна Саковича, 

Кирила Терлецького та інших. На перетині різних часових пластів, у вимірах 

минулого, сучасного й майбутнього, реального та фантастичного 

часопростору образи духовенства фігурують у творах О. Жовни («Партитура 

на могильному камені»), Г. Пагутяк («Урізька готика», «Зачаровані 

музиканти», «Слуга з Добромиля»), Т. Антиповича («Хронос»). Загалом, 

сучасні автори моделюють образи духовних діячів у контексті історичних 

реалій, часто вдаючись до перемежування часових пластів, структурування 

містичного й фантастичного хронотопу. 
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ВИСНОВКИ 

 

         У всі часи духовенство відігравало важливу роль на терені духовного й 

суспільно-політичного життя народу. Виступаючи втіленням совісті нації, 

священики проявляли себе не лише духовними наставниками, а й активними 

учасниками суспільно-історичних процесів, творцями культури, науки, 

літератури. 

         Від часу запровадження християнства церкви та монастирі були 

осередками освіти та культури. Як свідчить історія, священнослужителі 

проявляли себе активними діячами у сфері літератури, освіти та науки. 

Знаковими у цьому сенсі є постаті Іларіона, Нестора, Кирила Турівського, 

Герасима Смотрицького, Мелетія Смотрицького, Клірика Острозького, 

Василя Суразького, Йова Княгинецького, Андрія Римші, Стефана Зизанія, 

Захарія Копистенського, Петра Могили, Лазара Барановича, Єпифанія 

Славинецького, Варлаама Ясинського, Стефана Яворського, Лаврентія 

Горки, Феофана Прокоповича, Георгія Кониського. Духовенство провадило 

активну церковну, громадянську та літературну діяльність, спрямовану на 

формування національної самосвідомості. У складні історичні періоди 

священнослужителі проявили себе учасниками національно-визвольних 

змагань, захисниками свого народу, активними громадсько-культурними 

діячами. Показовою у цьому контексті є діяльність митрополитів Іларіона, 

Петра Могили, Сильвестра Косова, Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, 

Василя Липківського, Івана Огієнка, Любомира Гузара. 

         Духовенству належить значна роль у творенні національної культури та 

літератури. Майже вся література Середньовіччя (Х–ХІІІ ст.) була створена 

священнослужителями (твори Іларіона, Нестора, диякона Григорія, Данила 

Заточника, Клима Смолятича, Луки Жидяти, Іакова Мниха, Серапіона та ін.). 

Церковні діячі були авторами полемічної літератури кінця ХVІ–ХVІІ ст. 

(твори Петра Скарги, Іпатія Потія, Клірика Острозького, Мелетія 

Смотрицького, Василя Суразького, Івана Вишенського, Касіяна Саковича, 

Лазаря Барановича, Іоаникія Галятовського), творцями барокової літератури 
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ХVІІ–ХVІІІ ст. (твори Лазара Барановича, Стефана Яворського, Дмитра 

Туптала, Іоаникія Галятовського, Лаврентія Горки та ін.). Велике значення у 

розвитку літератури, освіти, науки належить західноукраїнському 

духовенству ХІХ ст., зокрема О. Духновичу, М. Устияновичу,                                

А. Могильницькому, М. Шашкевичу, І. Вагилевичу, Я. Головацькому,                   

І. Гушалевичу, чия творчість й діяльність була пронизана ідеями народності 

та національної свідомості. Представники «Руської трійці», поєдуючи 

духовну, громадсько-культурну, літературну діяльність, сприяли розвитку 

культури й освіти краю, відродженню національної свідомості, виступали за 

розвиток літератури на основі живої народної мови. 

         Вперше як об`єкт зображення духовенство постало в агіографічній 

літературі, оригінальні зразки якої виникли у кінці ХІ ст. У житійних творах 

сформовано образ духовного подвижника – людини, метою життя якої є 

пошук шляху до Бога, а її якостями – моральна досконалість і чудотворення. 

З негативним значенням діячі церкви з`явилися у текстах полемічної 

літератури.  

         Утиски прав українського духовенства з боку російського 

самодержавства в кінці ХVІІ ст., русифікація та підпорядкування імперській 

владі церковно-релігійного життя (після створення Великоруського синоду 

1721 р.), зумовили поступову втрату українськими священнослужителями 

національних почуттів, розуміння своєї місії, духовного обов`язку. Втрата 

духовенством важливої ролі у культурно-освітньому, національному житті, 

відчуження від свого народу, зосередження на приватних інтересах 

позначилося на рецепції священнослужителів у художніх творах. Критичне 

ставлення до церкви та її діячів, яке своїм корінням сягає усної народної 

творчості, зокрема соціально-побутових казок, яскраво репрезентоване у 

бурлескно-травестійній літературі ХVІІІ ст.: твори Климентія Зіновіїва, 

вірші-пасквілі про священика Федора Лісовського («В тысячі сімсот 

п`ятомнадцять годі», «Отче Лісовський»), вірші про Кирика («Вірша про 

Кирика», «Про Кирика і жадного попа»), «Плач київських ченців», «Отець 

Негребецький», твори Івана Пастелія («Пастирю душевний») та Івана 
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Некрашевича («Ісповідь 1789 года февраля дня», «Замисл на попа», 

«Письмо, посланеє к гнідинському священику Іоанну Филиповичу, і к його 

сину Петру, і к дячку Стефану Криницькому»).   

         Несприйняття офіційної церкви, підпорядкованої російському Синоду й 

царю, далекої від Бога й народу, спонукало визначного представника 

української літератури та філософії – Г. Сковороду – відмовитися від 

пропозиції прийняти чернецтво, високий духовний сан і негативно 

висловлюватися про церкву та її діячів. Очевидно, з тих же причин не 

продовжив церковну кар`єру після навчання у Полтавській духовній 

семінарії й засновник нової української літератури – І. Котляревський. У 

своїй поемі «Енеїда» (третя частина) у бурлескному стилі письменник 

акцентував на домінуючих вадах та негативних рисах тодішнього 

духовенства.  

         Показові образи духовних діячів розкрив у своїх творах Т. Шевченко. У 

поемі «Гайдамаки» відповідно до історичної правди висвітлена взаємодія 

духовенства й народних повстанців, засуджена національна й релігійна 

ворожнеча, до якої було причетне католицьке духовенство. Причина 

ворожнечі поляків і українців, осуд католицького духовенства, яке, діючи 

спільно з польською шляхтою, прикриваючись Христовим іменем, 

переймалося метою релігійного та національного поневолення українців, 

сіяло своїми діями розбрат між православними й католиками, українцями і 

поляками, акцентовані у поезіях «Полякам» та «Буває, в неволі іноді 

згадаю...». Лицемірними й жорстокими катами, які зневажають християнські 

чесноти і торгують буллами, постають представники вищого католицького 

духовенства у поемі «Єретик». У багатьох своїх творах Т. Шевченко 

висловив несприйняття офіційної церкви та її представників, адже у ХІХ ст. 

православна церква була одним із засобів колонізаторської політики, а 

більшість її діячів були слухняними виконавцями волі влади, далекими від 

народу та його інтересів («Неофіти», «Світе ясний! Світе тихий!», «Ходить 

собі по церковці...», «Умре муж велій в власяниці», «І Архімед, і Галілей...»).  
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         Твори Г. Квітки-Основ`яненка («Добрый пан»), М. Костомарова 

(«Сорок лет. Народная малороссийская легенда»), П. Куліша («Чорна рада»), 

А. Свидницького (російськомовні оповідання та нариси), Ю. Федьковича 

(«Люба-згуба) репрезентують образи духовних діячів, які розкриваються у 

контексті романтичної поетики, реалізованої через звернення до 

легендарного та історичного матеріалу, етнографізму, через актуалізацію 

притчевого та психологічно-особистісного начала. У творах                                  

Г. Квітки-Основ`яненка «Маруся», «Добрый пан» та М. Костомарова «Сорок 

лет. Народная малороссийская легенда» акцентовано на ролі церкви, місії 

духовного діяча, важливості усвідомлення людиною свого покликання. 

Значна роль агіографічних, морально-дидактичних, алегоричних чинників, 

підкреслення значення духовних цінностей засвідчують наближеність цих 

творів до жанру притчі. 

         З`ясовано, що романтично-реалістичні чинники визначають ідейно-

художні домінанти образів духовенства у творах Ю. Федьковича «Люба-

згуба», «Три як рідні брати» та П. Куліша «Чорна рада». На основі поєднання 

романтичних і реалістичних стильових домінант, легендарного й історичного 

матеріалу в романі «Чорна рада» П. Куліша змодельовано образ Івана 

Шрама, який втілює ідею про єдність духовного й національного чинників у 

постаті священнослужителя. Важливою є роль образу Шрама у розкритті 

сенсу історичних подій, у структуруванні сюжетно-подієвого та наративного 

плану роману, в увиразненні його змісту, зокрема ідеї про те, що служіння 

Богу є невіддільним від служіння Батьківщині. Своєрідною антитезою до 

образу Шрама виступає епізодичний образ єпископа Мефодія – грошолюба й 

зрадника, у розкритті якого П. Куліш спирався на козацькі літописи.  

         У літературі ХІХ ст. з`явилися твори, в яких тема духовенства стала 

ключовою: «Записки причетника», «Дяк», «Отець Андрій» Марка Вовчка, 

«Люборацькі» А. Свидницького, «Попові груші», «Козарський ланок»                 

О. Кониського, «Старосвітські батюшки та матушки», «Причепа», 

«Афонський пройдисвіт», «Поміж ворогами» І. Нечуя-Левицького. Проза 

письменників-реалістів засвідчує тісний зв`язок літератури та життя. Образи 
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духовенства, церковно-релігійні відносини відтворюються за допомогою 

типізації, об`єктивізації зображуваного, описовості, третьоособового 

наративу. Марко Вовчок у моделюванні образів духовних діячів середини й 

другої половини ХІХ ст. була зорієнтована на реалії народного життя, 

різноаспектність зображення. Прикметно, що в малій прозі письменниці 

(«Сестра», «Отець Андрій», «Козачка») домінують позитивні образи 

духовних діячів, натомість, у великій російськомовній прозі авторки (романи 

«Записки причетника», «В глуши») переважають негативні образи. З метою 

увиразнення рис, несумісних із уявленням про духовного діяча, письменниця 

вдавалася до художніх можливостей сатири й іронії.  

         Новаторським явищем у прозі про духовенство ХІХ ст. стала сімейна 

хроніка А. Свидницького «Люборацькі», в якій тема духовенства є 

центральною й розкривається реалістично, на основі особистих вражень, у 

векторах таких проблем, як побут подільського духовенства середини               

ХІХ ст., стосунки батьків і дітей, занепад старосвітського устрою життя 

духовенства, руйнування родини священика, втрата молодим поколінням 

національної свідомості внаслідок згубного впливу антинаціонального 

виховання, ополячення, окатоличення та русифікації, негативні наслідки 

тогочасної бусацько-семінарської освіти й виховання (розкриттям 

особливостей навчання у духовних закладах ХІХ ст. роман А. Свидницького 

наближається до твору російського письменника М. Помяловського «Нариси 

бурси»). Якщо у «Люборацьких» тема духовенства розкрита засобами 

реалістичної поетики, то в російськомовних оповіданнях та нарисах                     

А. Свидницького («Два упрямых», «На похоронах»,  «Арендарь», «Гаврусь и 

Катруся») реалістичні риси поєднані з рамантичними чинниками 

структурування художнього світу.  

         У контексті соціальної тематики, реалізованої у межах реалістично-

публіцистичного стилю, розкриваються образи духовних діячів у прозі               

О. Кониського («Суддя Гарбуз», «Наймичка», «За плахту», «Стельмахи», 

«Півнів празник», «Козарський ланок», «Попові груші»). Значну увагу 

письменник приділяв показу деморалізації тогочасного духовенства (образи 
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панотців із творів «Козарський ланок», «Попові груші», «Півнів празник», 

«Наймичка», «За плахту»). 

         На основі знання життя українського духовенства, особливостей 

навчання у духовних закладах, базовані образи священнослужителів у прозі 

І. Нечуя-Левицького. Образи сільського духовенства розкриті у таких творах 

письменника, як «Причепа», «Старосвітські батюшки та матушки», 

«Кайдашева сім`я», «Поміж ворогами», «Неоднаковими стежками», «На 

гастролях в Микитянах». Особливістю їх є типізація, реалістичність, 

іронічно-гумористичний, іноді сатиричний пафос. У творі «Причепа», який 

за жанровими рисами (родинна повість-хроніка) й тематичними ознаками 

(життя двох генерацій родини сільського священика) наближається до твору 

А. Свидницького «Люборацькі», акцентовано на моральній деградації 

представників церкви. У моделюванні образів священиків Хведора й Мойсея 

значну роль відіграє портрет, інтер`єр, поетика контрасту, іронія й сатира. 

Реалістичним відтворенням побуту і звичаїв старосвітського духовенства 

першої половини ХІХ ст. характеризуються повісті «Старосвітські батюшки 

та матушки», «Поміж ворогами», «На гастролях в Микитянах». Письменник 

акцентує на звичаях, обрядах, які на той час ще зберігалися у родинах 

сільських священиків, проте мали відійти в минуле, витіснені новими 

тенденціями життя. Керуючись принципами реалістичного зображення,              

І. Нечуй-Левицький показав відчуження між селянами та священиками, 

втрату духовенством свого авторитету в середовищі парафіян, зросійщення і 

деморалізацію священнослужителів. В образах сільських священиків 

письменник вміло поєднав типові й оригінальні риси.  

         У повісті «Хмари» відтворено образи вищого духовенства, специфіку 

навчання у Київській духовній академії середини ХІХ ст. Зображуючи 

особливості навчання, поширення русифкації й великодержавної ідеології, 

письменник тим самим дає відповідь на те, чому більшість тогочасних 

священиків із числа випускників закладу не мали міцних національних 

переконань, були далекими від простого народу та своєї країни.  
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         Сатира й іронія, поетика контрасту є головними чинниками 

відтворення негативних явищ у житті та діяльності ченців у творі 

«Афонський пройдисвіт».  

         На основі поєднання історичної правди та художньої вигадки 

змодельовані образи духовенства в історичних романах І. Нечуя-Левицького 

«Князь Єремія Вишневецький» та «Гетьман Іван Виговський». У контексті 

розкриття конфлікту між православними й католиками, колізій церковно-

релігійного життя 30–40-х рр. ХVІІ ст. («Князь Єремія Вишневецький»)  

акцентовано на концепті рідної (православної) віри, що осмислюється 

письменником як важливий компонент морально-етичного комплексу, на 

рівні з національною свідомістю та патріотизмом. Духовними 

подвижниками, патріотами, захисниками своїх церкви й народу в творах є 

представники православного духовенства, які не залишились осторонь 

національно-визвольної боротьби, підтримували повстанців у їхній боротьбі 

за правду і свободу. Відповідно до історичних реалій письменник показав, 

що православні священнослужителі були активними захисниками автономії 

української церкви («Гетьман Іван Виговський»).  

         Засобами реалістичної поетики змодельовані образи духовенства у 

творах Панаса Мирного. Сатирично-викривальний характер має образ 

«тюремщицького батюшки» [431, с. 155] Попенка у соціально-психологічній 

повісті «Лихі люди». Становище церкви у другій половині ХІХ ст., 

залежність духовенства від вищих суспільних верств показано в творі 

«Голодна воля».  

         Роль духовенства в освітніх процесах на селі розкрив у своїх творах            

Б. Грінченко. Сільські священики в прозі письменника зображені переважно 

противниками освіти, які намагаються контролювати діяльність вчителя, 

неприхильно ставляться до утворення земських шкіл («Сонячний промінь», 

«На розпутті»).  

         Загалом, письменники ХІХ ст. у моделюванні образів та характерів 

представників духовенства, у зображенні церковно-релігійної ситуації 

орієнтувалися на життєву правду, на конкретно-історичний та 
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об`єктивований підхід до розкриття суті зображуваного. Відповідно, в 

образній системі прози про духовенство, у межах творчості одного 

письменника спостерігається наявність як позитивних, так і негативних 

образів, як типізованих, так й індивідуалізованих характерів. 

Автобіографічний досвід авторів зіграв значну роль у розкритті світогляду, 

побуту, діяльності священиків, у показі особливостей навчання у духовних 

закладах (твори А. Свидницького та І. Нечуя-Левицького). Жанрова система 

прози про духовенство ХІХ ст. прикметна домінуванням великих та середніх 

епічних форм, які позначені новаторством жанрових різновидів: історичний 

роман («Чорна рада» П. Куліша, «Гетьман Іван Виговський», «Князь Єремія 

Вишневецький» І. Нечуя-Левицького), родинна хроніка («Люборацькі»                

А. Свидницького, «Причепа» І. Нечуя-Левицького). Жанровими 

можливостями оповідання послуговувалися Марко Вовчок, А. Свидницький, 

Г. Кониський, І. Нечуй-Левицький.   

         Проведений аналіз прози про духовенство у літературі ХІХ ст. дозволив 

окреслити провідні тенденції зображення священнослужителів: морально-

дидактична («Добрый пан» Г. Квітки-Основ`яненка, «Сорок лет»                         

М. Костомарова), іронічно-сатирична («Записки причетника», «В глуши» 

Марка Вовчка, «Причепа», «Афонський пройдисвіт» І. Нечуя-Левицького), 

соціально-психологічна («Люборацькі» А. Свидницького, «Лихі люди» 

Панаса Мирного, «Дяк», «Отець Андрій» Марка Вовчка), соціально-побутова 

(«Старосвітські батюшки та матушки», «Причепа», «Поміж ворогами»                  

І. Нечуя-Левицького, «Попові груші», «Козарський ланок» О. Кониського), 

історична («Чорна рада» П. Куліша, «Гетьман Іван Виговський», «Князь 

Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького).          

         Зображуючи образи духовних діячів, прозаїки ХІХ ст. акцентували на 

таких церковно-релігійних проблемах, як утиски православної церкви 

католиками в другій половині ХVІІ ст., участь духовенства в епохальних 

подіях («Чорна рада» П. Куліша, «Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман 

Іван Виговський» І. Нечуя-Левицького), міжконфесійні конфлікти, 
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поширення полонізаційних та русифікаційних тенденцій у 

патріархальному побуті православного духовенства ХІХ ст. («Люборацькі» 

А. Свидницького).  

         Прикметними рисами значної частини українського духовенства ХІХ – 

початку ХХ ст. були: втрата національної свідомості, відчуження від народу 

та його інтересів, перейнятість власними потребами, деморалізація. Все це 

знайшло відображення у творах «Записки причетника», «В глуши» Марка 

Вовчка, «Люборацькі» А. Свидницького, «Хмари» І. Нечуя-Левицького, 

«Пропащий чоловік» М. Павлика, «Отець-гуморист», «Навернений грішник», 

«Основи суспільності» І. Франка, «За Кадильну» Д. Лукіяновича, 

«Перекинчики» Є. Ярошинської, «Лумера», «Народна ноша», «Забобон»              

Л. Мартовича, «З одного жерела», «Гірке життя» О. Маковея, «Курка (з 

українського життя на Волині)» О. Турянського, «За готар», «Земля»                    

О. Кобилянської, «Служби не буде» «Vae victis!..» М. Чернявського, «У 

схимника», «Любов до ближнього» А. Тесленка. Послуговуючись засобами 

реалістичної поетики, художніми можливостями іронії та сатири, 

письменники об`єктивно розкривали характери героїв у вимірах соціальних 

та психологічних процесів, всебічно охоплюючи життєві явища й 

акцентуючи на соціальній детермінованості персонажа. Водночас, література 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. засвідчила зміни в підході до моделювання 

образів героїв, зокрема й духовенства. Твори Н. Кобринської, Б. Лепкого,              

О. Кобилянської, М. Коцюбинського, О. Маковея, М. Чернявського,                     

М. Яцківа, Л. Пахаревського, Є. Мандичевського прикметні поглибленим 

психологізмом у розкритті характеру героя, збагаченням зображально-

виражальних засобів (художня деталізація, символіка, імпресіоністична 

поетика), актуалізацією суб`єктивного чинника, лаконічністю викладення, 

сконденсованістю образності, емоційністю оповіді, що вказує на 

модерністичний характер творів зазначених авторів. У прозі про духовенство 

межі століть спостерігається синкретизм реалістичних та модерністичних 

тенденцій, увиразнення стильових напрямів модернізму, зокрема неореалізму 

(твори І. Франка, М. Павлика, Д. Лукіяновича, Д. Яворницького,                            
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С. Васильченка, А. Тесленка, В. Леонтовича), символізму та імпресіонізму 

(твори О. Кобилянської, М. Яцківа, М. Коцюбинського, М. Чернявського,              

Л. Пахаревського). 

         Проникнення тенденцій модернізму в прозу про духовенство зумовило 

трансформацію жанрової парадигми: поряд із романом і повістю – 

домінуючими жанрами попереднього періоду – важлива роль належить 

малим епічним наративам (творчість О. Маковея, Л. Мартовича,                          

Т. Бордуляка, Н. Кобринської, Б. Лепкого, Л. Пахаревського,                                 

Є. Мандичевського, М. Коцюбинського, М. Чернявського, М. Черемшини).  

         Життєві реалії межі століть (соціальний та міжконфесійний антагонізм, 

війна, національно-визвольні змагання) сприяли розширенню ідейно-

тематичного спектру прози про духовенство. У межах соціальної тематики 

(твори І. Франка, М. Павлика, Д. Лукіяновича, О. Кобилянської,                           

Н. Кобринської, К. Малицької, М. Чернявського, С. Васильченка,                          

А. Тесленка) акцентовано на взаємодії духовенства з іншими суспільними 

прошарками, на його участі у суспільно-політичних подіях, на втраті 

священнослужителями національних та морально-етичних засад, на 

розкритті церковно-релігійних процесів (поширення католицизму на 

західноукраїнських землях, міжконфесійні конфлікти). Значну увагу образам 

духовенства і церковно-релігійним відносинам приділено у межах історичної 

тематики («Зруйноване гніздо», «Оповідання про славне Військо Запорозьке» 

А. Кащенка, «Останні орли», «Богдан Хмельницький», «Облога Буші»                   

М. Старицького, «Мазепа» Б. Лепкого). Актуалізація воєнної проблематики у 

прозі межі століть зумовила розкриття образів духовенства у нових сюжетно-

тематичних ракурсах («Хрест поміж липами» О. Маковея, «Молитвеник», 

«Батюшка Спирідіон», «Татаре» Т. Бордуляка, «Дзвони» Б. Лепкого). 

Національна проблематика у літературі також була пов`язана з роллю 

духовенства та церкви («Апостол черні» О. Кобилянської, «Батюшка 

Спирідіон» Т. Бордуляка, «Перекинчики» Є. Ярошинської). 

         Суспільно-політичні, церковно-релігійні, культурологічні чинники межі 

століть зумовили трансформацію у свідомості як письменників, так і народу 
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уявлення про церкву та її діячів і, відповідно, різновекторність 

зображення образу священнослужителя у літературі. Акцентуючи на 

амбівалентній суті постаті духовного діяча, автори зосереджували увагу на 

розкритті психології героя, його світоглядних особливостей, які визначали 

ставлення до інших, до власної діяльності. Як показали спостереження, образ 

священика – порадника, духовного подвижника – репрезентований у творах 

«Батюшка Спирідіон», «Татаре», «Ювілят» Т. Бордуляка, «Чума», «Панські 

жарти» І. Франка, «Довбуш» Г. Хоткевича, «Залісся» О. Маковея, 

«Виборець» Н. Кобринської, «Апостол черні», «Ніоба» О. Кобилянської, 

«Кроваві сліди» О. Лещука, «Богдан Хмельницький», «Останні орли», 

«Облога Буші» М. Старицького, «Дзвони», «Веселка над пустирем»                 

Б. Лепкого, «Зерно гірчиці» М. Яцківа. Втіленням негативних рис, 

притаманних окремій частині тодішніх священиків, стали образи героїв 

творів М. Павлика («Юрко Куликів», «Пропащий чоловік»), І. Франка 

(«Отець-гуморист», «Навернений грішник», «Патріотичні пориви», 

«Перехресні стежки»), Д. Лукіяновича («За Кадильну», «Криваві вибори», 

«Суд над митрополитом»), М. Чернявського («Служби не буде», «Весняна 

повідь», «Раби»), Л. Мартовича («Забобон», «Лумера», «Народна ноша»),             

Є. Ярошинської («Перекинчики»), О. Маковея («Гірке життя», «З одного 

жерела»), Л. Яновської («Смерть Макарихи»), О. Кобилянської («За готар», 

«Земля»), К. Малицької («Мур»), В. Леонтовича («Per pedes apostolorum»),           

С. Васильченка («Талант»), А. Тесленка («У схимника», «Любов до 

ближнього»).  

         З`ясовано, що засобами неореалістичної поетики (поєднання 

об`єктивного розкриття реалій життя з поглибленим психологічним аналізом 

характерів) показували проблемні аспекти життя і діяльності тогочасного 

духовенства (участь в освітніх, виборчих процесах, становище у контексті 

воєнних подій та міжконфесійних суперечок) західноукраїнські автори –                

І. Франко, М. Павлик, Д. Лукіянович, Л. Мартович, М. Черемшина,                       

Є. Ярошинська, О. Маковей, Н. Кобринська, Т. Бордуляк, Г. Хоткевич,                

Б. Лепкий, О. Кобилянська, К. Малицька, М. Яцків. Поширеними засобами 
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розкриття негативних явищ у середовищі духовенства, зокрема 

відчуження від народу, зосередженість на приватних інтересах, 

грошолюбство, лицемір`я, псевдопатріотизм, денаціоналізація, жорстокість, 

пияцтво, нехтування духовними обов`язками тощо, були іронія, сатира, 

гіпербола (твори М. Павлика, Л. Мартовича, І. Франка, Д. Лукіяновича,                

Є. Ярошинської). Особливості моделювання образів галицького духовенства 

у творах Д. Лукіяновича («За Кадильну», «Криваві вибори», «Суд над 

митрополитом») зумовлені радикальним налаштуванням письменника, його 

критичним ставленням до релігії та негативних явищ у діяльності 

священиків. М. Павлик, розкриваючи образи духовенства, акцентував увагу 

на деморалізації, здирництві, лицемірстві, псевдопатріотизмі діячів церкви, 

їхній відчуженості від інтересів народу («Юрко Куликів», «Пропащий 

чоловік»), намагаючись таким чином викорінити негативні явища у житті та 

діяльності духовенства, нагадати про справжню місію священиків – бути 

духовними вчителями свого народу, а не його гнобителями. Широку палітру 

образів священиків репрезентує проза І. Франка. Всебічно висвітлюючи 

реалії тогочасної дійсності, керуючись принципом життєвої правди, зокрема 

й у висвітленні церковно-релігійної ситуації та діяльності духовенства, 

письменник акцентував увагу на таких аспектах, як відстороненість 

духовенства від інтересів народу, перейнятість лише власними потребами 

(«Основи суспільності»), нездатність й небажання зрозуміти людину, 

допомогти («Навернений грішник»), псевдопатріотизм («Патріотичні 

пориви»), страх перед владою, небажання втручатися у вирішення народних 

проблем («Перехресні стежки»), грубість й жорстокість («Великий шум», 

«Отець-гуморист», «Патріотичні пориви»), становище сільських священиків, 

їх наближеність до народу, залежність від панства («Чума», «Панські 

жарти»), релігійний фанатизм католицького духовенства, поширення 

католицизму на західноукраїнських землях, ситуація, в якій опинилася греко-

католицька церква («Місія», «Чума»), особливості навчання і виховання у 

тогочасних духовних закладах («Отець-гуморист»).  
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         Явище денаціоналізації окремої частини буковинського духовенства 

другої половини ХІХ ст. яскраво висвітлила у своїй повісті «Перекинчики» 

Є. Ярошинська. Герой твору – отець Артемій – представник тієї частини 

буковинських священиків, які, не маючи міцних національних переконань, 

підвладні матеріальним та кар`єрним амбіціям, зрікалися свого народу й 

мови, тобто ставали «перекинчиками». Трагізм зображуваного полиблюється 

показом поширення процесів денаціоналізації, втрати етногенетичного 

коріння молодим поколінням – цим твір є своєрідним тематичним 

продовженням «Люборацьких» А. Свидницького. Відповідно до історичної 

правди письменниця показала, що православна церква на Буковині зазнавала 

румунізації й ставала знаряддям політичних амбіцій сусідніх держав. 

         З`ясовано, що специфіка зображення духовенства у творах                            

Т. Бордуляка, О. Лещука, Н. Кобринської, Б. Лепкого значною мірою 

зумовлена роллю автобіографічних чинників, адже ці автори поєднували 

письменницьку і духовну діяльність (Т. Бордуляк, О. Лещук), або ж були 

вихідцями з родин священиків (Б. Лепкий, Н. Кобринська). Особистий 

досвід, обізнаність із життям та діяльністю західноукраїнського греко-

католицького духовенства сприяли максимальному наближенню 

зображуваного до життєвих реалій. Духовна діяльність Т. Бордуляка 

зумовила гуманістичне спрямування його творчості, актуалізацію ключової 

ролі у ній християнських чеснот. Твори письменника, зокрема «Батюшка 

Спирідіон», «Татаре», «Обжинки», «Варочка», репрезентують 

автобіографічний образ героя-наратора – сільського греко-католицького 

священика, принципами життя і діяльності якого були християнський 

гуманізм, патріотизм, людяність, щирість, доброта, наближеність до селян, 

перейнятість проблемами їхньої освіти й добробуту. Образи греко-

католицьких священиків у творах Т. Бордуляка є центральними («Батюшка 

Спирідіон», «Право патронату», «Нічний привид», «Ювілят»), або ж 

епізодичними («Молитвеник», «Громадський писар з Прунькова, або Ніч під 

св[ятого] Михайла», «Варочка») й розкриваються у контексті воєнної 

(«Батюшка Спирідіон», «Татаре», «Молитвеник»), виборчої («Нічний 
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привид»), морально-етичної («Право патронату», «Ювілят») 

проблематики. Особливе значення у контексті актуалізації ролі духовного 

діяча, єдності його долі з долею народу, важливості його патріотичних 

переконань має оповідання «Батюшка Спирідіон». Моделюючи образи дяків 

(«Дяк Гриць», «Іван Бразілієць»), письменник акцентував на позитивних 

рисах героїв, вкладав у їхні образи дидактичні, морально-етичні ідеї.  

         Значну увагу християнським та патріотичним цінностям приділяв у 

своїй творчості О. Лещук. У творах «Кроваві сліди», «Олекса Коцур», 

«Ждала, ждала козака...» письменник, подібно до Т. Бордуляка, показав, що у 

важкі періоди, зокрема під час війни та національно-визвольних змагань, 

греко-католицькі священики були зі своїм народом, розділяли його долю.  

         Життєвим досвідом та зорієнтованістю на реалії тогочасної дійсності у 

висвітленні теми духовенства керувалася Н. Кобринська. У її прозі 

різнобічно, психологічно вмотивовано розкриті такі теми, як доля вдови 

священика, конфлікт патріархальних традицій та віянь нової епохи («Дух 

часу», «Задля кусника хліба»); зображені позитивні риси характерів і 

діяльності священиків («Виборець», «Душа»). 

          Значну роль автобіографічні чинники у висвітленні теми духовенства 

відіграли й у прозі Б. Лепкого – вихідця з родини священика. Образи 

духовенства у творах письменника розкриваються шляхом синкретизму 

реалістичних та модерністичних принципів, увиразнюються у векторах 

воєнної проблематики («Дзвони», «Під портретами предків», «Біля 

пам`ятника»), теми пошуку людиною життєвої дороги, існування відповідно 

до своєї природи («Мій товариш», «Зломані крила»), показу особливостей 

життя й побуту старосвітських родин священиків, специфіки діяльності 

сільських греко-католицьких священиків другої половини ХІХ – початку           

ХХ ст. («Веселка над пустирем»).                 

         З`ясовано, що модерністичні підходи у зображенні духовенства в прозі 

І. Франка, О. Кобилянської, О. Маковея, Б. Лепкого, М. Коцюбинського,              

М. Чернявського, М. Яцківа, Г. Хоткевича, Л. Пахаревського,                                 

Є. Мандичевського виявляються в увазі до відтворення відчуттів, вражень, 
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емоцій, у моделюванні неоднозначних, амбівалентних характерів, у 

поглибленому психологізмі й домінуючій ролі суб`єктивних чинників. 

Показовими у цьому сенсі є образи отця Нестора («Основи суспільності»               

І. Франка), отця Левицького («Залісся» О. Маковея), отця Ілецького 

(«Веселка над пустирем» Б. Лепкого), отців Сергія й Аркадія («Vae victis!..» 

М. Чернявського), отця Гервасія («В незнану далечінь» М. Чернявського).  

         Різноаспектність підходу до зображення духовенства репрезентує проза 

О. Кобилянської, в якій домінують неореалістичні стильові ознаки й 

проблемно-тематичний поліфонізм: негативні тенденції в діяльності 

монастирів («У св. Івана»), втрата сільським духовенством авторитету і 

поваги («На полях»), занепад морально-етичних, християнських принципів у 

середовищі духовенства («За готар», «Земля»), розпад патріархальної родини 

священика («Ніоба»). Ствердження позитивної ролі духовного діяча у долі 

окремої людини й народу здійснила письменниця у романі «Апостол черні», 

акцентувавши на ідеї єдності двох начал у формуванні державності нації – 

духовного й військового. Герой твору – отець Захарій – уособлює ту частину 

західноукраїнських сільських священиків, які встояли під натиском 

несприятливих умов життя, не піддалися матеріальним спокусам, зберегли 

християнські чесноти, свідомість своєї національності й духовної місії.  

         У неореалістичному руслі, в контексті морально-психологічних колізій, 

зокрема в аспекті проблеми «людина – оточення», змодельовані образи 

представників церкви у творах М. Коцюбинського («Лялечка», «У грішний 

світ»), М. Чернявського («В незнану далечінь», «Vae victis!..», «Товариші»), 

Л. Пахаревського («Горе», «В мовчазних покоях»), С. Васильченка 

(«Талант»), А. Тесленка («Любов до ближнього», «У схимника»).  

         Крізь призму критично-викривального зображення у творах межі 

століть репрезентовані представники офіційної православної церкви – 

зросійщеної, деморалізованої, віддаленої від інтересів людей («Він іде!»              

М. Коцюбинського, «Служби не буде», «Раби» М. Чернявського, «Смерть 

Макарихи» Л. Яновської, «Талант» С. Васильченка, «Любов до ближнього», 
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«У схимника», «Да здравствуєт небитіє!», «Поганяй до ями!», «Що 

робить?»  А. Тесленка).  

         Помітною темою у руслі прози про духовенство є стосунки священиків 

та сільських вчителів («Лялечка» М. Коцюбинського, «Чарівний млин», 

«Божественна Галя» С. Васильченка, «Що робить?» А. Тесленка).  

         Тема розпаду старосвітського способу життя у родинах священиків, 

конфлікт старшого й молодшого покоління розкриваються у творах                      

О. Кобилянської («Ніоба»), О. Маковея («Залісся»), Л. Пахаревського («В 

мовчазних покоях»), Є. Мандичевського («На ,,клебанії”»).  

         Художні можливості іронії, гумору, сатири є головними у моделюванні 

образів духовенства у прозі В. Леонтовича та О. Маковея. Продовжуючи 

традиції М. Гоголя (на рівні композиції), А. Свидницького та                                     

І. Нечуя-Левицького (на рівні образної системи), В. Леонтович у повісті «Per 

pedes apostolorum» («Стопами апостолів») відтворив характерні особливості 

життя українського духовенства другої половини ХІХ ст. У сатирично-

іронічному ракурсі розкриваються образи духовних діячів у творах                        

О. Маковея («Обрядова справа», «Ксантипа», «Трудне ім`я», «З одного 

жерела», «Гірке життя»). Різноаспектно зображуючи образи 

священнослужителів, письменник акцентував на таких проблемах, як зв`язок 

релігійної та національної ідентичності («Хрестини»), співвідношення 

християнських принципів і жорстокої дійсності («Хрест поміж липами»), 

знецінення моральних норм у поведінці духовенства («З одного жерела», 

«Гірке життя»), побут і діяльність сільських священиків на Галичині в кінці 

ХІХ ст., доля молодого покоління з родин духовенства («Залісся», «Вуйко 

Дорко»).  

         Відтворенням життя і діяльності західноукраїнського духовенства у 

контексті легендарного дискурсу прикметна проза Г. Хоткевича (повісті 

«Камінна душа», «Довбуш»). Оригінальністю позначений образ отця 

Кралевича – героя повісті «Довбуш». Священик долає конфлікт між 

благородною ідеєю та нехристиянськими засобами її втілення, стає духовним 

наставником Олекси Довбуша, ідейним натхненником опришків у їхній 
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боротьбі за справедливість, волю, добробут народу. Образ героя 

увиразнює церковно-релігійні проблеми на Західній Україні у ХVІІІ ст., 

зокрема утиски греко-католицької церкви, засилля польської шляхти та 

поширення католицизму. 

         Знакове місце образи духовенства займають в історичній прозі кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. М. Старицький («Останні орли», «Богдан 

Хмельницький», «Оборона Буші»), А. Кащенко («Борці за правду», 

«Зруйноване гніздо», «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове»),                     

Б. Лепкий («Вадим», «Мазепа»), І. Филипчак («Княгиня Романова», «Дмитро 

Детько», «Кульчицький – герой Відня»), Юліан Опільський («Вовкулака», 

«Упирі»), Л. Старицька-Черняхівська («Жива могила», «Діамантовий 

перстень»), О. Левицький («Єзуїтська преподобниця»), А. Лотоцький 

(«Ведмедівська попівна»), П. Франко («Махнівська попівна») акцентували 

увагу в своїх творах на участі духовенства в історичних подіях, у суспільно-

політичних процесах, показували взаємозв`язок історичних і церковно-

релігійних колізій, розкривали суперечності між християнськими 

принципами та суспільно-політичними реаліями, акцентували на ідеї 

неприпустимості ворожнечі та кровопролиття на релігійному ґрунті. 

З`ясовано, що автори історичної прози зображували образи 

священнослужителів у векторах таких проблем, як особливості утвердження 

християнства в Київській Русі («Вадим» Б. Лепкого, «Вовкулака» Юліана 

Опільського), зростання католицьких впливів, церковно-релігійні проблеми 

часів Галицько-Волинського князівства («Княгиня Романова», «Дмитро 

Детько» І. Филипчака), утиски православних українців польським панством і 

католицьким духовенством та міжконфесійні конфлікти на цій основі 

(«Богдан Хмельницький», «Останні орли» М. Старицького, «Оповідання про 

славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка, «Кульчицький – герой 

Відня» І. Филипчака, «Діамантовий перстень» Л. Старицької-Черняхівської, 

«Упирі», «Сумерк» Юліана Опільського), становище православної церкви в 

другій половині ХVІІІ ст. («Останні орли» М. Старицького), діяльність 

єзуїтів на українських землях («Єзуїтська преподобниця» О. Левицького), 
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участь духовенства у козацьких повстаннях, Визвольній війні та 

Коліївщині («Борці за правду», «Зруйноване гніздо», «Оповідання про славне 

Військо Запорозьке низове» А. Кащенка, «Богдан Хмельницький», «Останні 

орли» М. Старицького), залежність російського православного духовенства 

від політики влади, втрата українською церквою своєї автономії у кінці ХVІІ 

ст. («Мазепа» Б. Лепкого), роль храмів та монастирів у історичній долі 

народу («Останні орли» М. Старицького, «Оповідання про славне Військо 

Запорозьке низове», «Зруйноване гніздо» А. Кащенка). Продовжуючи 

традиції попередників (П. Куліша, І. Нечуя-Левицького), спираючись на 

історичні відомості, документальні факти, автори історичної прози межі 

століть акцентували на важливій ролі духовенства в долі свого народу, в його 

боротьбі за національну й релігійну незалежність. Промовистими в цьому 

сенсі є образи священиків Григорія («Вадим» Б. Лепкого), Івана («Богдан 

Хмельницький» М. Старицького), Хоми («Останні орли» М. Старицького), 

Василя («Облога Буші» М. Старицького), Андрія («Упирі» Юліана 

Опільського), Хведора («Ведмедівська попівна» А. Лотоцького), ігумена 

Мельхіседека («Останні орли» М. Старицького, «Оповідання про славне 

Військо Запорозьке низове» А. Кащенка), митрополитів Петра Могили та 

Сильвестра Косова («Богдан Хмельницький» М. Старицького), владики 

Іосафа («Борці за правду» А. Кащенка), батуринського диякона («Мазепа»            

Б. Лепкого). Православні священнослужителі переважно зображені 

захисниками свого народу, церкви, Батьківщини, активними й 

самовідданими учасниками боротьби проти соціальних, національних і 

релігійних утисків. Натомість образи католицького духовенства у творах 

письменників сповнені негативної семантики (винятками є історично-

пригодницький твір Л. Старицької-Черняхівської «Діамантовий перстень» і 

проза Н. Королевої), що пов`язано з історичними реаліями й закріпленими у 

свідомості українців стереотипами. 

         У масиві історичної та історико-легендарної прози початку ХХ ст. 

знакове місце займають твори Н. Королевої, в яких репрезентована унікальна 

для української літератури галерея образів духовенства. У вимірах 
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неокласичної та неоромантичної поетики, на основі історичних, 

легендарних відомостей, біблійних і житійних сюжетів, Н. Королева – не 

українка за походженням, археолог за освітою, католичка за церковною 

приналежністю – збагатила українську прозу про духовенство образами 

юдейських первосвящеників («Гадарин», «Quid est Veritas?»), середньовічних 

ченців-католиків («1313»), а також духовних подвижників Києво-

Печерського монастиря («Легенди старокиївські»).    

         Суспільно-політичні події, трагічні історичні колізії позначилися на 

ідейно-художніх домінантах зображення духовенства у літературі ХХ ст. 

Становище священнослужителів, їх родин у контексті громадянських 

заворушень, зміни влади, поширення радянської ідеології й тоталітарного 

режиму знайшло відображення у творах Т. Осьмачки («Старший боярин»),  

Г. Косинки («Зелена ряса»), Б. Антоненка-Давидовича («Спокуса»),                       

В. Винниченка («Слово за тобою, Сталіне!»), І. Багряного («Сад 

Гетсиманський»).  

         Тип духовного діяча, який переймається національними інтересами 

України, є активним учасником боротьби за її самостійність у перші 

десятиліття ХХ ст., репрезентує герой твору Т. Осьмачки «Старший боярин» 

– отець Діяковський. Становище духовенства у вирі громадянської війни, 

зміни влади переконливо розкрили у своїх творах Г. Косинка та                             

Б. Антоненко-Давидович. Герой твору Б. Антоненка-Давидовича «Спокуса» 

– отець Йосип – складна, драматична постать священика, який став свідком 

громадянської війни, зміни влади, зміщення морально-етичних, суспільно-

політичних акцентів, який пережив родинні трагедії й болючі пошуки 

відповідей на суперечливі питання. Твір «Спокуса», як і роман О. Гончара 

«Собор», розкриває стан церкви та релігії під час панування радянського 

режиму. Б. Антоненко-Давидович та О. Гончар показали, що суспільно-

політичні події, зокрема революція, громадянська війна, зміна влади, 

поширення більшовицької ідеології, негативно позначилися на релігійному 

житті, на долі духовенства. У повісті Б. Антоненка-Давидовича «Тук-тук...» 

на прикладі життєвої історії героя – сина священика – психологічно 
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переконливо показано становище «маленької людини» у контексті 

суспільно-політичних подій після революції й громадянської війни, у вирі 

яких змістилися соціальні, морально-духовні орієнтири, а духовенство з 

суспільного статусу інтелігенції перейшло у ранг «ворогів народу». 

Письменник вмотивовано відтворив психологічний стан сина священика – 

маргінальної людини, яка відчуває недоцільність власного існування, 

нездатність забути минуле, відректися від свого походження і, в той же час, 

неможливість пристосуватися до нових умов життя, у яких релігія – це 

«опіум для народу», а духовенство – «шкідливий соціальний елемент». 

         Денаціоналізовану позицію та брутальну поведінку представників 

офіційної православної церкви у контексті трагічних сторінок історії 

українського народу (голод, війна) відтворили у своїх творах В. Винниченко 

(«Матвій Безодня»), К. Анищенко («Служба Божа») та О. Кобець («Записки 

полоненого»). Зображуючи постать отця Василія – типового прислужника 

російського Синоду й царя, особи аморальної, байдужої до людського горя, 

далекої від Бога, О. Кобець тим самим розкрив причини занепаду віри, 

знецінення значення постаті священика у свідомості народу. Цілковитою 

протилежністю представникам офіційної православної церкви постають у 

коментарі героя-наратора західноукраїнські священики – моральні, 

національно свідомі, близькі до народу та його потреб.   

         Трагізм становища духовенства й церкви за часів тоталітарного режиму 

реалістично, на основі особистого досвіду, документальних фактів 

відтворили у своїх романах В. Винниченко («Слово за тобою, Сталіне!») та           

І. Багряний («Сад Гетсиманський»), які стали першими у світовій літературі 

творами про тоталітарний режим в СРСР. Зображуючи суспільно-політичну 

й психологічну атмосферу радянського суспільства за часів сталінського 

режиму (30–40 рр. ХХ ст.), В. Винниченко на прикладі образу одного з братів 

Іваненків – отця Євгена – показує, що діяльність духовенства перебувала під 

контролем партійних органів, священики жили у постійному страху за себе й 

своїх рідних і часто, щоб вижити, змушені були ставати сексотами, йти проти 

церковних та моральних принципів, зокрема зраджувати таємницю сповіді. У 
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романі І. Багряного «Сад Гетсиманський» увиразнено становище 

священиків у пік сталінського терору: священнослужителі сприймалися як 

вороги народу й були поставлені перед вибором – або бути вірними слугами 

режиму (донощиками, зрадниками таємниці сповіді тощо) – таким у романі є 

отець Яков, або, залишаючись вірними принципам християнського вчення та 

своїм переконанням, бути ув`язненими або й знищеними – таку модель 

поведінки репрезентує отець Петровський. Біблійний сюжет про страждання 

Христа у Гетсиманському саду поєднує у свідомості головного героя роману 

– Андрія Чумака – образи двох священиків: зрадника (отця Якова) й 

мученика (отця Петровського).    

         З`ясовано, що твори Т. Осьмачки («Старший боярин»), О. Кобця 

(«Записки полоненого»), Б. Антоненка-Давидовича («Спокуса»),                              

В. Винниченка («Слово за тобою, Сталіне!»), І. Багряного («Сад 

Гетсиманський») репрезентують різні варіанти поведінки 

священнослужителів у контексті громадянської боротьби, воєнних подій, 

зміни влади, тоталітарного режиму: священики є активними учасниками 

суспільно-політичних процесів (панотець Діяковський з твору «Старший 

боярин» Т. Осьмачки), стійкими у своїх переконаннях і стоїчними на 

обраному шляху страждань (отець Петровський з роману «Сад 

Гетсиманський» І. Багряного), жертвами морально-психологічних і 

суспільно-політичних колізій (отець Йосип з твору «Спокуса» Б. Антоненка-

Давидовича), зрадниками своєї духовної місії, прислужниками влади (отець 

Василій з твору «Записки полоненого» О. Кобця, отець Яков з «Саду 

Гетсиманського» І. Багряного, отець Євген з роману «Слово за тобою, 

Сталіне!» В. Винниченка). 

         На основі аналізу творів Я. Галана, П. Козланюка, С. Тудора, Леся 

Гомона, Ірини Вільде й Остапа Вишні з`ясовано, що «соцреалістична» 

література радянського часу формувала заідеологізовані моделі образів 

духовенства. Типове ставлення тоталітарної системи до церкви, священиків і 

релігії демонструють твори радянських західноукраїнських авторів –            

Я. Галана та  П. Козланюка. Критика католицького й греко-католицького 
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духовенства, католицизму, Ватикану – провідні тенденції памфлетів та 

художніх творів Я. Галана. У викривленому дзеркалі «соцреалізму» – творах         

П. Козланюка – відображена діяльність греко-католицької церкви, 

духовенства, митрополита Андрея Шептицького. Образи греко-католицьких 

священиків у романі-трилогії «Юрко Крук» та в повісті «Весна» у рамках 

заідеологізованої літератури мали винятково негативне значення, проте з 

погляду сьогодення національна позиція священиків, їхнє вороже ставлення 

до комсомольців, підтримка січових стрільців викликає лише схвалення. 

Очевидним є тенденційне трактування діяльності греко-католицької церкви, 

яка в часи нищення національної самосвідомості українського народу була 

осередком, який не лише беріг мову та історію нації, а й активно боровся 

проти радянізації західноукраїнських земель і переслідувань усього 

українського. 

         Зразком тенденційної літератури про духовенство є роман Леся Гомона 

«Голгофа». Зображуючи далеку від аскетизму діяльність молдавських 

монастирів початку ХХ ст., розкриваючи потворні явища у середовищі 

духовенства, репрезентуючи ченців і священиків як аферистів, 

маніпуляторів, лицемірів, грошолюбів, аморальних пройдисвітів, Лесь Гомін 

тим самим акцентував атеїстичні інтенції радянської літератури.  

         Роман С. Тудора «День отця Сойки», попри наявність ідеологічних 

штампів (пропаговане радянською системою негативне зображення 

католицького, греко-католицького духовенства й Ватикану), виходить за 

межі «соцреалістичного» дискурсу завдяки своїм художнім особливостям, 

серед яких – оригінальний авторський стиль, інтелектуально-філософська 

площина, розгалужений інтертекст, поліфонізм образної системи, 

синкретичний метанаратив, майстерне структурування сюжетно-

композиційної парадигми. Роман «День отця Сойки» – яскравий приклад 

того, як зміна суспільно-політичних ідеалів визначає сприйняття й оцінку 

твору. Якщо для С. Тудора комуністичні ідеї були позитивними, а герої, які 

проти них боролися – негативними, то з погляду сьогодення все 

сприймається по-іншому, а теза отця Сойки про те, що більшовизм – «це 
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єдина світська, самим пеклом, мабуть, підказана ідея організації цілого 

людства» [590, с. 194], у векторах сучасності, у контексті трагічних 

суспільно-політичних катаклізмів ХХ ст. видається пророчою, хоча у романі 

вона була одним із засобів формування негативної семантики образу 

головного героя – греко-католицького священика Сойки. Попри те, що ідеї 

отця Сойки та прелата Льотті були базовані на приватних інтересах, їхня 

реалізація дозволила б уникнути багатьох трагедій, породжених 

комуністичним режимом.  

         Психологічно переконливо С. Тудор розкрив характер та світогляд 

свого героя. Важливу роль у цьому відіграли такі чинники, як відтворення  

філософсько-теологічних студій, дискусій з іншими героями, показ 

внутрішніх рефлексій, реакцій на певні події та вчинки, розкриття процесу 

самопізнання, роздвоєння, самовідчуження. Образ отця Сойки виконує 

ключову функцію у формуванні художньої поліфонії роману, структуруванні 

багатовекторності його хронотопу, розгалуженості сюжетно-композиційних 

ліній, адже саме крізь призму свідомості героя, через використання прийомів 

ретроспекції, екскурсів, асоціативного мислення, різних наративних форм 

(внутрішнє мовлення, діалог, полілог, третьоособовий наратив), 

висвітлюється історія церкви, релігії, папства, інквізиції, діяльності ордену 

єзуїтів, розкриваються історичні, суспільні та політичні колізії. Характер 

отця Сойки розгортається в динаміці, еволюції, визначається психологічною 

глибиною, поєднанням оригінальних, часто діаметрально протилежних рис, 

що й унеможливлює рецепцію та оцінку героя у рамках таких категорій, як 

«позитивний» / «негативний» персонаж. Розкриваючи образи представників 

подільського духовенства (панотці Благітка, Воробець, Курпіта, Микола 

Сідельник, Павлін Івановський, Зданович), С. Тудор поєднував типове й 

індивідуальне, моделюючи історію кожного героя у формі вставної новели і 

використовуючи сюжетно-композиційний прийом подорожі. 

         Філософська освіта С. Тудора, ґрунтовне знання творів богословів, 

істориків, обізнаність із історією церкви, релігії, папства, особливостями 

уніатської богослужби, архітектурними пам`ятками Риму, вміле оперування 
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значним фактичним матеріалом (праці істориків церкви, богословів, 

філософів, історичні факти, публіцистичні матеріали, документи Ватикану 

тощо) дозволили сформувати інтелектуально-філософський дискурс роману, 

його інтертекстуальну площину (алюзії на Геракліта, Ціцерона, Плутарха, 

Тертуліана, Тому Аквінського, Миколу Кузанського, Вольтера, пряме й 

непряме цитування Біблії, документів Ватикану, праць інквізиторів). 

         На основі аналізу художніх творів Ірини Вільде встановлено, що у 

передвоєнній трилогії «Метелики на шпильках», «Б`є восьма», «Повнолітні 

діти» тема духовенства розкрита психологічно-переконливо та об`єктивно, 

оскільки над творчістю письменниці ще не тяжіли штампи «соцреалізму». 

Натомість тенденційністю позначені образи духовенства у романі-епопеї 

«Сестри Річинські». Статус радянської письменниці змушував Ірину Вільде 

позитивно зображувати комуністів і негативно західноукраїнське 

духовенство, патріотів репрезентувати як «буржуазних націоналістів», а 

священиків – як «клерикальний елемент». Водночас панорамністю 

зображення суспільно-політичного й релігійного контексту життя і 

діяльності греко-католицького духовенства у 20–30 рр. ХХ ст., умов, у яких 

опинилися священики та їхні родини у вирі зміни влади, воєнних подій, 

поширення більшовицької ідеології, психологізмом, майстерністю 

відтворення людських доль на тлі суспільно-політичних катаклізмів першої 

половини ХХ ст., поліфонічним висвітленням діалектики людського життя, 

зокрема тих його аспектів, які є актуальними й універсальними за будь-яких 

часів, роман-епопея виходить за вузькі рамки «соцреалістичної» літератури. 

Психологічно переконливо розкривши образи отця Аркадія Річинського, 

Олени, їхніх доньок, письменниця показала становище священика, його 

родини у вирі суспільно-політичних подій, акцентувала на проблемі «людина 

й епоха».  

         З`ясовано, що зразками тенденційної літератури, в якій заідеологізовано 

висвітлено проблеми церкви й образи духовенства, є фейлетони Остапа 

Вишні. Іронічно-сатиричний дискурс увиразнює такі проблеми, як становище 

духовенства, храмів, монастирів за радянської влади («Діли небесні», «А що 
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робити», «Нічого нового», «Божеське», «Радянізація церкви»), 

проникнення у церковне життя нових суспільних і трудових відносин («Про 

Южбюро всепопдякондякпаламар ВЦСПС»), розкол православної церкви й 

міжконфесійні протиріччя («Діли небесні», «Страшний суд», «Про сестриць 

та братців», «Певний спосіб», «Страшні бої почалися!», «Слава тобі, 

Господи!», «Так... Так їх!» та ін.). Твори, що увійшли до «Вишневих усмішок 

кримських», прикметні іронічно-сатиричним зображенням образів 

духовенства («Мерзость запустения», «З`їзд»). У фейлетонах «Бо то ж таки 

папа, а то Анатоль Франс», «Не займайте, хай йому хрін!», «І хліб пекти, й по 

теля йти...» у руслі радянської ідеології звучить сатира на Ватикан і 

католицьке духовенство. За іронічно-сатиричним і тенденційним каркасом 

творів Остапа Вишні проглядаються трагічні реалії, пов`язані зі становищем 

духовенства та церкви за радянської влади. 

         Актуалізацією церковно-релігійних проблем Х–ХХ ст., психологічно 

переконливим, базованим на історичних відомостях моделюванням образів 

духовних діячів різних епох прикметна історична проза                                            

В. Ґренджі-Донського, З. Тулуб, С. Скляренка, П. Загребельного,                            

О. Пахучого, І. Корбача, Ю. Мушкетика та Р. Іваничука.  

         Особливості церковно-релігійного життя на Закарпатті в першій 

половині ХІV ст. (повість «Петро Петрович») та в кінці ХІХ – на початку            

ХХ ст. (роман «Сини Верховини») відтворив основоположник новітньої 

української літератури на Закарпатті, визначний літературний та культурно-

громадський діяч – В. Ґренджа-Донський. Акцентуючи на зв`язку політичних 

і церковно-релігійних реалій, національної самоідентифікації та церковної 

приналежності, письменник показав, що населення Закарпаття впродовж 

століть піддавалося денаціоналізації та релігійним утискам: мадяризація 

відбувалася паралельно з окатоличенням. Зречення православ`я в умовах 

роз`єднання Закарпаття з Україною означало втрату національної 

самоідентифікації, адже саме православ`я було ознакою національної 

приналежності, чи не єдиним чинником, який в умовах державної й 

територіальної роз`єднаності єднав Закарпаття і Україну. 
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         Слідом за Є. Ярошинською, яка у творі «Перекинчики» зобразила 

явище румунізації буковинського духовенства у другій половині ХІХ ст.,                         

В. Ґренджа-Донський розкрив проблему мадяризації та політизації 

священнослужителів на Закарпатті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., показав 

їхню залежність від влади, перетворення на «перекинчиків», які служили 

власним інтересам і вищим суспільним верствам, а не своєму народові 

(«Сини Верховини»). Образ духовного подвижника, мудрого порадника, 

патріота свого краю – отця Василія – розкрив В. Ґренджа-Донський у повісті 

«Петро Петрович». 

         Особливості утвердження християнства, образи священнослужителів, 

причетних до цього, стали одним із об`єктів художнього зображення в 

історичних романах С. Скляренка («Святослав», «Володимир») та                          

П. Загребельного («Диво»). Розкриваючи образ отця Григорія – першого 

священика Київської Русі, духівника княгині Ольги – С. Скляренко у романі 

«Святослав» показав особливості проникнення перших паростків 

християнства на язичницьку Русь, увиразнив складність місії отця Григорія, 

його роль у долі київських князів. Ідею про проникнення християнства на 

Русь з Болгарії задовго до його офіційного утвердження актуалізовано в 

романі «Володимир». С. Скляренко показує, що ще від давніх часів релігійні 

та політичні інтереси перехрещувалися й часто релігію використовували в 

політичних цілях. У розкритті образів Анастаса, Іларіона, Луки Жидяти, 

представників римського й константинопольського духовенства, у показі 

прагнення поєднати візантійську та давньоруську ментально-культурні 

традиції, у зображенні спроб римської церкви поширити свій вплив на схід, 

С. Скляренко та П. Загребельний спиралися на літописні відомості, історичні 

документи, майстерно поєднуючи художній домисел та історичну правду.              

         З. Тулуб у своєму романі «Людолови» на основі історичних фактів, але 

з окремими ідеологічними акцентами, розкрила багатоплановий образ 

архімандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького, 

показавши його роль у відродженні діяльності монастиря, розвитку освіти, 

книгодрукування, його причетність до долі гетьмана П. Сагайдачного. 
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Значну увагу письменниця приділила відтворенню таких процесів і подій 

першої половини ХVІІ ст., як утиски православних католиками, утворення 

Київського братства (1615), заснування друкарні в Києво-Печерській лаврі 

(1616), відновлення вищої православної церковної ієрархії, що відбулося 

завдяки висвяченню патріархом Феофаном Київського митрополита (Іова 

Борецького) та єпископів для православної церкви України й Білорусії 

(1620). Акцентуючи на проблемі церковно-релігійних конфліктів, З. Тулуб 

показала зв`язок національної та релігійної приналежності, тим самим 

продовживши тематику творів А. Свидницького («Люборацькі»),                          

Є. Ярошинської («Перекинчики»), О. Маковея («Хрестини»).     

         О. Пахучий у дилогії, присвяченій синам Богдана Хмельницького 

(«Тиміш Хмельницький, син Богдана», «Юрась Хмельниченко»), на основі 

історичних фактів змоделював образи представників вищого духовенства 

другої половини ХVІІ ст. – Іоаникія Галятовського, Інокентія Гізеля, Йосипа 

Нелюбовича-Тукальського, Лазара Барановича, а також Юрія (у чернецтві 

Гедеона) Хмельницького. Розкриваючи складне становище, у якому 

опинилася українська церква після Переяславської угоди, О. Пахучий 

увиразнив позицію вищого українського духовенства, акцентував на його 

причетності до суспільно-політичних процесів, показав, що часто 

священнослужителі ставали жертвами інтриг і боротьби за владу. 

         Відповідно до історичної правди відтворив образи православного та 

католицького духовенства середини й другої половини ХVІІ ст. І. Корбач у 

романі «Останній похід короля». Письменник акцентував на церковно-

релігійних колізіях доби, показав стратегію й тактику єзуїтів, зокрема їх тиск 

на світську владу з метою поширити вплив на нові землі. 

         Проблему служіння українського духовенства Російській імперії 

розкрив у романі «Гетьманський скарб» Ю. Мушкетик. Змоделювавши образ 

визначного церковного та громадсько-культурного діяча першої половини 

ХVІІІ ст. – Феофана Прокоповича, письменник увиразнив трагізм історичної 

долі України та її церкви.  
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         Продовжуючи традиції попередників (М. Старицького, А. Кащенка), 

використовуючи історичні факти, постать ігумена Мотронинського 

монастиря Мельхіседека художньо інтерпретували Г. Колісник («Полин 

чорний, мак гіркий») та Ю. Мушкетик («Гайдамаки», «Прийдімо, 

вклонімося...»).       

         У творчості Р. Іваничука образи духовенства розкриваються у контексті 

історичних подій та церковно-релігійних колізій кінця ХVІ – початку ХVІІ 

ст. («Манускрипт з вулиці Руської»), початку та другої половини ХVІІІ ст. 

(«Орда», «Журавлиний крик»), ХІХ ст. («Вода з каменю», «Саксаул у 

пісках»), ХІІІ і ХХ ст. («Хресна проща»). Змоделювавши у романі 

«Манускрипт з вулиці Руської» подієвий план за зразком палімпсесту, 

письменник розкрив релігійно-церковні протиріччя, викликані підписанням 

Люблінської (1569 р.) та  Берестейської (1596 р.) уній, відповідно до 

історичних реалій показав ставлення до унії православних львів`ян, розкрив 

становище православної церкви та духовенства у кінці ХVІ – на початку 

ХVІІ ст., утиски православних з боку католиків, єзуїтського ордену й 

архієпископа Соліковського. Історичні постаті духовних діячів, зокрема 

Іпатія Потія, Гедеона Балабана, зображуються у контексті унійної 

проблематики. У творі увиразнюються декілька способів захисту 

православної церкви. Перший спосіб – збройний (вчинок Пилипа Дратви); 

другий спосіб полягав у поширенні освіти, літератури (діяльність 

Львівського братства); третій – репрезентований життєвою позицією              

І. Вишенського. У показі суперечностей між І. Вишенським та Львівським 

братством Р. Іваничук увиразнив розбіжності між гуманістичними засадами 

культурно-освітньої діяльності братства й поглядами афонського ченця, а 

також розбіжності між епохами Ренесансу і Бароко. 

         Розкриваючи образ священика Єпіфанія – головного героя роману 

«Орда», відтворюючи його тернистий шлях до звільнення від тавра зрадника, 

Р. Іваничук показав трагічні події мазепинської доби, зобразив складні 

випробування стражданням і страхом, пошуки Храму духовного і 

національного, розкрив теми гріха та покути, самоусвідомлення й осягнення 
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своєї місії. Важливий ідейний зміст втілений в образі Храму, який 

розкривається у декількох площинах: реальний Батуринський храм, 

знищений ордою Меншикова, і символічний Храм – втілення духовності, 

національної свідомості, історичної пам`яті, який також був знищений 

символічною ордою – людським страхом, слабодухістю. Подібно до                      

О. Кобилянської («Апостол черні»), Р. Іваничук показав два можливі шляхи 

знищення національного і духовного рабства, два способи здобуття волі й 

відстоювання державності: духовний та збройний. Притримуючись 

історичної правди, письменник висвітлив такі проблеми, як служіння 

українських духовних діячів ХVІІІ ст., зокрема професорів Києво-

Могилянської академії, чужій державі, реакція духовенства на діяльність 

Івана Мазепи, негативна роль російської православної церкви, яка намагалася 

нав`язати свої норми, контролювати церковно-релігійне життя в Україні. 

         У романі «Журавлиний крик» у контексті подій другої половини           

ХVІІІ ст. розкриваються образи архімандритів Соловецького монастиря 

(Досифея, Ієроніма, Герасима), увиразнюється залежність тодішньої 

російської православної церкви від влади. Окремі сторінки життя і діяльності 

представників «Руської трійці» (М. Шашкевича, І. Вагилевича,                               

Я. Головацького) – поетів, громадських та культурних діячів, священиків – 

художньо трансформовані у романах «Вода з каменю» та «Саксаул у пісках». 

Увиразнюючи особливості діяльності греко-католицької церкви на Галичині 

у першій половині ХІХ ст., Р. Іваничук відповідно до історичної правди 

показав, що, не дивлячись на конфесійні протиріччя, у яких звинувачувалася 

греко-католицька церква, саме вона у складні періоди була осередком 

національно-патріотичних настроїв на західноукраїнських землях.  

         Поєднавши у романному триптиху «Хресна проща» декілька часових 

площин (часи Данила Галицького, його сина Лева, період більшовицького 

терору, Хрущовської «відлиги»), об`єднаних композиційним стрижнем – 

Страдчівською печерською лаврою та героями-двійниками (отець Миколай 

Конрад з ХХ ст. та його тезка – ігумен Страдчівського монастиря з часів 

Галицько-Волинського князівства), Р. Іваничук висвітлив долю духовенства, 
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його хресну дорогу в трагічні періоди історії (набіги татар, більшовицький 

терор). У контексті увиразнення взаємозв`язку часів і доль розкривається 

образ митрополита Андрея Шептицького. Письменник показав, що 

священнослужителі у всі часи були активними учасниками суспільно-

політичних процесів, проте проявляли себе у цій ролі по-різному: або стаючи 

слухняними виконавцями волі влади, перетворюючись на її прислужників 

(образи ігумена Алілуя, патріарха Діонізія («Орда»), архімандритів Досифея 

та Герасима, священика Сокальського («Журавлиний крик»)), або ж до кінця 

зберігаючи вірність християнським і національним цінностям (образи 

Єпіфанія, отця Данила («Орда»), Кирила Тарловського («Журавлиний крик»), 

Маркіяна Шашкевича («Вода з каменю», «Саксаул у пісках»), Андрея 

Шептицького, Миколая Конрада («Хресна проща»)).  

         Образи духовенства відіграють ключову роль у формуванні образної 

системи прози визначного сучасного письменника В. Шевчука. На основі 

аналізу творів з`ясовано, що змодельовані автором образи духовних діячів – 

це типізовані постаті та прототипи реальних осіб минулих епох, переважно 

Бароко, яким притаманні такі риси, як любов до мандрів, схильність до 

спостережень, самопізнання і пошуку істини, ведення записів про пережите й 

осмислене. Герої В. Шевчука – знавця і дослідника барокової літератури – 

репрезентують тип барокової людини: вони живуть в епоху Бароко, 

переживають суперечливі почуття, виявляють амбівалентність власної 

натури, вірять у візії, бачать віщі сни, відчувають трагізм і загадковість 

буття. Герої-священнослужителі виявляють мудрість, глибоке знання 

Святого Письма, переживають складні психологічні конфлікти, мають мету, 

до якої завзято прямують, таємницю, яку врешті розкривають, знаходять своє 

призначення і несуть жертовну місію. Герої творів «Ілля Турчиновський» 

(перша частина роману-триптиху «Три листки за вікном»), «На полі 

смиренному», «У пащу Дракона», «Око Прірви», «Книга історій», «Біс 

плоті», «Срібне молоко» «Сповідь», «Початок жаху» є авторами власних 

творів (діаріушів, автобіографій, спогадів, патериків, віршів тощо), тобто 

виступають творцями історій про самих себе, що зумовлює особливості 
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сюжетно-композиційної та наративної організації текстів, зокрема 

розгортання сюжету на основі записів, спогадів, щоденників тощо, з 

ключовою роллю першоособового наративу.  

         Герої творів «Ілля Турчиновський», «На полі смиренному», «У пащу 

Дракона», «Око Прірви», «Книга історій», «Темна музика сосон», «Біс 

плоті», «Срібне молоко» – священики, ченці, диякони, мандрівні дяки – 

репрезентують тип священнослужителя-мандрівника, книжника, шукача 

істини. Героїв об`єднують риси барокового характеру, схильність до 

філософських роздумів, інтелектуальних дискусій, ведення записів про свої 

пригоди, любов до мандрів, розкриття таємниць, пошуки прихованого сенсу 

буття і власного існування. Образи героїв розкриваються у контексті гострих, 

часто детективних сюжетних колізій, у вимірах багатогранної проблематики 

й поліфонічного змісту образів-символів (дорога, храм, дракон, око прірви, 

срібне молоко тощо) та, як правило, через першоособовий наратив. Образ 

Іллі Турчиновського («Три листки за вікном») відтворений на основі 

автобіографії «Моє житіє і страждання...» і розкривається через 

саморозповідь героя – спогади про життя, мандри, пошуки самого себе та 

істини. Творчо трансформувавши у романі «На полі смиренному» змістові та 

формальні ознаки жанру житія, В. Шевчук здійснив іронічну інтерпретацію 

образів ченців Києво-Печерського монастиря, яка полягає в обігруванні, 

травестуванні відомих агіографічних історій. Важливу роль у трансформації 

жанрових, образних і наративних структур претексту відіграв образ Семена-

затворника, крізь призму сприйняття якого розкриваються образи ченців 

Києво-Печерського монастиря (Єремії Прозорливого, Миколи Святоші, 

Прохора, Ісакія, Агапіта, Марка Печерника, Іоанна-затворника, Григорія, 

Федора), актуалізуються ідейно-тематичні домінанти (амбівалентність 

людської натури, загадковість і тлінність світу). Не уподібнившись до загалу, 

не бажаючи жити під маскою, дошукуючись істини, Семен-затворник став у 

середовищі ченців «білим вороном» і був осуджений  за нестандартність 

мислення й служіння правді. У зображеному в романі, в образах героїв 

реалізована метафора існування людини в тоталітарному суспільстві.        
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         Герой повісті «У пащу Дракона» – прототип православного 

полеміста, братсько-церковного діяча, архімандрита Берестейського 

монастиря, письменника Афанасія Филиповича (ХVІІ ст.), твір якого – 

«Діаріуш, албо Список дієв правдивих [...]» – став претекстом для                         

В. Шевчука. Якщо в «Діаріуші» Афанасія Филиповича акцентується на 

утисках православних уніатами та католиками й сам автор виступає за 

ліквідацію унії, то В. Шевчук не заглиблюється у висвітлення православно-

католицьких конфліктів, натомість, зосереджує увагу на меті знищення зла 

(Дракона) та на ідеї захисту Храму, в образі якого концентрований духовний 

і націотворчий зміст, що суголосно семантиці храму в романах Р. Іваничука 

«Орда» та Г. Тарасюк «Храм на болоті». У романі «Око Прірви», як і в 

творах «Ілля Турчиновський», «У пащу Дракона», «Срібне молоко», «Книга 

історій», «Темна музика сосон», у розкритті образів духовенства важливу 

роль відіграє концепт дороги. Ряд героїв-священнослужителів, мандрівників, 

книжників, шукачів істини продовжує герой інтелектуального детективу 

«Книга історій» – Іпатій Кухальський, якому притаманні такі риси, як 

належність до епохи Бароко, схильність до мандрів та розкриття таємниць, 

усвідомлення амбівалентності людської натури й усього сущого, 

суголосність власних переконань світогляду Г. Сковороди, ведення записів – 

«Книги історій». Образи мандрівних дяків на основі поєднання реальних 

фактів і художньої вигадки змодельовано у творах «Біс плоті» та «Срібне 

молоко». 

         Показовою рисою представників духовенства у прозі В. Шевчука є 

розкриття їхнього характеру в контексті морально-етичної, філософської 

проблематики, адже образи героїв актуалізують теми добра та зла, гріха й 

спокути, минущості й вічності, мети та обов`язку. Образ гапонівського 

панотця – героя повісті «Сповідь» – увиразнює ряд екзистенційних, 

морально-етичних концептів, розкриття яких відбувається у вимірах 

міфологічної поетики та необарокового стилю. Письменник трансформує 

міфологічний мотив про вовкулаку через розгортання інтелектуально-

філософської площини, на рівні якої актуалізуються проблеми 
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амбівалентності людини, поєднання у ній божественного і тваринного 

начал, розкриваються теми гріха й спокути, здобуття пізнання через 

страждання, необхідності вибору між добром і злом. Образ героя повісті 

«Початок жаху» – священика, монастирського покутника Михайла 

Вовчанського – розкривається у контексті моделей «світ-театр», «світ-гра», 

«світ-сон» й актуалізує екзистенційні проблеми відчуження людини від світу 

і самої себе, тривоги, метафізичного жаху. В сімейній хроніці «Тіні зникомі» 

крізь призму сприйняття героя-наратора – дослідника дерева свого роду, 

прототипа автора «Історії Русів» – моделюється образ Йоасафа, який став 

єпископом не за покликанням і в своїй духовній діяльності не дотримувався 

Божої заповіді про любов до ближнього, що й зумовило його життєву 

трагедію, стало причиною духовних і фізичних хвороб. 

         У творах «Дерево пам`яті» та «Між двох вогнів» В. Шевчук зображує 

образи духовенства на тлі історичних подій, показує причетність 

священнослужителів до державних справ, долі володарів. У контексті 

суспільно-політичних, церковних, особистих колізій розкриваються образи 

духовних діячів – реальних осіб – у творах «Місія» (образи 

Константинопольського патріарха Єремії ІІ, Львівського єпископа Гедеона 

Балабана), «Сон сподіваної віри» (образи Стефана Яворського та Дмитра 

Туптала), «Павло-диякон» (образ Дмитра Туптала), «Плаче пастушок у 

довгій негоді» (образ Феофана Прокоповича). На основі історичних фактів 

життя уніатського духовенства в другій половині ХVІІ ст. та церковних 

реалій того часу змодельовано сюжет роману «Темна музика сосон».                

         Тип священнослужителя-духовного подвижника репрезентований у 

творах «Між пеклом і раєм» та «Храм на болоті» відомої сучасної 

письменниці Г. Тарасюк. Образ Антонія Печерського («Між пеклом і раєм») 

– основоположника східнослов`янського чернецтва, засновника Києво-

Печерського монастиря, першого святого Київської Русі – змодельований на 

основі літописних відомостей та гіпотетичних припущень і розкривається на 

перетині двох часових пластів (початок ХІ ст. і початок ХХІ ст.). У контексті 

актуалізованого у творі зв`язку часів функціонують образи героїв-двійників – 
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Антонія Печерського та Мирона Волинця – кінорежисера, який у процесі 

праці над фільмом про засновника східнослов`янського чернецтва зруйнував 

межу століть, усвідомив власну духовну спорідненість зі своїм героєм. Крізь 

призму розуміння Мирона, який намагається відповісти на питання, на які 

історія не залишила відповідей, формується гіпотетичний вимір образу 

Антонія Печерського, зокрема уявлення про нього як про першого ідеолога 

української державності, фундатора національного церковного життя, 

радника князя в організації церкви як форпосту сильної держави. 

         Образ отця Георгія – героя роману-притчі «Храм на болоті» – ілюструє 

шлях людини від гріха до усвідомлення своєї провини, каяття, спокути й 

пізнання, усвідомлення своєї місії. Крізь призму свідомості героя 

розкривається розуміння Чорнобильської катастрофи як покарання людей за 

знецінення ними християнських заповідей, духовних і національних джерел. 

Як і у творі «Між пеклом і раєм», письменниця вдається до поєднання різних 

часових площин (події часів Хмельниччини й сучасність), актуалізуючи 

історичну пам`ять, християнські чесноти, увиразнюючи ідею циклічності 

історично-епохальних та індивідуально-людських подій, причинно-

наслідковий зв`язок вчинків, значення неспокутуваних гріхів боягузтва, 

відстороненості, гордині.  

         Для героїв творів Г. Тарасюк характерна еволюція світосприйняття: у 

Будимира (Антонія Печерського) – від язичництва до християнства, у Георгія 

Бунчужного – від атеїзму до віри. Характери духовних діячів розкриваються 

через показ проходження ними тернистого шляху до Бога крізь втрати й 

пізнання (Антоній Печерський), гріх, каяття і спокуту (Георгій Бунчужний). 

Образи духовних подвижників у творах письменниці актуалізують як 

суспільно-політичні та церковно-релігійні проблеми сьогодення, так й 

універсальні, вічні істини, виконують роль своєрідних єднальних ланок між 

минулим та сучасним, вічним і минущим.       

         Релігієзнавець, науковець, письменник – П. Кралюк – вдається до 

зображення постатей духовних діячів у контексті індивідуально-авторського 

трактування історії. У творі «Діоптра» історія є тлом подій, параболою до 
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сучасності, пунктом зустрічі героїв; історичний процес піддається ревізії, 

деканонізації, адже на рівні підтексту актуалізується ідея відносності історії 

та її авторитетності. На перетині минулого (кін. ХVІ – поч. ХVІІ ст.) і 

сучасного, крізь призму сприйняття героїв-сучасників розкривається образ 

визначного церковного й культурного діяча – Мелетія Смотрицького. 

Центром сюжетної інтриги є гіпотетичний чинник (ймовірність існування 

невідомого загалу останнього прижиттєвого твору Мелетія Смотрицького – 

«Діоптри»). Образ Мелетія Смотрицького формується за тим самим 

принципом, що й образ Антонія Печерського – героя роману Г. Тарасюк 

«Між пеклом і раєм»: шляхом синтезу гіпотетичних уявлень, достовірних 

фактів, сновидних візій, інтуїтивних відчуттів героя-наратора. У романі 

«Шестиднев, або Корона дому Острозького» через відтворення спогадів, 

роздумів князя Василя-Костянтина Острозького, внутрішнього монологу, 

діалогу з маляром, який малює його портрет, увиразнюються церковно-

релігійні реалії другої половини ХVІ – початку ХVІІ ст., навколоунійні події, 

розкриваються постаті духовних діячів того часу, зокрема Герасима 

Смотрицького, Кирила Терлецького.               

         У новелі В. Портяка «Гуцульський рік» у контексті оригінальної 

сюжетно-композиційної та наративної форми (записи на берегах старого 

календаря) відтворюється ситуація, в якій опинилися представники церкви на 

Західній Україні під час боротьби УПА з більшовиками. Антицерковна 

політика радянської влади, психологія богоборців, доля духовенства в умовах 

тоталітарного режиму достовірно й психологічно переконливо зображуються 

на сторінках роману В. Базіва «Хрест».   

         Позитивні образи духовних діячів зустрічаються у творах М. Дочинця – 

отець Лука («Лис у винограднику»), Божий Симко («Криничар»). 

Мандрований філософ – Божий Симко – є своєрідним прототипом                        

Г. Сковороди, адже схожий на нього за специфікою світосприйняття і за 

способом життя; відгомін Сковородинівських ідей відчутний у його 

судженнях та висловлюваннях. 
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         У психологічно-філософській проекції розкриваються образи 

представників церкви у прозі О. Жовни. Образ священика, який втратив 

відчуття сенсу своєї діяльності, піддався життєвим спокусам, переживає 

духовну кризу, відтворено в оповіданні «Після богослужіння». У вимірах 

двопланового хронотопу розкривається історія талановитого, але 

невизнаного ченця-музиканта у творі «Партитура на могильному камені». 

Образ ченця-музиканта зумовлює розгортання містичної площини, актуалізує 

проблеми таланту й умов його реалізації, гріха та покути, добра і зла, вічного 

й минущого, загадки людського буття. 

        На перетині містичних та конкретно-історичних часових і просторових 

координат розкриваються образи духовенства у творах Г. Пагутяк. Образ 

героя роману «Урізька готика» – отця Антонія – одне з небагатьох у сучасній 

українській літературі втілень уявлення про справжнього духовного пастиря 

–  близького до народу, його світогляду і проблем, мудрого порадника, 

хранителя культури й духовності. Образ ченця Григорія Домницького – героя 

твору «Зачаровані музиканти» – актуалізує розуміння людського життя як 

незбагненної таємниці, у якій є свої приховані причинно-наслідкові зв`язки, 

увиразнює ідею пошуку сенсу життя, проблему вибору. У романі «Слуга з 

Добромиля», попри містично-фантастичний контекст зображуваного, 

розкриті реалії, пов`язані з релігійно-церковною ситуацією під час 

встановлення більшовицької влади на Західній Україні.  

         Загалом, у сучасній українській літературі духовенство репрезентоване 

у таких ракурсах: історичному (твори В. Шевчука, Ю. Мушкетика,                 

Р. Іваничука, Г. Тарасюк, П. Кралюка, В. Портяка, В. Базіва), містично-

фантастичному (проза Г. Пагутяк, О. Жовни), футурологічному (твори                  

Т. Антиповича, Ю. Щербака). Моделюючи образи священнослужителів, 

сучасні автори руйнують усталене за радянських часів уявлення про 

священика, без ідеологічних штампів здійснюють художню інтерпретацію й 

оцінку постатей духовних діячів минулого (твори Р. Іваничука,                            

Ю. Мушкетика, В. Шевчука, П. Кралюка), іноді репрезентуючи 

альтернативне зображення сучасного духовенства (романи В. Шкляра,               
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О. Ульяненка). Створюючи неоднозначні, амбівалентні образи 

священнослужителів, письменники переважно акцентують на позитивних 

якостях своїх героїв, тим самим повертаючи образу священика притаманну 

йому функцію духовного подвижника, шукача істини, пастиря, порадника, 

посередника між Богом та людьми (твори В. Шевчука, Г. Тарасюк,                        

Г. Пагутяк, Т. Антиповича, С. Андрухович).   

         Відтак, аналіз прози про духовенство в українській літературі дозволив 

виявити ідейно-художні домінанти зображення образів священнослужителів, 

церковно-релігійних реалій у творах різних стильових, тематичних напрямків 

і жанрових різновидів. Церква та її діячі, як важливі чинники морально-

етичного буття народу, його культурного й суспільного життя, від 

найдавніших часів були об`єктом зображення у літературі, неодмінною 

складовою художнього дискурсу. Зміна світоглядно-естетичних, стильових 

парадигм епох вносила свої корективи у специфіку відтворення образу 

духовного діяча, у розкриття його амбівалентності: якщо письменники-

реалісти акцентували на суспільній та церковній ролі священнослужителя, 

обумовлюючи його характер соціальними чинниками, то автори-модерністи 

зосереджувалися на внутрішньому світі героя, пояснюючи його поведінку 

психологічними мотивами. Використовуючи жанрові можливості роману, 

повісті, оповідання, новели, українські письменники різноаспектно 

зображували духовенство у координатах романтичної, реалістичної, 

модерністичної художніх систем, у контексті соціально-побутової, суспільно-

політичної, історичної, морально-етичної, філософської проблематики, 

виявляючи максимальну наближеність до життєвих реалій (винятком є 

«соцреалістичні» твори), акцентуючи на ролі священиків у житті народу, на 

їх участі у соціокультурних, політичних, національно-визвольних процесах.  

 

 

 

 

 



 473 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 

 

         1. Абрамова І. Художнє трактування етнопсихологічних типів українця 

у прозі І.С. Нечуя-Левицького 60–80-х років ХІХ століття: автореф. дис. 

…канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Абрамова. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.  

         2. Андрухович С. Фелікс Австрія: роман / С. Андрухович. – Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2014. – 288 с. 

         3. Анищенко К. Служба божа / К. Анищенко // Анищенко К. Мед: 

оповідання. – Львів: Каменяр, 1974. – С. 35–44. 

         4. Антипович Т. Хронос: фантастичний роман / Т. Антипович. – К.: А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 200 с.   

         5. Антоненко-Давидович Б. Нащадки прадідів /                                                  

Б. Антоненко-Давидович / Творчу спадщину розшукав, зібрав, підготував до 

друку і прокоментував Л. Бойко. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1998. 

– 696 с. 

         6. Антоненко-Давидович Б. Образа / Б. Антоненко-Давидович // 

Антоненко-Давидович Б. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: повісті, 

новели, оповідання / Упоряд. Б. О. Тимошенко; Передм. Л. С. Бойка. – К.: 

Радянський письменник, 1989. – С. 505–521.  

         7. Антоненко-Давидович Б. Спокуса / Б. Антоненко-Давидович // 

Антоненко-Давидович Б. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: повісті, 

новели, оповідання / Упоряд. Б. О. Тимошенко; Передм. Л. С. Бойка. – К.: 

Радянський письменник, 1989. – С. 437–473. 

         8. Антоненко-Давидович Б. Тук-тук... / Б. Антоненко-Давидович // 

Антоненко-Давидович Б. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1999. – Т. 1. – 

1999. – С. 237–278.  

         9. Антоненко-Давидович Б. 200 листів Б. Антоненка-Давидовича / 

Передмова та примітки Д. Чуба. – Мельборн: Видавництво «Ластівка», 1986. 

– 272 с. 

         10. Баган О. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм. 

(Творчість Наталени Королевої в ідейно-естетичному контексті доби) /                 



 474 

О. Баган // Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, 

роман, новели, оповідання, спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. –                 

С. 655–669.  

         11. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну («Тарас Бульба»           

М. Гоголя і «Чорна рада» П. Куліша в світлі історичної романістики Вальтера 

Скотта) / Р. Багрій / Пер. з англ. – К.: Ред. журн. «Всесвіт», 1993. – 296 с.  

         12. Багряний І. Сад Гетсиманський: історичний роман / І. Багряний. – 

К.: Школа, 2008. – 512 с. 

         13. Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СРСР? / І. Багряний // 

Багряний І. Вірю!..: Хрестоматія. – Чікаго – Харків: ХІБМ, 2001. –                 

С. 461–478. 

         14. Базів В. Хрест: постбіблійний детектив / В. Базів. – Харків: Фоліо, 

2011. – 441 с. 

         15. Балаклицький М. Іван Багряний: «нова релігійність» як конструент 

художньої творчості: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.01 /                         

М. Балаклицький. – К., 2003. – 20 с.   

         16. Балаклицький М. «Нова релігійність» Івана Багряного: монографія / 

М. Балаклицький. – К.: Смолоскип, 2005. – 167 с. 

         17. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт / Пер. с фр. 

– М.: Прогресс, 1989. – 616 с. 

         18. Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные 

работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – С. 413–423. 

         19. Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По / Р. Барт / Пер. з 

фр. // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки 

ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2002. – 

С. 497–522. 

         20. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных 

лет / М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с. 

         21. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М.: 

Искусство, 1979. – 424 с. 



 475 

         22. Бичко А. Феномен української інтелігенції. Спроба 

екзистенціального дослідження / А. Бичко, І. Бичко. – Дрогобич, 1997. –            

115 с.  

         23. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови 

давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена / Українське 

Біблійне товариство, 1993. – 960 с., 296 с. 

         24. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) / О. Білецький // 

Білецький О. Зібрання праць: У 5 т. – К.: Наукова думка, 1965. – Т. 2. – 1965. 

– С. 317–367. 

         25. Білик Н. Богдан Лепкий: відомий і невідомий / Н. Білик, Н. Гавдида 

// Лепкий Б. Вибрані твори: У 2 т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – 

С. 7–48.  

         26. Білоус О. Світогляд Івана Франка / О. Білоус. – К.: Тов. для 

поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1956. – 52 с. 

         27. Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза: 

монографія / П. Білоус. – К.: Академвидав, 2013. – 208 с. 

         28. Блажкевич І. Тимотей Бордуляк у моїх спогадах (Мої зустрічі з 

Тимотеєм Бордуляком) / І. Блажкевич // Горболіс Л. Тимотей Бордуляк. 

Життя і творчість. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 116–118. 

         29. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів: монографія /           

Т. Бовсунівська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 519 с. 

         30. Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної 

новели ХХ ст. / М. Богданова // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 44–48.  

         31. Бойко Л. Лицар правди і добра / Л. Бойко // Антоненко-Давидович Б. 

Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: повісті, новели, оповідання / 

Упоряд. Б. О. Тимошенко; Передм. Л. С. Бойка. – К.: Радянський 

письменник, 1989. – С. 5–32.  

         32. Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі студії: Зб. статей /                  

Л. Бондар. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 

Випуск 4. – 228 с.  



 476 

         33. Бордуляк Т. Батюшка Спирідіон / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. 

Невідомі твори / Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі 

М.Й. Шалати. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 170–182. 

         34. Бордуляк Т. Варочка / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори / 

Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – 

Львів: ПАІС, 2010. – С. 183–207. 

         35. Бордуляк Т. Громадський писар з Прунькова, або Ніч під св[ятого] 

Михайла / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори / Упоряд.                              

Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – Львів: ПАІС, 

2010. – С. 71–130.   

         36. Бордуляк Т. Дяк Гриць / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Твори / Упоряд., 

передм. та прим. О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 127–137. 

         37. Бордуляк Т. Іван Бразілієць / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Твори / 

Упоряд., передм. та прим. О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 190–236. 

         38. Бордуляк Т. Лист до Осипа Маковея / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. 

Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 452–

468. 

         39. Бордуляк Т. Молитвеник / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори 

/ Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – 

Львів: ПАІС, 2010. – С. 208–231. 

         40. Бордуляк Т. Нічний привид / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Твори / 

Упоряд., передм. та прим. О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 85–90.  

         41. Бордуляк Т. Обжинки / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори / 

Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – 

Львів: ПАІС, 2010. – С. 44–70. 

         42. Бордуляк Т. Право патронату / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Твори / 

Упоряд., передм. та прим. О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 138–142. 

         43. Бордуляк Т. Священик і письменник – о. Титотей Бордуляк /                      

Т. Бордуляк, Н. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори / Упоряд.                       

Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – Львів: ПАІС, 

2010. – С. 383–388. 



 477 

         44. Бордуляк Т. Татаре / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Невідомі твори / 

Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – 

Львів: ПАІС, 2010. – С. 131–169. 

         45. Бордуляк Т. Твори / Т. Бордуляк / Упоряд., передм. та прим.                  

О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – 373 с.  

         46. Бордуляк Т. Ювілят / Т. Бордуляк // Бордуляк Т. Твори / Упоряд., 

передм. та прим. О.Є. Засенка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 316–332. 

         47. Бордуляк Ю. Спогади про письменника Т. Бордуляка /                       

Ю. Бордуляк // Горболіс Л. Тимотей Бордуляк. Життя і творчість. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 118–123. 

         48. Брагінець А. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана 

Франка / А. Брагінець. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1956. – 

412 с.  

         49. Бровко О. Новела в структурі української прози: модифікації та 

функції: монографія / О. Бровко. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2011. – 400 с.  

         50. Буряк Б. Служіння народові / Б. Буряк. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1954. – 350 с. 

         51. Буряк Б. Ярослав Галан / Б. Буряк // Галан Я. Твори. – К.: Молодь, 

1970. – С. 3–26. 

         52. Вальо М. Ірина Вільде. Літературно-критичний нарис / М. Вальо. – 

К.: Радянський письменник, 1962. – 140 с.  

         53. Василенко Н. «Це все не творчість, а прямо-таки етнографія...». 

Стежками художньої прози Д. Яворницького / Н. Василенко // Яворницький 

Д. За чужий гріх: Роман, повісті, малюнки з життя. – Дніпропетровськ: Січ, 

2006. – С. 5–23. 

         54. Васильченко С. Божественна Галя / С. Васильченко // Васильченко 

С. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 82–87. 

         55. Васильченко С. З самого початку / С. Васильченко // Васильченко С. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 98–102. 



 478 

         56. Васильченко С. Кармелюк. П`єса на одну дію / С. Васильченко // 

Васильченко С. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 3. – 1974. – С. 225–247. 

         57. Васильченко С. Кармелюк. П`єса на три дії / С. Васильченко // 

Васильченко С. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 3. – 1974. – С. 182–224. 

         58. Васильченко С. Мій шлях (Автобіографічні записки) /                          

С. Васильченко // Васильченко С. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 3. – 

1974. – С. 330–378. 

         59. Васильченко С. Спасенник / С. Васильченко // Васильченко С. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 166–169. 

         60. Васильченко С. Талант / С. Васильченко // Васильченко С. Твори: У 

3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 2. – 1974. – С. 7–51.  

         61. Васильченко С. Чарівний млин / С. Васильченко // Васильченко С. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 154–160. 

         62. Васильченко С. Червоний вечір / С. Васильченко // Васильченко С. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 2. – 1974. – С. 193–198. 

         63. Васильченко С. Широкий шлях / С. Васильченко // Васильченко С. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 2. – 1974. – С. 199–242. 

         64. Вещикова О. Образ священнослужителя як носія містичного досвіду 

в романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» й «Урізька готика» / О. Вещикова 

// Наукові праці: науково-методичний журнал. – Випуск 210. Т. 222. 

Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2013. – С. 58–62. 

         65. Винниченко В. Матвій Безодня / В. Винниченко // Є. Чикаленко,              

В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки / Упоряд. та вс. ст.                               

Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – С. 363–383.  

         66. Винниченко В. «Слово за тобою, Сталіне!» / В. Винниченко // 

Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за тобою, Сталіне!», п`єса «Чорна 

Пантера і Білий Медвідь». – К.: Наукова думка, 1999. – С. 92–370. 

         67. Вишенський І. Твори / І. Вишенський. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1959. – 270 с. 



 479 

         68. Вишня Остап.  А що робити? / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 89–90. 

         69. Вишня Остап. «Блажен муж, іже не іде на совіт нечестивих» / Остап 

Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. 

– С. 208–210.   

         70. Вишня Остап. «Божеське» / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 

5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 173–175.  

         71. Вишня Остап.  Бо то ж таки папа, а то Анатоль Франс / Остап Вишня 

// Вишня Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. –             

С. 81–82.   

         72. Вишня Остап. Весела братія / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 322. 

         73. Вишня Остап.  Діли небесні / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 33–36.   

         74. Вишня Остап. Заплуталась божа справа / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 79–81.   

         75. Вишня Остап. З богом до роботи / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 3. – 1975. – С. 148–149.   

         76. Вишня Остап.  З`їзд / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 т. – 

К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 61–62.    

         77. Вишня Остап.  І хліб пекти, й по теля йти... / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 373–374.   

         78. Вишня Остап.  Кабаре / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 т. 

– К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 43–44.   

         79. Вишня Остап. «Леригія» / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 

т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 205–207.  

         80. Вишня Остап. «Мерзость запустения» / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 50–51.   

         81. Вишня Остап. «Недалечко червоне яєчко» / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 78–79.   



 480 

         82. Вишня Остап.  Не займайте, хай йому хрін! / Остап Вишня // 

Вишня Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 90–

91. 

         83. Вишня Остап. Не підгадьте, православні! / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 3. – 1975. – С. 11–12.   

         84. Вишня Остап. Нічого нового / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 123–125.  

         85. Вишня Остап. От тобі й маєш / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 334–335.   

         86. Вишня Остап.  Певний спосіб / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 74–75.  

         87. Вишня Остап. Полтавський бій / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 183–184.  

         88. Вишня Остап. Попавсь?! / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 

т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 232–233.   

         89. Вишня Остап. Пора вже / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 

т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 82–83. 

         90. Вишня Остап. Походження світу / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 109–111. 

         91. Вишня Остап. Про Платона, архієпископа американського, про нову 

сповідь, про гроші, про платонівський банк та про інші канони «російської 

святої православної церкви апостольської / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 224–226. 

         92. Вишня Остап.  Про сестриць та братців / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 55–56.   

         93. Вишня Остап. Про Южбюро всепопдякондякпаламар ВЦСПС / 

Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 

1974. – С. 51–52.   

         94. Вишня Остап. Радянізація церкви / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 201–202.  



 481 

         95. Вишня Остап. Релігійний рух / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 323.   

         96. Вишня Остап. Розбороняйте самі! / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 332–333.     

         97. Вишня Остап. Слава тобі, господи! / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 242–243.   

         98. Вишня Остап. Справи божі / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 

5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 196–197.  

         99. Вишня Остап. Справи церковні / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 75–76.   

         100. Вишня Остап. Страшний суд / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 36–38.   

         101. Вишня Остап. Страшні бої почалися! / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 105–106. 

         102. Вишня Остап.  Так... Так їх! / Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: 

У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 324–326.   

         103. Вишня Остап. Те, до чого і лицем, і мордякою повертаються / 

Остап Вишня // Вишня Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 

1974. – С. 157–160.   

         104. Вишня Остап. Треба ж якось вирішити / Остап Вишня // Вишня 

Остап. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 54–55.   

         105. Вишня Остап. Усе зрозуміло / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 91–92. 

         106. Вишня Остап. Церква на гастролях / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 108–109. 

         107. Вишня Остап. Чудака, їй-Богу! / Остап Вишня // Вишня Остап. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 31–32.   

         108. Вільде Ірина. Метелики на шпильках. Б`є восьма. Повнолітні діти: 

повісті / Ірина Вільде. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. – 

488 с. 



 482 

         109. Вільде Ірина. Сестри Річинські / Ірина Вільде // Вільде Ірина. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1986–1987. – Т. 1. – 1986. – 640 с.  

         110. Вільде Ірина. Сестри Річинські / Ірина Вільде // Вільде Ірина. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1986–1987. – Т. 2. – 1987. – 424 с.  

         111. Вільде Ірина. Сестри Річинські / Ірина Вільде // Вільде Ірина. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1986–1987. – Т. 3. – 1987. – 478 с.  

         112. Виноградов В. Проблема авторства и теория стилей /                                

В. Виноградов. – М.: Гослитиздат, 1961. – 614 с. 

         113. Виноградов В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое 

исследование / В. Виноградов. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 192 с. 

         114. Вірша про Кирика // Українська література XVIII ст. Поетичні 

твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 199. 

         115. Власенко В. Художня майстерність І. С. Нечуя-Левицького /                   

В. Власенко. – К.: Радянська школа, 1969. – 183 с. 

         116. Вовчок Марко. В глуши: роман / Марко Вовчок // Вовчок Марко. 

Оповідання. Казки. Повісті. Роман. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 367–622. 

         117. Вовчок Марко. Дяк / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Три долі: 

повісті та оповідання. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 282–324.  

         118. Вовчок Марко. Записки причетника / Марко Вовчок // Вовчок 

Марко. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1975. – Т. 3. – 1975. – С. 357–699. 

         119. Вовчок Марко. Козачка / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Твори: У 

3 т. – К.: Дніпро, 1975. – Т. 1. – 1975. – С. 52–68. 

         120. Вовчок Марко. Отець Андрій / Марко Вовчок // Вовчок Марко. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1975. – Т. 1. – 1975. – С. 109–112. 

         121. Вовчок Марко. Сестра / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Твори: У  

3 т. – К.: Дніпро, 1975. – Т. 1. – 1975. – С. 33–51.   

         122. Вовчок Марко. Твори: У 6 т. / Марко Вовчок. – К.: Державне 

видавництво художньої літератури, 1955–1956. – Т. 6. – 1956. – 616 с. 

         123. Вовчок Марко. Три долі / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Твори: У 

3 т. – К.: Дніпро, 1975. – Т. 1. – 1975. – С. 314–394.     



 483 

         124. В тисячі сімсот п`ятомнадцять годі... // Українська література  

XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Наукова 

думка, 1983. – С. 182. 

         125. Галан Я. Ватіканські ідоли прагнуть крові / Я. Галан // Галан Я. 

Твори: У 4 т. – К.: Наукова думка, 1977–1978. – Т. 2. – 1977. – С. 530–539. 

         126. Галан Я. Годі! / Я. Галан // Галан Я. Твори: У 4 т. – К.: Наукова 

думка, 1977–1978. – Т. 2. – 1978. – С. 540–575. 

         127. Галан Я. З хрестом чи з ножем / Я. Галан // Галан Я. Твори. – К.: 

Молодь, 1970. – С. 346–360. 

         128. Галан Я. Плюю на папу! / Я. Галан // Галан Я. Твори. – К.: Молодь, 

1970. – С. 367–370. 

         129. Галан Я. Померлі борються / Я. Галан // Галан Я. Твори: У 4 т. – К.: 

Наукова думка, 1977–1978. – Т. 3. – 1978. – С. 41–52.  

         130. Галан Я. Савку кров заливає / Я. Галан // Галан Я. Твори: У 4 т. – 

К.: Наукова думка, 1977–1978. – Т. 3. – 1978. – С. 53–58. 

         131. Галан Я. Цілина / Я. Галан // Галан Я. Твори. – К.: Молодь, 1970. – 

С. 272–282. 

         132. Галич О. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець,            

Є. Васильєв / За ред. О. Галича; 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2005. – 

488 с. 

         133. Гейзінга Й. Homo Ludens / Й. Гейзінга / Пер. з англ. – К.: Основи, 

1994. – 250 с. 

         134. Геник-Березовська З. Грані культури: Бароко, романтизм, 

модернізм / З. Геник-Березовська. – К.: Гелікон, 2000. – 368 с. 

         135. Герасименко В. Анатолій Свидницький. Літературний портрет /             

В. Герасименко. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 

134 с. 

         136. Герасимчук С. Алегорія у творі Валерія Шевчука «На полі 

смиренному» / С. Герасимчук // Волинь-Житомирщина: Історико-

філологічний збірник з регіональних проблем. – № 20. – Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 55–63. 



 484 

         137. Гинзбург Л. О литературном герое / Л. Гинзбург. – Л.: Сов. 

писатель, 1979. – 222 с. 

         138. Гинзбург Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. – М.: 

INTRADA, 1999. – 416 с. 

         139. Гнатюк М. Текстологічні студії: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М. Гнатюк. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 

2011. – 156 с.  

         140. Голобородько М. Вентиляція / М. Голобородько // Весняна 

прорість / Упоряд. текстів, передмова та примітки Василя Півторадні. – К.: 

Молодь, 1969. – С. 225–237. 

         141. Головаха І. Великий борець проти католицької чуми /                            

І. Головаха // Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм. – К.: Політвидав 

України, 1981. – С. 3–13.  

         142. Гомін Лесь. Голгофа: роман / Лесь Гомін. – К.: Дніпро, 1990. –            

319 с.  

         143. Горболіс Л. Парадигма народнорелігійної моралі в прозі 

українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія /                       

Л. Горболіс. – Суми: ВАТ «СОД»  видавництво «Козацький вал», 2004. –            

200 с. 

         144. Горболіс Л. Тимотей Бордуляк. Життя і творчість / Л. Горболіс. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 128 с.  

         145. Горинь Б. Мої зустрічі та розмови з Іриною Вільде / Б. Горинь // 

Спогади про Ірину Вільде / Упоряд. М. Якубовська. – Львів: Каменяр, 2009. – 

С. 49–53. 

         146. Горнятко-Шумилович А. «Другий план» розповіді і його джерела у 

прозі Валерія Шевчука / А. Горнятко-Шумилович. – Львів: Каменяр, 1999. – 

19 с. 

         147. Городнюк Н. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: 

компаративні аспекти / Н. Городнюк. – К.: Твім інтер, 2006. – 216 с.  

         148. Горський В. Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, 

Ю. Завгородній, О. Киричок. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 304 с. 



 485 

         149. Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій /                         

В. Горський. – К.: Наукова думка, 1997. – 286 с. 

         150. Горський В. Святі Київської Русі / В. Горський. – К.: Абрис, 1994. – 

176 с. 

         151. Грицай М. Марко Вовчок. Творчий шлях / М. Грицай. – К.: 

Видавництво при Київському державному університеті видавничого 

об`єднання «Вища школа», 1983. – 200 с. 

         152. Грицай М. Панас Мирний. Нарис життя і творчості / М. Грицай. – 

К.: Дніпро, 1986. – 191 с.  

         153. Грінченко Б. На розпутті / Б. Грінченко // Грінченко Б. Твори: У 2 

т. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 1990. – С. 447–584. 

         154. Грінченко Б. Сонячний промінь / Б. Грінченко // Грінченко Б. 

Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 1990. – С. 323–446. 

         155. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні /                          

М. Грушевський. – К.: Освіта, 1992. – 192 с. 

         156. Гуляк А. Адріан Кащенко (1858–1921) / А. Гуляк, Ф. Кейда // 

Кащенко А. Вибрані твори. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – С. 5–48. 

         157. Гуляк А. Іван Нечуй-Левицький (1838–1918) / А. Гуляк //                 

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – Т. 1. – 

2008. –  С. 5–21.  

         158. Гуляк А. Становлення українського історичного роману / А. Гуляк. 

– К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997. – 293 с.  

         159. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього українського 

модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів: Літопис, 

1997. – 297 с. 

         160. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори /                       

Г.- Ґ. Ґадамер / Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – 288 с. 

         161. Ґренджа-Донська З. «Ми є лишень короткі епізоди...» / З. Ґренджа-

Донська // Ґренджа-Донський В. Твори: У 2 т. – Ужгород: Карпати, 2004. – Т. 

1. – С. 5–70. 



 486 

         162. Ґренджа-Донський В. Петро Петрович / В. Ґренджа-Донський // 

Ґренджа-Донський В. Твори: У 2 т. – Ужгород: Карпати, 2004. – Т. 1. –                 

С. 399–507. 

        163. Ґренджа-Донський В. Сини Верховини / В. Ґренджа-Донський // 

Ґренджа-Донський В. Твори: У 2 т. – Ужгород: Карпати, 2004. – Т. 2. –                 

С. 17–343.  

         164. Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. 

– К.: Освіта, 1992. – 576 с.  

         165. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес 

/ В. Даниленко. – К.: Академвидав, 2008. – 352 с. 

         166. Данюк Н. Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-

політичної та літературної думки України другої половини ХІХ ст.: автореф. 

дис. …канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. Данюк. – К., 2004. – 17 с. 

         167. Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської: монографія 

/ І. Демченко. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.  

         168. Дем`янівська Л. Володимир Винниченко. Мистецтво великої 

епічної форми / Л. Дем`янівська // Історія української літератури. Кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.: У 2 кн.: Підручник / За ред. проф. О. Д. Гнідан. – К.: 

Либідь, 2006. – Кн. 2. – 2006. – С. 174–228. 

         169. Денисова Г. В мире интертекста / Г. Денисова. – М.: Наука, 2000. – 

290 с. 

         170. Денисюк І. Денис Лукіянович / І. Денисюк, Л. Міщенко // 

Лукіянович Д. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1973. – С. 3–13.  

         171. Денисюк І. Жанрові проблеми новелістики / І. Денисюк // Розвиток 

жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / Відпов. 

ред. М.Т. Яценко. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 6–49.  

         172. Денисюк І. Михайло Павлик / І. Денисюк. – К.: Державне 

видавництво художньої літератури, 1960. – 170 с. 

         173. Денисюк І. Новела чи оповідання? / І. Денисюк // Жовтень. – 1966. 

– № 4. – С. 92–98.  



 487 

         174. Денисюк І. Письменник з когорти каменярів / І. Денисюк // 

Лукіянович Д. Повісті. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 3–11. 

         175. Денисюк І. Поборниця прогресу / І. Денисюк, К. Кріль // 

Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1980. – С. 5–20.    

         176. Денисюк І. Поетика новели / І. Денисюк // Жовтень. – 1969. – № 10. 

– С. 127–134.  

         177. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ 

століття / І. Денисюк. – Львів: Науково-видавниче товариство «Академічний 

Експрес», 1999. – 280 с. 

         178. Денисюк І. Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. /           

І. Денисюк // Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 

Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, 

поезії в прозі) / Упоряд. і прим. Є.К. Нахліка; Вступ. ст. І.О. Денисюка; Ред. 

Н.Л. Калениченко. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 5–26. 

         179. Денисюк Н. Художній світ письменника: поняття, терміни і 

літературні версії / Н. Денисюк. – Тернопіль: Тернопільський державний 

педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2002. – 64 с. 

         180. Деркач Б. Степан Васильченко / Б. Деркач, В. Костюченко // 

Васильченко С. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 5–31. 

         181. Дмитренко Ж. Чи прочитано Бордуляка до кінця? / Ж. Дмитренко // 

Слово і Час. – 1997. – № 11–12. – С. 63–68.  

         182. Довгалюк П. В ім`я людської радості / П. Довгалюк // Тудор С. 

Твори: Поезії, оповідання, повісті, критика й публіцистика. – К.: Дніпро, 

1982. – С. 5–22.  

         183. Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка 

Мукачівської домінії: роман / М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 

2012. – 331 с. 

         184. Дочинець М. Лис у винограднику: роман / М. Дочинець. – К.: 

Ярославів Вал, 2010. – 292 с. 

         185. Дунаєвська Л. Українська народна казка / Л. Дунаєвська. – К.: 

Вища школа, 1987. – 128 с. 



 488 

         186. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко / 

Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с. 

         187. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.: 

«Феміна», 1995. – 688 с. 

         188. Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки / 

Упоряд. та вс. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.   

         189. Жанр и композиция литературного произведения: Межвуз. сб. – 

Петрозаводск: ПГУ, 1988. – 170 с. 

         190. Жанровое своеобразие художественных форм в литературе ХХ 

века: Сб. науч. трудов / Ред. кол.: Н.Г. Владимирова и др. – Ташкент: 

Университет, 1992. – 88 с. 

         191. Жанры в историко-литературном процессе: Сб. науч. статей /          

М.А. Жиркова (отв. ред.). – СПб.: ЛГОУ, 2000. – 188 с.  

         192. Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: В 2 т. / Ж. Женетт / Пер. с 

фр. – М.: Изд. им. Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – 1998. – 320 с., Т. 2. – 1998. – 

400 с. 

         193. Жигун С. Образи «Старосвітських батюшок та матушок» у творах 

А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича / С. Жигун // Наукові праці: 

науково-методичний журнал. – Випуск 210. Т. 222. Філологія. 

Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. –               

С. 63–67.  

         194. Жизнь Григорія Сковороды // Сковорода Г. Повне зібрання творів: 

У 2 т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 2. – 1973. – С. 439–476. 

         195. Жовна О. Маленьке життя / О. Жовна // Жовна О. Її тіло пахло 

зимовими яблуками: оповідання та повісті. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 

С. 26–43. 

         196. Жовна О. Партитура на могильному камені / О. Жовна // Жовна О. 

Її тіло пахло зимовими яблуками: оповідання та повісті. – Львів: ЛА 

«Піраміда», 2008. – С. 149–174.    



 489 

         197. Жовна О. Після богослужіння / О. Жовна // Жовна О. Її тіло 

пахло зимовими яблуками: оповідання та повісті. – Львів: ЛА «Піраміда», 

2008. – С. 69–74. 

         198. Жук Н. Анатолій Свидницький. Нарис життя і творчості / Н. Жук. – 

К.: Дніпро, 1987. – 150 с. 

         199. Жулинський М. Наближення: Літературні діалоги /                                 

М. Жулинський. – К.: Дніпро, 1986. – 278 с. 

         200. Жулинський М. На чорних хлібах національної історії /                         

М. Жулинський // Тулуб З. Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 1. – 1991. – 

С. 5–28.  

         201. Загребельний П. Диво: роман / П. Загребельний. – Харків: Фоліо, 

2005. – 638 с.  

         202. Замбжицька М. Зображення церкви і священика в романі «Сповідь» 

Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? / М. Замбжицька // Наукові праці: 

науково-методичний журнал. – Випуск 210. Т. 222. Філологія. 

Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. –                

С. 68–71.  

         203. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв.: Трактаты, 

статьи, эссе / Под ред. Г. Косикова. – М.: Изд. Московского университета, 

1987. – 511 с. 

         204. Засенко О. Видатний сатиричний твір Леся Мартовича / О. Засенко 

// Засенко О. Літературно-критичні статті. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1962. – С. 432–467. 

         205. Засенко О. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії 

літератури / О. Засенко. – К.: Видавництво академії наук української РСР, 

1964. – 654 с. 

         206. Засенко О. Осип Маковей (Життя і творчість) / О. Засенко. – К.: 

Дніпро, 1968. – 220 с.  

         207. Засенко О. Осип Маковей (Літературно-критичний нарис) /                    

О. Засенко // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1961. – С. 3–41. 



 490 

         208. Засенко О. Тимофій Бордуляк (Критико-біографічний нарис) /              

О. Засенко // Бордуляк Т. Твори. – К.: Державне видавництво художньої 

літератури, 1958. – С. 3–49. 

         209. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном 

коловращении изящных и неизящных искусств (От сочинений Умберто Эко 

до пророка Екклесиаста) / Д. Затонский. – Харьков: Фолио; М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000. – 256 с.  

         210. Звонок Н. Релігійний аспект духовних пошуків (на матеріалі 

української та російської художньої літератури 60–80 років): автореф. дис. 

…канд. філоc. наук: 09.00.11 / Н. Звонок. – К., 1999. – 19 с. 

         211. Земляна Г. Проза Миколи Чернявського: питання типології, 

жанрово-наративна система: монографія / Г. Земляна. – К.: ДП 

«Інформаційно-аналітичне агенство», 2008. – 580 с. 

         212. Зимомря М. Богдан Лепкий і Закарпаття / М. Зимомря // Богдан 

Лепкий – видатний український письменник / Збірник статей і матеріалів 

урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника. 

– Тернопіль, 1993. – С. 142–146.  

         213. Зимомря М. Він бажав щастя рідному народові (Невідомий відгук 

про життя та смерть О. Духновича) / М. Зимомря // Олександр Духнович 

(1803–1865): Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 

125-річчю від дня смерті О. Духновича. – Ужгород, 1990. – С. 43–45. 

         214. Зимомря М. Мотив воскресіння в образній структурі поезій Тараса 

Шевченка (сутність інтерпретації) / М. Зимомря // Біблія і Культура. 

Науково-теоретичний журнал / За ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2010. – С. 193–198. 

         215. Зимомря М. Образ Христа на сторінках «Кобзаря» / М. Зимомря // 

Вісник НТШ. – Львів, 1999. – № 21. – С. 2–4.  

         216. Зимомря М. Поетика духовного тексту як чин парадигми sacrum / 

М. Зимомря // Слово. Релігійно-суспільний часопис. – Дрогобич, 2007. – 

Вересень – листопад. – № 3(33). – С. 20–22. 



 491 

         217. Зимомря М. Творчість В. Гренджі-Донського на сторінках 

німецькомовної преси 30-х років / М. Зимомря // Матеріали наукової 

конференції, присвяченої пам`яті Івана Панькевича (23–24 жовтня 1992 р.) / 

Закарпат. т-во «Просвіта», Закарпат. краєзнавчий музей; ред. кол.: П. Федака 

(голова) та ін. – Ужгород, 1992. – С. 342–343.  

         218. Зіновіїв К. О волочащихся чернцях по містах, по школах і по 

корчемних дворах / К. Зіновіїв // Українська література ХVІІ ст.: Синкрет. 

писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд., приміт. і вступ. 

стаття В. І. Крекотня; Ред. тому О. В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1987. – 

С. 349–351.  

         219. Зінченко Н. Проблема інтелігенції у творчості І. Нечуя-Левицького: 

автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. Зінченко. – К., 1994. – 22 с. 

         220. Золота вежа: Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, 

загадки та приповідки / Передмова, упорядкування, запис і підготовка текстів 

С. Г. Пушика. – Ужгород: Карпати, 1983. – 224 с. 

         221. Зушман М. Мала проза Богдана Лепкого в контексті 

західноукраїнської новелістики кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. 

…канд. філол. наук: 10.01.01 / М. Зушман. – Кіровоград, 2007. – 20 с. 

         222. Іваничук Р. Вогненні стовпи: Тетралогія / Р. Іваничук. – Харків: 

Фоліо, 2009. – 507 с. 

         223. Іваничук Р. Вода з каменю: роман / Р. Іваничук. – Львів: Каменяр, 

1982. – 261 с.  

         224. Іваничук Р. Журавлиний крик: історичний роман / Р. Іваничук. – 

Львів: Каменяр, 1989. – 375 с.  

         225. Іваничук Р. Злодії та Апостоли / Р. Іваничук // Іваничук Р. Злодії та 

Апостоли: романтична повість; Сліди на піску: есе-пошук. – Львів: Срібне 

слово, 2005. – С. 7–149. 

         226. Іваничук Р. Манускрипт з вулиці Руської: історичний роман /              

Р. Іваничук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 204 с. 

         227. Іваничук Р. Орда / Р. Іваничук // Іваничук Р. Мальви; Орда: романи. 

– Харків: Фоліо, 2006. – С. 229–414. 



 492 

         228. Іваничук Р. Саксаул у пісках / Р. Іваничук // Іваничук Р. Вода з 

каменю; Саксаул у пісках: романи. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 225–413. 

         229. Іваничук Р. Хресна проща: романний триптих / Р. Іваничук. – 

Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 284 с. 

         230. Іванченко Р. Іван Нечуй-Левицький. Нарис життя і творчості 

(Літературний портрет) / Р. Іванченко. – К.: Дніпро, 1980. – 147 с. 

         231. Ігнатенко М. Читач як учасник літературного процесу /                          

М. Ігнатенко. – К.: Наукова думка, 1980. – 171 с. 

         232. Іларіон, митрополит. Біблійні студії. Богословсько-історичні 

нариси з духовної культури України: У 2 т. / Іларіон, митрополит. – Вінніпег: 

Видавництво «Наша культура», 1963. – Т. 1. – 1963. – 287 с. 

         233. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського 

народу: Історично-релігійна монографія. Видання друге / Іларіон, 

митрополит. – К.: АТ «Обереги», 1994. – 424 с. 

         234. Іларіон, митрополит. Українська культура і наша церква. Ідеологія 

української Православної Церкви. Життєпис / Іларіон, митрополит / Інститут 

дослідів Волині. – Вінніпег: Накладом товариства «Волинь», 1991. – 84 с.  

         235. Ильин И. Стилистика интертекстуальности: Теоретические аспекты 

/ И. Ильин // Проблемы современной стилистики: Сб. научно-аналитических 

обзоров. – М.: АН ССР, 1989. – С. 186–207. 

         236. Ільницький М. Ірина Вільде і шістдесятництво / М. Ільницький // 

Спогади про Ірину Вільде / Упоряд. М. Якубовська. – Львів: Каменяр, 2009. – 

С. 60–65. 

         237. Ільницький М. Поетична концепція з музичним і малярським тлом / 

М. Ільницький // Яцків М. Муза на чорному коні: Оповідання і новели. 

Повісті. Спогади і статті / Упоряд., автор передм. та приміт. М. Ільницький. – 

К.: Дніпро, 1989. – С. 5–28.   

         238. Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція / 

М. Ільницький // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С. 55–65.  

         239. Ільченко О. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 

Молодиця: роман / О. Ільченко. – К.: Дніпро, 1984. – 520 с.  



 493 

 

         240. Ингарден Р. Очерки по философии литературы / Р. Ингарден. – 

Благовещенский Гум. колледж им. Бодуэна де Куртэнэ, 1999. – 210 с.          

         241. Ісіченко Ігор, архієпископ. Аскетична література Київської Русі / 

Ігор Ісіченко, архієпископ. – Харків: «Акта», 2005. – 402 с. 

         242. Ісіченко Ігор, архієпископ. Іван Вишенський і Львівське братство: 

літературні аспекти діалогу / Ігор Ісіченко, архієпископ // Слово і Час. – 2011. 

– № 12. – С. 35–42. 

         243. Ісіченко Ігор, архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні / 

Ігор Ісіченко, архієпископ. – Харків: «Акта», 2003. – 471 с. 

         244. Ісіченко Ігор, архієпископ. Сакральний простір «Саду 

божественних пісень» Григорія Сковороди / Ігор Ісіченко, архієпископ // 

Слово і Час. – 2013. – № 1. – С. 52–63. 

         245. Ісіченко Ігор, владика. Біблійні образи в поетичному світі Івана 

Франка / Ігор Ісіченко, владика // Іван Франко і національне й духовне 

відродження України. До 150-ї річниці від дня народження. Матеріали 

науково-практичної конференції 18 травня 2006 р. – Харків: ХДНБК, 2006. – 

С. 8–14. 

         246. Історія Русів / Пер. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. – К.: 

Радянський письменник, 1991. – 318 с.  

         247. Історія української літератури ХХ ст.: навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. 

В. Дончика. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 1995. – 512 с. 

         248. Казки Буковини / Упоряд. М. Г. Івасюк, В. С. Басараб. – Ужгород: 

Карпати, 1973. – 240 с.  

         249. Казки та оповідання з Поділля: В записах 1850–1860-х років / 

Упоряд. М. Левченко. – К., 1928. – 598 с. 

         250. Калениченко Н. Українська проза початку ХХ ст. / Н. Калениченко. 

– К.: Наукова думка, 1964. – 452 с. 

         251. Качкан В. Ірина Вільде: Нарис життя і творчості / В. Качкан. – К.: 

Дніпро, 1991. – 159 с. 



 494 

         252. Качкан В. Михайло Павлик: Літературно-критичний нарис /                  

В. Качкан. – К.: Дніпро, 1986. – 175 с. 

         253. Качкан В. Пастори Слова: Українські письменники, вчені, 

громадські діячі – зі священицьких родин / В. Качкан, О. Качкан. – К.: ТОВ 

ВПЦ «Літопис-ХХ», 2011. – 360 с. 

         254. Кащенко А. Борці за правду / А. Кащенко // Кащенко А. 

Зруйноване гніздо: Історичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1991. –               

С. 277–386. 

         255. Кащенко А. Зруйноване гніздо / А. Кащенко // Кащенко А. Вибрані 

твори. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – С. 67–155. 

         256. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове /            

А. Кащенко // Кащенко А. Вибрані твори. – К.: Сакцент Плюс, 2008. –                   

С. 157–591. 

         257. Кащенко А. Про гетьмана Сагайдачного / А. Кащенко // Кащенко 

А. Зруйноване гніздо: Історичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1991. –  

С. 561–577. 

         258. Квітка-Основ`яненко Г. Добрый пан / Г. Квітка-Основ`яненко // 

Квітка-Основ`яненко Г. Зібрання творів: У 7 т. – К.: Наукова думка,                

1979–1981. – Т. 5. – 1981. – С. 418–432. 

         259. Квітка-Основ`яненко Г. Маруся / Г. Квітка-Основ`яненко //              

Квітка-Основ`яненко Г. Зібрання творів: У 7 т. – К.: Наукова думка,                  

1979–1981. – Т. 3. – 1981. – С. 21–87. 

         260. Кіевлянинъ, издаваемый Михаиломъ Максимовичемъ. Книга 

вторая. – К.: Въ университетской типографіи, 1841. – 330 с.  

         261. Клочек Г. Поетика і психологія / Г. Клочек. – К.: Знання, 1990. –           

48 с.  

         262. Кобець Олекса. Записки полоненого / Олекса Кобець. – К.: Глобус, 

1993. – 336 с. 

         263. Кобилецький Ю. Петро Степанович Козланюк / Ю. Кобилецький // 

Козланюк П. Твори: У 4 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 5–26. 



 495 

         264. Кобилянська О. Апостол черні: повість / О. Кобилянська. – 

Львів: Каменяр, 1994. – 243 с. 

         265. Кобилянська О. За готар / О. Кобилянська // Кобилянська О. Твори: 

У 5 т. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. – Т. 3. – 

1963. – С. 363–374.  

         266. Кобилянська О. Земля / О. Кобилянська // Кобилянська О. Твори: У 

5 т. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. – Т. 2. – 

1962. – С. 5–298.  

         267. Кобилянська О. На полях / О. Кобилянська // Кобилянська О. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1983. – Т. 1. – 1983. – С. 463–470. 

         268. Кобилянська О. Ніоба / О. Кобилянська // Кобилянська О. Твори: У 

5 т. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. – Т. 3. – 

1963. – С. 5–133.  

         269. Кобилянська О. Про себе саму / О. Кобилянська // Кобилянська О. 

Твори: У 5 т. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. 

– Т. 5. – 1963. – С. 225–243.   

         270. Кобилянська О. У св. Івана / О. Кобилянська // Кобилянська О. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1983. – Т. 1. – 1983. – С. 326–328. 

         271. Кобринська Н. Автобіографія Н. Кобринської / Н. Кобринська // 

Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої 

літератури, 1958. – С. 373–380. 

         272. Кобринська Н. Виборець / Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані 

твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 101–125. 

         273. Кобринська Н. Дух часу / Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані 

твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 31–44. 

         274. Кобринська Н. Душа / Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані 

твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 237–251. 

         275. Кобринська Н. Задля кусника хліба / Н. Кобринська // Кобринська 

Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 

С. 45–76. 



 496 

         276. Кобринська Н. «За Кадильну», оповідання Дениса Лукіяновича /            

Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1980. –              

С. 364–369. 

         277. Кобринська Н. Промова Наталі Кобринської на науковій академії в 

ювілей відродження русько-української літератури / Н. Кобринська // 

Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої 

літератури, 1958. – С. 349–351. 

         278. Кобринська Н. Руське жіноцтво в Галичині в наших часах /                    

Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1958. – С. 320–345. 

         279. Кобринська Н. Філістер. Події з родинного життя / Н. Кобринська 

// Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої 

літератури, 1958. – С. 390–392. 

         280. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ 

ст.: підручник: У 10 т. / Ю. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – Т. 1: У 

пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 512 с.  

         281. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ 

ст.: підручник: У 10 т. / Ю. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – Т. 2: У 

пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 624 с.  

         282. Ковалів Ю. Літературна герменевтика: монографія / Ю. Ковалів. – 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 240 с. 

         283. Ковтун А. Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній 

лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.): автореф. дис. …канд. філол. 

наук: 10.02.01 / А. Ковтун. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с. 

         284. Козачок Я. Дві долі – дві зорі: Наталя Кобринська, Євгенія 

Ярошинська / Я. Козачок, М. Козачок. – Тернопіль: Тов. «Поліграфіст», 1997. 

– 56 с. 

         285. Козинський Л. Творчість Євгенії Ярошинської в контексті 

української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. 

…канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Козинський. – К., 2000. – 19 с. 



 497 

         286. Козланюк П. Весна / П. Козланюк // Козланюк П. Твори: У 4 т. – 

К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 215–352. 

         287. Козланюк П. Сказати голосно? / П. Козланюк // Козланюк П. 

Твори: У 4 т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 3. – 1975. – С. 315–317. 

         288. Козланюк П. Юрко Крук / П. Козланюк // Козланюк П. Твори: У 4 

т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 1. – 1974. – С. 29–363. 

         289. Козланюк П. Юрко Крук / П. Козланюк // Козланюк П. Твори: У 4 

т. – К.: Дніпро, 1974–1975. – Т. 2. – 1974. – С. 3–214. 

         290. Колісник Г. Полин чорний, мак гіркий: Роман / Г. Колісник. – К.: 

Радянський письменник, 1988. – 263 с. 

         291. Кониський О. За плахту / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 345–350. 

         292. Кониський О. Козарський ланок (З хроніки одного села на Україні) 

/ О. Кониський // Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори / 

Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова 

думка, 1990. – С. 163–209.  

         293. Кониський О. Наймичка / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 60–73.  

         294. Кониський О. Півнів празник / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 47–53.  

         295. Кониський О. Попові груші / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 218–223.  

         296. Кониський О. Стельмахи / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 223–237.  



 498 

         297. Кониський О. Суддя Гарбуз / О. Кониський // Кониський О. 

Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; 

вступ. ст. М. Є. Сиваченка. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 47–53.  

         298. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства: монографія / Н. Копистянська. – Львів: ПАІС, 2005. –  

368 с.   

         299. Кораблева Н. Интертекстуальность литературного произведения: 

Учебное пособие / Н. Кораблева. – Донецк: Кассиопея, 1999. – 28 с. 

         300. Корбач І. Останній похід короля / І. Корбач // Міщенко Д. 

Сіверяни: роман / Д. Міщенко. Останній похід короля: історичний роман-

хроніка / І. Корбач. – К.: Український Центр духовної культури, 1999. –              

С. 190–391.  

         301. Коржупова А. Перша українська письменниця на Буковині /                   

А. Коржупова // Ярошинська Є. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1958. – С. 3–30. 

         302. Королева Н. Без коріння. Життєпис сучасниці / Н. Королева // 

Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, роман, 

новели, оповідання, спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 45–200. 

         303. Королева Н. Во дні они. Оповідання з євангельськими мотивами / 

Н. Королева // Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, 

роман, новели, оповідання, спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 

201–262. 

         304. Королева Н. Легенди старокиївські / Н. Королева. – К.: 

Національний книжковий проект, 2011. – 256 с. 

         305. Королева Н. Лік / Н. Королева // Королева Н. Без коріння. Во дні 

они. Quid est Veritas?: повість, роман, новели, оповідання, спогади. – 

Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 554–563.  

         306. Королева Н. Предок / Н. Королева // Королева Н. Предок: Іст. 

повісті; Легенди старокиївські / Упоряд., авт. післямови та приміт.                     

О.В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 269–436. 



 499 

         307. Королева Н. “Civis Romanus” / Н. Королева // Королева Н. Без 

коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, роман, новели, оповідання, 

спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 568–572.  

         308. Королева Н. Quid est Veritas? / Н. Королева // Королева Н. Без 

коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, роман, новели, оповідання, 

спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 263–553.  

         309. Королева Н. 1313. Повість із Середньовіччя / Н. Королева // 

Королева Н. Предок: Іст. повісті; Легенди старокиївські / Упоряд., авт. 

післямови та приміт. О.В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 136–268.           

         310. Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-

церковне, світське крайове літописання ХVІ–ХVІІІ ст., компіляції козацького 

літописання ХVІІІ ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. – К.: 

Смолоскип, 2005. – 904 с. 

         311. Косинка Г. Зелена ряса / Г. Косинка // Косинка Г. Вибрані твори. – 

Харків: Видавництво «Ранок», 2003. – С. 101–106. 

         312. Косинка Г. Сорочка / Г. Косинка // Косинка Г. Вибрані твори. – 

Харків: Видавництво «Ранок», 2003. – С. 94–100. 

         313. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе / Е. Коссак / 

Пер. с польск. – М.: Политиздат, 1980. – 360 с.  

         314. Костенко В. Микола Чернявський / В. Костенко // Чернявський М. 

Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 1. – 1966. – С. 5–37. 

         315. Костецький І. Історія ченця Гайнріха / І. Костецький // Костецький 

І. Тобі належить цілий світ. Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 243–259. 

         316. Костомаров М. Сорок лет. Народная малороссийская легенда /               

М. Костомаров // Костомаров М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 

1990. – С. 350–408. 

         317. Костюк Г. У світі ідей та образів: Вибране. Критичні та історико-

літературні роздуми / Г. Костюк. – К.: Сучасність, 1983. – 535 с. 

         318. Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський // Котляревський І. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1969. – Т. 1. – 1969. – С. 35–300. 



 500 

         319. Коцюбинський М. Він іде! / М. Коцюбинський // Коцюбинський 

М. Цвіт яблуні: оповідання, новели, повісті. – К.: Радянська школа, 1989. –             

С. 344–351. 

         320. Коцюбинський М. Лялечка / М. Коцюбинський // Коцюбинський 

М. Цвіт яблуні: оповідання, новели, повісті. – К.: Радянська школа, 1989. – С. 

174–199. 

         321. Коцюбинський М. Під мінаретами / М. Коцюбинський // 

Коцюбинський М. Цвіт яблуні: оповідання, новели, повісті. – К.: Радянська 

школа, 1989. – С. 295–332. 

         322. Коцюбинський М. Твори: У 7 т. / М. Коцюбинський. – К.: Наукова 

думка, 1973–1975. – Т. 6. – 1975. – 312 с. 

         323. Коцюбинський М. У грішний світ / М. Коцюбинський // 

Коцюбинський М. Цвіт яблуні: оповідання, новели, повісті. – К.: Радянська 

школа, 1989. – С. 284–194. 

         324. Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало, в якому бачимо не лише себе, а й 

інших, подорожуючи в часі та просторі / П. Кралюк. – Луцьк: ПВД 

«Твердиня», 2007. – 116 с. 

         325. Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького: роман /                

П. Кралюк. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 320 с. 

         326. Крекотень В. Українська література ХVІІ ст. / В. Крекотень // 

Українська література ХVІІ ст.: Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. 

Белетристика / Упоряд., приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня; Ред. тому              

О. В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 5–24. 

         327. Кристева Ю. Слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Кристева Ю. 

Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с фр. – М.: РОССПЭН, 2004. – 

С. 165–193. 

         328. Крутікова Н. Розкрита книга життя / Н. Крутікова //                  

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: Наукова думка, 1965–1968. 

– Т. 1. – 1965. – С. 5–50. 

         329. Крутікова Н. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і 

праці) / Н. Крутікова. – К.: Дніпро, 1965. – 390 с.  



 501 

         330. Кузьмина Н. Интертекст и его роль в процессах эволюции 

поэтического языка / Н. Кузьмина. – Екатеринбург – Омск: Изд. Уральского 

университета, 1999. – 268 с. 

         331. Куліш П. Чорна рада / П. Куліш // Куліш П. Літературний портрет. 

Чорна рада. – К.: Бібліотека українця, 2000. – С. 38–219. 

         332. Кухар-Онишко О. Індивідуальний стиль письменника: генеза, 

структура, типологія / О. Кухар-Онишко. – К.: Вища школа, 1985. – 172 с. 

         333. Лармин О. Художественный метод и стиль / О. Лармин. – М.: Изд. 

МГУ, 1964. – 270 с. 

         334. Ласло-Куцюк М. Шукання форми. Нариси з української літератури 

ХХ століття / М. Ласло-Куцюк. – Бухарест: Видавництво «Критеріон», 1980. 

– 328 с. 

         335. Левицький О. Єзуїтська преподобниця: історичне оповідання /               

О. Левицький. – Українська видавнича спілка в Канаді, 1920. – 69 с.  

         336. Леонтович В. Дитячі і юнацькі роки Володі Ганкевича /                         

В. Леонтович // Леонтович В. Зібрання творів: У 4 т. – К.: Сфера, 2004–2005. 

– Т. 3. – 2005. – С. 10–164. 

         337. Леонтович В. Старе й нове / В. Леонтович // Леонтович В. Зібрання 

творів: У 4 т. – К.: Сфера, 2004–2005. – Т. 1. – 2004. – С. 209–298. 

         338. Леонтович В. Per pedes apostolorum (Образки з життя духовенства 

на Україні) / В. Леонтович // Леонтович В. Зібрання творів: У 4 т. – К.: 

Сфера, 2004–2005. – Т. 1. – 2004. – С. 129–208. 

         339. Леонтович О. Окрилений Україною / О. Леонтович // Леонтович В. 

Зібрання творів: У 4 т. – К.: Сфера, 2004–2005. – Т. 1. – 2004. – С. 9–34. 

         340. Леонтович О. Окрилений Україною: Життєпис Володимира 

Леонтовича з уступами і роздумами / О. Леонтович. – Переяслав-

Хмельницький: Видавництво СПД Карпук С.В., 2008. – 116 с.          

         341. Лепкий Б. Барометер / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – К.: 

Наукова думка, 1997. – Т. 1. – 1997. – С. 382–386. 



 502 

         342. Лепкий Б. Батурин / Б. Лепкий // Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. 1. 

Не вбивай. Батурин: іст. повісті. – Дрогобич: Видавнича фірма 

«Відродження», 2004. – С. 258–526. 

         343. Лепкий Б. Біля пам`ятника / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані твори: 

У 2 т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 407–409.  

         344. Лепкий Б. Вадим / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – К.: 

Дніпро, 1991. – Т. 1. – 1991. – С. 544–684. 

         345. Лепкий Б. Веселка над пустирем / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 

2 т. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – 1991. – С. 6–316. 

         346. Лепкий Б. Гарно було... / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані твори: У 2 

т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 506–513.  

         347. Лепкий Б. Дзвони / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані твори: У 2 т. – 

К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 371–376.  

         348. Лепкий Б. Дідусь / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – К.: 

Наукова думка, 1997. – Т. 1. – 1997. – С. 390–394. 

         349. Лепкий Б. Звичайна історія / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – 

К.: Наукова думка, 1997. – Т. 1. – 1997. – С. 413–424.          

         350. Лепкий Б. Зломані крила / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані твори: У 

2 т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 215–296.  

         351. Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 

т. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – 1991. – С. 317–610. 

         352. Лепкий Б. Коцюбинський у Кракові / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: 

У 2 т. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – 1991. – С. 702–705. 

         353. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. 1. Не вбивай. Батурин: іст. повісті /             

Б. Лепкий. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 568 с.  

         354. Лепкий Б. Мій товариш / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – К.: 

Дніпро, 1991. – Т. 1. – 1991. – С. 494–507. 

         355. Лепкий Б. Мотря: історична повість / Б. Лепкий. – К.: Дніпро, 1992. 

– 464 с. 



 503 

         356. Лепкий Б. Не вбивай / Б. Лепкий // Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. 

1. Не вбивай. Батурин: іст. повісті. – Дрогобич: Видавнича фірма 

«Відродження», 2004. – С. 5–257. 

         357. Лепкий Б. Оповідання дяка / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – 

К.: Наукова думка, 1997. – Т. 1. – 1997. – С. 377–381. 

         358. Лепкий Б. Пан Тадеуш / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – К.: 

Наукова думка, 1997. – Т. 2. – 1997. – С. 346. 

         359. Лепкий Б. Під портретами предків / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані 

твори: У 2 т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 377–385.  

         360. Лепкий Б. Рішився (великодня картинка) / Б. Лепкий // Лепкий Б. 

Вибрані твори: У 2 т. – К.: «Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 215–296.  

         361. Лепкий Б. Табори українських полонених у Німеччині в часи 

великої війни / Б. Лепкий // Лепкий Б. Вибрані твори: У 2 т. – К.: 

«Смолоскип», 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 523–533. 

         362. Лепкий Б. Щаслива година / Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори: У 2 т. – 

К.: Наукова думка, 1997. – Т. 1. – 1997. – С. 409–413. 

         363. Лесин В. Сатира Леся Мартовича на попівщину. Літературно-

критичний нарис / В. Лесин. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 

1951. – 56 с. 

         364. Лещук О. Ждала, ждала козака... / О. Лещук // Лещук О. Повісті та 

оповідання. – Львів: Місіонер, 1995. – С. 142–171. 

         365. Лещук О. Кроваві сліди / О. Лещук // Лещук О. Повісті та 

оповідання. – Львів: Місіонер, 1995. – С. 18–21. 

         366. Лещук О. Олекса Коцур / О. Лещук // Лещук О. Повісті та 

оповідання. – Львів: Місіонер, 1995. – С. 22–118. 

         367. Лещук Т. Велика людина – велика праця – великі ідеї / Т. Лещук // 

Лещук О. Повісті та оповідання. – Львів: Місіонер, 1995. – С. 8–17. 

         368. Левидов А. Автор – образ – читатель / А. Левидов. – Л.: ЛГУ им. 

А.Л.Жданова, 1977. – 360 с. 

         369. Левин Ю. Избранные труды: Поэтика. Семиотика / Ю. Левин. – М.: 

Языки русской культуры, 1998. – 824 с.  



 504 

         370. Ленсу Е. Художественная идея и образный мир литературного 

произведения / Е. Ленсу. – Минск: Вышэйш. шк., 1986. – 92 с. 

         371. Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський. – 

К.: Рада, 1995. – 96 с. 

         372. Лисенко Е. Тимофій Бордуляк. Літературно-критичний нарис / 

Лисенко Е. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1960. – 80 с. 

         373. Лист Б. Лепкого до О. Маковея // Журавлі повертаються...: З 

епістолярної спадщини Богдана Лепкого / Упоряд., авт. передм., прим. і 

коментарів В. Качкан. – Львів: Фенікс, 2001. – С. 392–394. 

         374. Листування М. Коцюбинського з В. Винниченком / Вступ, тексти 

листів та примітки підготував П. М. Федченко // Радянське 

літературознавство. – 1988. – № 2. – С. 37–60. 

         375. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. / Упоряд. і наук. 

ред. Д. Уліцької. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 

– 543 c. 

         376. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред.                   

А. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2003. – 1600 стб. 

         377. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – 

К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 2007. – 608 с. 

         378. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – 

К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 2007. – 624 с. 

         379. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром`як, Ю.І. Ковалів 

та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.  

         380. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із 

староукр. – К.: Т-во «Знання України», 1992. – 192 с. 

         381. Літопис Самовидця. – К.: Наукова думка, 1971. – 208 с. 

         382. Лосев А. Проблема художественного стиля / А. Лосев. – К.: 

Киевская академия евробизнеса, 1994. – 288 с. 

         383. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров / Ю. Лотман // Лотман Ю. 

Семиосфера. – С.-Петербург: «Искусство – СПБ», 2004. – С. 150–390. 



 505 

         384. Лотман Ю. Текст в тексте / Ю. Лотман // Лотман Ю. 

Семиосфера. – С.-Петербург: «Искусство – СПБ», 2004. – С. 62–73. 

         385. Лотоцький А. Ведмедівська попівна: історичне оповіданє /                     

А. Лотоцький // І. Лотоцький А. Ведмедівська попівна. Історичне оповіданє. 

ІІ. Про воздух. Написала Н.К. – Львів: Видавництво товариства «Просвіта» у 

Львові, 1909. – С. 3–19. 

         386. Лукіянович Д. За Кадильну / Д. Лукіянович // Лукіянович Д. 

Повісті. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 12–102.   

         387. Лукіянович Д. Іван Франко в боротьбі проти релігії, церкви і 

Ватікану / Д. Лукіянович. – К.: Державне видавництво політичної літератури 

УРСР, 1955. – 100 с. 

         388. Лукіянович Д. Криваві вибори (спогади з минулого) /                             

Д. Лукіянович.  – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1953. – 46 с. 

         389. Лукіянович Д. Суд над митрополитом: оповідання / Д. Лукіянович. 

– Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 56 с. 

         390. Лукіянович Д. Франко і Беркут / Д. Лукіянович // Лукіянович Д. 

Повісті. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 103–214.    

         391. Маєвський А. Мотив смерті як атрибутив детективного жанру (на 

прикладі творів Валерія Шевчука) / А. Маєвський // Волинь-Житомирщина: 

Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 20. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 124–128. 

         392. Макаров А. Світ образу: Літературно-критичні нариси /                           

А. Макаров. – К.: Радянський письменник, 1977. – 268 с. 

         393. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К.: 

Мистецтво, 1994. – 298 с. 

         394. Маковей О. Був монастир, а в нім черці... / О. Маковей // Маковей 

О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 

С. 49. 

         395. Маковей О. В Лаврі / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – 

К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 54–56. 



 506 

         396. Маковей О. Вуйко Дорко / О. Маковей // Маковей О. Вибрані 

твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 249–283. 

         397. Маковей О. Гірке життя / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. 

– К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 495–500. 

         398. Маковей О. Залісся / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – К.: 

Дніпро, 1990. – Т. 1. – 1990. – С. 332–518. 

         399. Маковей О. З одного жерела / О. Маковей // Маковей О. Вибрані 

твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 454–459.  

         400. Маковей О. Ксантипа / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – 

К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 375–379. 

         401. Маковей О. Обрядова справа / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 

т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 276–281. 

         402. Маковей О. Панотчик смачно попоїв... / О. Маковей // Маковей О. 

Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. –           

С. 47–48. 

         403. Маковей О. Позичене лице / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 

т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 433–436. 

         404. Маковей О. Принука / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – К.: 

Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 464–468. 

         405. Маковей О. Трудне ім`я / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. 

– К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 396–400. 

         406. Маковей О. Хрест / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: 

Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 59–60. 

         407. Маковей О. Хрест поміж липами / О. Маковей // Маковей О. 

Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. –          

С. 329–331. 

         408. Маковей О. Хрестини / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – 

К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 445–459. 

         409. Маковей О. Чудо / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: 

Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 65–66. 



 507 

         410. Малицька К. Мур / К. Малицька // Малицька К. Твори. – 

Чернівці: Букрек, 2011. – С. 115–120. 

         411. Мандичевський Є. На «клебанії» / Є. Мандичевський // 

Мандичевський Є. Судьба. Новельки. – Тернопіль: Друкарня «Подільска» 

Йосифа Степка, 1906. – С. 55–65.  

         412. Манзенко П. Суспільно-політичні і філософські погляди                        

М. Павлика / П. Манзенко. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1962. – 

124 с. 

         413. Манн Ю. Диалектика художественного образа / Ю. Манн. – М.: 

Советский писатель, 1987. – 319 с. 

         414. Мартович Л. Винайдений рукопис про руський край / Л. Мартович 

// Мартович Л. Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 

1963. – С. 50–55.  

         415. Мартович Л. Грішниця / Л. Мартович // Мартович Л. Твори. – К.: 

Державне видавництво художньої літератури, 1963. – С. 224–228.  

         416. Мартович Л. Забобон: Повість / Л. Мартович / Передм.                           

Ф. Погребенника. – К.: Дніпро, 1985. – 351 с.  

         417. Мартович Л. Квіт на п`ятку / Л. Мартович // Мартович Л. Твори. – 

К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – С. 129–135.  

         418. Мартович Л. Лумера / Л. Мартович // Мартович Л. Твори. – К.: 

Дніпро, 1976. – С. 5–17. 

         419. Мартович Л. Мужицька смерть / Л. Мартович // Мартович Л. 

Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – С. 56–88.  

         420. Мартович Л. Народна ноша / Л. Мартович // Мартович Л. Твори. – 

К.: Дніпро, 1976. – С. 153–172. 

         421. Марчук Г. Сатира Леся Мартовича в контексті сатиричних жанрів 

доби / Г. Марчук. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 1999. – 141 с. 

         422. Мастерова В. Крила: Оповідання. Етюди / В. Мастерова. – К.: 

Український письменник, 1999. – 100 с. 

         423. Матіос М. Черевички Божої Матері вирвана сторінка з 

буковинської саги: Повість / М. Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 208 с. 



 508 

         424. Мейзерська Т. «До трагічної мудрості і за її межі»: есеїстика 

Галини Пагутяк / Т. Мейзерська // Постгуманізм та віртуальність: літературні 

виміри / Сучасні літературознавчі студії. – Випуск 10. – К.: Видавничий 

центр КНЛУ, 2013. – С. 232–242.  

         425. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: творчість 

Шевченка / Т. Мейзерська / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: 

Астропринт, 1997. – 128 с.  

         426. Мейзерська Т. Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі 

Українки і Фрідріха Ніцше / Т. Мейзерська // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – № 

1(29). – 2013. – С. 106–110.  

         427. Мейзерська Т. Re-presence: Відлуння Сходу в українській 

літературі ХІХ ст.: Збірка наукових статей / Т. Мейзерська. – Одеса: 

Астропринт, 2009. – 156 с. 

         428. Мелетинский Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / 

Е. Мелетинский. – М.: Наука, 1986. – 320 с. 

         429. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. 

– К.: Абрис, 1994. – 288 с. 

         430. Мирний Панас. Голодна воля / Панас Мирний // Мирний Панас. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1976. – Т. 1. – 1976. – С. 252–321.  

         431. Мирний Панас. Лихі люди / Панас Мирний // Мирний Панас. 

Твори: У 3 т. – К.: Дніпро, 1976. – Т. 1. – 1976. – С. 96–155. 

         432. Мирний Панас. Не вгашай духу! / Панас Мирний // Мирний Панас. 

Твори: У 7 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 6. – 1970. – С. 389–507. 

         433. Мирний Панас. У черницях / Панас Мирний // Мирний Панас. 

Твори: У 7 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 6. – 1970. – С. 323–388.  

         434. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів 

державної безпеки (1939–1944 рр.). – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. 

– 480 с. 



 509 

         435. Мишанич О. Дивосвіти Наталени Королевої / О. Мишанич // 

Королева Н. Предок: Іст. повісті; Легенди старокиївські / Упоряд., авт. 

післямови та приміт. О.В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 633–653. 

         436. Мишанич О. Син Верховини / О. Мишанич // Гренджа-Донський В. 

Твори: У 2 т. – Ужгород: Карпати, 2004. – Т. 2. – 2004. – С. 5–15.  

         437. Міщук В. Дорога до «останньої інстанції» / В. Міщук // Слово і Час. 

– 1994. – № 6. – С. 82–85. 

         438. Міщук Р. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження 

І.С. Нечуя-Левицького / Р. Міщук. – К.: То-во «Знання» УРСР, 1987. – 48 с.  

         439. Могильницький А. Скит Манявський / А. Могильницький // 

Письменники Західної України 30–50-х років ХІХ ст. / Упоряд., підготовка 

текстів, біографічні довідки і примітки І.І. Пільгука та М.Г. Чорнописького. – 

К.: Дніпро, 1965. – С. 462–474. 

         440. Мороз О. Наталя Кобринська та її твори / О. Мороз // Кобринська 

Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 

С. 3–27. 

         441. Морозов А. Проблемы европейского барокко / А. Морозов // 

Вопросы литературы. – 1986. – № 12. – С. 110–120. 

         442. Мушкетик Ю. Гайдамаки: роман / Ю. Мушкетик // Мушкетик Ю. 

Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, 1987. – Т. 1. – С. 109–484. 

         443. Мушкетик Ю. Гетьманський скарб: роман / Ю. Мушкетик. – К.: 

Спалах ЛТД, 1993. – 432 с. 

         444. Мушкетик Ю. Прийдімо, вклонімося...: роман / Ю. Мушкетик // 

Сучасність. – № 7–8. – 1996. – С. 15–114. 

         445. Набитович І. Універсум sacrum`у в художній прозі (від Модернізму 

до Постмодернізму): монографія / І. Набитович. – Дрогобич – Люблін: 

Посвіт, 2008. – 598 с.   

         446. Набитович І. Художній всесвіт на палімпсестах минулого. 

(Літературні обрії Наталени Королевої) / І. Набитович // Королева Н. Без 

коріння. Во дні они. Quid est Veritas?: повість, роман, новели, оповідання, 

спогади. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 3–36.  



 510 

         447. Наєнко М. Іван Франко: Тяжіння до модернізму / М. Наєнко. – 

К.: Академвидав, 2006. – 96 с. 

         448. Наєнко М. Художня література України: від міфів до модерної 

реальності / М. Наєнко. – К.: Просвіта, 2008. – 1064 с.  

         449. Наконечна О. Творчість В. Леонтовича в контексті української 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. …канд. філол. 

наук: 10.01.01 / О. Наконечна. – К., 2001. – 19 с. 

         450. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили /                          

Д. Наливайко. – К.: Мистецтво, 1985. – 365 с. 

         451. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика /                              

Д. Наливайко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006 – 

347 с. 

         452. Науменко Н. Символіка як стильова домінанта української 

новелістики кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія / Н. Науменко. – К.: 

НУХТ, 2005. – 204 с. 

         453. Некрашевич І. Замисл на попа / І. Некрашевич // Українська 

література XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: 

Наукова думка, 1983. – С. 249–256. 

         454. Нечуй-Левицький І. Афонський пройдисвіт / І. Нечуй-Левицький // 

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – Т. 1. – 

2008. – С. 512–550.  

         455. Нечуй-Левицький І. Гетьман Іван Виговський /                                       

І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: 

Сакцент Плюс, 2008. – Т. 2. – 2008. – С. 247–482. 

         456. Нечуй-Левицький І. Життєпись Івана Левицького (Нечуя), 

написана ним самим / І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левицький І. Вибрані 

твори: У 3 т. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – Т. 1. – 2008. – С. 22–32.  

         457. Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. / І. Нечуй-Левицький. 

– К.: Наукова думка, 1965–1968. – Т. 10. – 1968. – 587 с. 



 511 

         458. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім`я / І. Нечуй-Левицький // 

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – Т. 1. – 

2008. – С. 357–486.  

         459. Нечуй-Левицький І. Київські прохачі / І. Нечуй-Левицький // 

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: Наукова думка, 1965–1968. 

– Т. 7. – 1966. – С. 359–445.  

         460. Нечуй-Левицький І. Князь Єремія Вишневецький /                                    

І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: 

Сакцент Плюс, 2008. – Т. 2. – 2008. – С. 5–246.  

         461. Нечуй-Левицький І. На гастролях в Микитянах /                                       

І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: 

Наукова думка, 1965–1968. – Т. 8. – 1966. – С. 5–129.  

         462. Нечуй-Левицький І. Неоднаковими стежками / І. Нечуй-Левицький 

// Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: Наукова думка,                   

1965–1968. – Т. 8. – 1966. – С. 264–482.  

         463. Нечуй-Левицький І. Поміж ворогами / І. Нечуй-Левицький // 

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: Наукова думка, 1965–1968. 

– Т. 6. – 1966. – С. 140–300.  

         464. Нечуй-Левицький І. Причепа / І. Нечуй-Левицький //                         

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. – К.: Наукова думка, 1965–1968. 

– Т. 1. – 1965. – С. 126–370.          

         465. Нечуй-Левицький І. Старосвітські батюшки та матушки /                      

І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левицький І. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 

1986. – Т. 2. – 1986. – С. 280–543. 

         466. Нечуй-Левицький І. Хмари / І. Нечуй-Левицький //                          

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори: У 3 т. – К.: Сакцент Плюс, 2008. – Т. 3. – 

2008. – С. 5–322. 

         467. Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство / Р. Нич 

/ Пер. з польськ. – Львів: Літопис, 2007. – 316 с. 



 512 

         468. Огієнко І. Українська культура (Коротка історія культурного 

життя українського народа) / І. Огієнко (Репринтне відтворення видання 1918 

року). – К.: «Абрис», 1991. – 272 с. 

         469. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Українська церква / І. Огієнко 

(Митрополит Іларіон) / Упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик. – К.: Наша 

культура і наука, 2007. – 408 с. 

         470. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Українська церква за час Руїни 

(1657–1687) / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) / Упоряд., авт. передмови              

М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 468 с. 

         471. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Українське монашество /                       

І. Огієнко (Митрополит Іларіон) / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та 

коментарів М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2002. – 396 с.  

         472. Олександрова Г. Особливості художнього втілення теми 

духовенства у малій прозі Л. Пахаревського / Г. Олександрова // Література. 

Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – Випуск 35. – К., 2011. – С. 404–410. 

         473. Олексюк М. Філософсько-атеїстичні погляди С. Тудора /                      

М. Олексюк. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1962. – 306 с. 

         474. Олійник В. Роман М. Старицького про Коліївщину / В. Олійник // 

Старицький М. Останні орли. Історична повість з часів гайдамаччини. – К.: 

Дніпро, 1968. – С. 5–19. 

         475. Опільський Юліан. Вовкулака / Юліан Опільський // Опільський 

Юліан. Упирі: повісті. – Львів: Каменяр, 1965. – С. 21–100.  

         476. Опільський Юліан. Сумерк / Юліан Опільський // Опільський 

Юліан. Твори: У 4 т. – Львів: Каменяр, 1994. – Т. 2. – 1994. – С. 45–352. 

         477. Опільський Юліан. Упирі / Юліан Опільський // Опільський Юліан. 

Упирі: повісті. – Львів: Каменяр, 1965. – С. 145–282. 

         478. Остащук І. Релігійна символіка / І. Остащук. – Івано-Франківськ: 

Вид. Третяк І. Я., 2009. – 272 с. 

         479. Осьмачка Т. Старший боярин / Т. Осьмачка // Осьмачка Т. Старший 

боярин; План до двору: романи. – К.: Укр. письменник, 1998. – С. 9–99. 



 513 

         480. Отець Негребецький // Давня українська література: 

Хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – К.: Освіта, 1992. – С. 354–359.   

         481. Отче Лісовський... // Українська література XVIII ст. Поетичні 

твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 183. 

         482. Павлик М. Друкований лист до всіх русинів в Галичині / М. Павлик 

// Павлик М. Проза. Публіцистика. Листування / Упорядник Качкан В. А. – 

Львів: Світ, 1995. – С. 116–127. 

         483. Павлик М. Пропащий чоловік / М. Павлик // Павлик М. Твори / 

Упоряд. В. Яременка; передм. В. Качкана; приміт. В. Качкана та В. Яременка. 

– К.: Дніпро, 1985. – С. 42–158. 

         484. Павлик М. Про русько-українські народні читальні / М. Павлик // 

Павлик М. Твори / Упоряд. В. Яременка; передм. В. Качкана; приміт.                     

В. Качкана та В. Яременка. – К.: Дніпро, 1985. – С. 159–283. 

         485. Павлик М. Ребенщукова Тетяна / М. Павлик // Павлик М. Твори / 

Упоряд. В. Яременка; передм. В. Качкана; приміт. В. Качкана та В. Яременка. 

– К.: Дніпро, 1985. – С. 25–41. 

         486. Павлик М. Юрко Куликів / М. Павлик // Павлик М. Твори / Упоряд. 

В. Яременка; передм. В. Качкана; приміт. В. Качкана та В. Яременка. – К.: 

Дніпро, 1985. – С. 15–25. 

         487. Павличко Д. Нанашка / Д. Павличко // Спогади про Ірину Вільде / 

Упоряд. М. Якубовська. – Львів: Каменяр, 2009. – С. 79–84. 

         488. Пагутяк Г. Зачаровані музиканти: роман-феєрія / Г. Пагутяк. – К.: 

Ярославів вал, 2010. – 222 с.  

         489. Пагутяк Г. Слуга з Добромиля: роман / Г. Пагутяк. – Львів: ЛА 

«Піраміда», 2012. – 200 с. 

         490. Пагутяк Г. Урізька готика: роман / Г. Пагутяк. – К.: ПП «Дуліби», 

2009. – 352 с.  

         491. Пастелій І. Пастирю душевний / І. Пастелій // Українська 

література XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: 

Наукова думка, 1983. – С. 238–239. 



 514 

         492. Пастух Т. Романи Івана Франка / Т. Пастух. – Львів: Каменяр, 

1998. – 135 с.  

         493. Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала 

українською мовою, склала примітки і додатки Ірина Жиленко. – 2-е вид. – 

К.: Видавничий дім «КМ Akademia», 2001. – 348 с. 

         494. Патерик Печерский или Отечник / Издание Киево-Печерской 

Лавры. – К.: Типография Киево-Печерской Лавры, 1998. – 342 с. 

         495. Пахаревський Л. В мовчазних покоях / Л. Пахаревський // 

Пахаревський Л. Оповідання. Книжка 3. – К.: Вік, 1913. – С. 55–69. 

         496. Пахаревський Л. Горе / Л. Пахаревський // Пахаревський Л. 

Оповідання. Книжка 3. – К.: Вік, 1913. – С. 7–16. 

         497. Пахаревський Л. Діаконова дисципліна / Л. Пахаревський // 

Пахаревський Л. Оповідання. Книжка 3. – К.: Вік, 1913. – С. 70–75. 

         498. Пахучий О. Юрась Хмельниченко: історичний роман / О. Пахучий. 

– К.: Український письменник, 1995. – 558 с.  

         499. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка / А. Пашук. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с. 

         500. Пелешенко Ю. Розвиток української ораторської та агіографічної 

прози кінця ХІV – початку ХVІ ст. / Ю. Пелешенко. – К.: Наукова думка, 

1990. – 143 с. 

         501. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя 

(друга половина ХІІІ–ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції / 

Ю. Пелешенко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2004. – 423 с.   

         502. Пересторога // Українська література ХVІІ ст.: Синкрет. 

писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд., приміт. і вступ. 

стаття В. І. Крекотня; Ред. тому О. В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1987. – 

С. 26–66. 

         503. Петраш О. «Руська трійця» / О. Петраш. – К.: Дніпро, 1986. – 230 с.   

         504. Пінчук С. Свідок і оборонець «зірваної з кореня» України /                     

С. Пінчук // Осьмачка Т. Старший боярин; План до двору: романи. – К.: Укр. 

письменник, 1998. – С. 3–8. 



 515 

         505. Плач київських ченців / Переклав Валерій Шевчук // Давня 

українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – К.: Освіта, 

1992. – С. 348–354. 

         506. Плющ О. Огляд торби / О. Плющ // Весняна прорість / Упоряд. 

текстів, передмова та примітки Василя Півторадні. – К.: Молодь, 1969. –               

С. 238–239.  

         507. Повість врем`яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з 

давньоруської, післяслово, коментарі В.В. Яременка. – К.: Радянський 

письменник, 1990. – 558 с.  

         508. Погребенник В. Антиномія «ідеалізм проти матеріалізму» та 

«Поема про сотворення світу» Івана Франка / В. Погребенник // Іван Франко 

та Митрополит Андрей: Мойсеї українського народу. Міжнародна наукова 

конференція 1 грудня 2006 року. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – С. 92–114.  

         509. Погребенник В. Об`єктивний тип епічного мислення В.Леонтовича 

(на матеріалі повісті «Per pedes apostolorum») / В. Погребенник // Слово і Час. 

– 2007. – № 2. – С. 27–31. 

         510. Погребенник Ф. Гнат Хоткевич і його історична проза /                           

Ф. Погребенник // Хоткевич Г. Авірон; Довбуш: Повісті. Оповідання / 

Упоряд., авт. післямови Ф. П. Погребенник. – К.: Дніпро, 1990. – С. 539–553. 

         511. Погребенник Ф. Євгенія Ярошинська / Ф. Погребенник // 

Ярошинська Є. Твори. – К.: Дніпро, 1968. – С. 5–23.  

         512. Погребенник Ф. Лесь Мартович. Життя і творчість /                               

Ф. Погребенник. – К.: Дніпро, 1971. – 195 с.  

         513. Погребенник Ф. Ольга Кобилянська / Ф. Погребенник // 

Кобилянська О. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1983. – Т. 1. – 1983. – С. 5–20. 

         514. Погребенник Ф. Осип Маковей (критико-біографічний нарис) /              

Ф. Погребенник. – К.: Держ. вид. художньої літератури, 1960. – 134 с. 

         515. Погребенник Я. Буряне поліття 1914–1920 років: ліро-трагедійне 

двоголосся (на матеріалі творчості О. Кобця і Б. Лепкого) / Я. Погребенник. – 

К., 2000. – 49 с. 



 516 

         516. Поліщук Я. Археологія в белетристиці (Наталена Королева) /                 

Я. Поліщук // Поліщук Я. Пейзажі людини. Тринадцять історій зі світу 

літератури. Видання друге. – Харків: «Акта», 2013. – С. 137–205. 

         517. Поліщук Я. Відчуття минулого та гопак на кістках / Я. Поліщук // 

Поліщук Я. РЕвізії пам`яті: літературна критика. – Луцьк: Твердиня, 2011. – 

С. 70–86.  

         518. Полякова Г. Сюжетні, образні та ідейні архетипи як джерела 

історичної притчі В.Шевчука / Г. Полякова // Волинь-Житомирщина: 

Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: 

Поліграфічний центр ЖДУ, 2004. – Випуск 12. – С. 98–110. 

         519. Помяловський М. Нариси бурси / М. Помяловський. – К.: Молодь, 

1983. – 176 с. 

         520. Поплавська Н. Українська полемічно-публіцистична проза кінця 

ХVІ – початку ХVІІ ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація: дис. доктора 

філол. наук: 10.01.01, 10.01.08 / Н. Поплавська. – К., 2008. – 320 с. 

         521. Портяк В. Гуцульський рік / В. Портяк // Сучасна українська 

література кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Упорядкув. текстів, передм., 

підготовка навч.-метод. матеріалів І. М. Андрусяка. – К.: Школа, 2006. –              

С. 226–230. 

         522. Походзіло М. Іван Нечуй-Левицький: Літературний портрет /               

М. Походзіло. – К.: Дніпро, 1966. – 127 с. 

         523. Про Кирика і жадного попа // Українська література XVIII ст. 

Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Наукова думка, 1983. 

– С. 208–211. 

         524. Релігія і нація в суспільному житті України й світу / За ред.              

Л.О. Филипович. – К.: Наукова думка, 2006. – 286 с.  

         525. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. 

наук. пр. / Відпов. ред. М.Т. Яценко. – К.: Наукова думка, 1986. – 295 с.  

         526. Роль мировоззрения в художественном творчестве: Сб. статей / 

Ред. кол.: С. Петров и др. – М.: Мысль, 1966. – 130 с. 



 517 

         527. Ромащенко Л. Образи священнослужителів у сучасній 

українській історичній прозі / Л. Ромащенко // Наукові праці: науково-

методичний журнал. – Випуск 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 90–95.  

         528. Рудницький М. Письменники зблизька. Спогади / М. Рудницький. – 

Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1958. – 102 с. 

         529. Самототожність письменника: до методології сучасного 

літературознавства / Відпов. ред. Г.М. Сивокінь. – К.: Українська книга, 1999. 

– 157 с. 

         530. Свидницький А. Арендарь / А. Свидницький // Свидницький А. 

Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 346–367. 

         531. Свидницький А. Два упрямых / А. Свидницький // Свидницький А. 

Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 212–221. 

         532. Свидницький А. До П. С. Єфименка. Серпень 1862, Чернігівщина / 

А. Свидницький // Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. – К.: 

Наукова думка, 1985. – С. 522–526. 

         533. Свидницький А. Люборацькі. Сімейна хроніка. Роман /                             

А. Свидницький // Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. – К.: 

Наукова думка, 1985. – С. 27–210. 

         534. Свидницький А. На похоронах / А. Свидницький // Свидницький А. 

Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 221–230. 

         535. Секарева К. Повесть Панаса Мирного «Лихі люди» («Товариші») и 

проблема «новых людей» в украинской литературе 70-х годов ХІХ века: 

автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.01.01 / К. Секарева. – К., 1966. – 18 с.  

         536. Сиваченко М. Анатолій Свидницький і зародження соціального 

роману в українській літературі / М. Сиваченко. – К.: Видавництво Академії 

наук Української РСР, 1962. – 404 с. 

         537. Сиваченко М. Корифей української прози. Нарис творчості Панаса 

Мирного / М. Сиваченко. – К.: Наукова думка, 1967. – 215 с.  

         538. Сивокінь Г. Степан Тудор / Г. Сивокінь // Тудор С. День отця 

Сойки: Роман. Повість. Оповідання / С. Тудор. Береза: Повість. Оповідання / 



 518 

О. Гаврилюк; Упоряд. і приміт. М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя 

та М. М. Ільницького; Ред. тому Г. М. Сивокінь. – К.: Наукова думка, 1989. –             

С. 5–17. 

         539. Скляренко С. Володимир: роман / С. Скляренко. – К.: Дніпро, 1987. 

– 547 с.  

         540. Скляренко С. Святослав: роман / С. Скляренко. – К.: Дніпро, 1987. 

– 669 с.  

         541. Сковорода Г. Разговор, называемый алфавит, или букваръ мира /           

Г. Сковорода // Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.: Наукова 

думка, 1973. – Т. 1. – 1973. – С. 411–463. 

         542. Сковорода Г. Розмова про істинне щастя / Г. Сковорода. – Харків: 

Прапор, 2002. – 280 с.  

         543. Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Сер. Гарвардська б-ка давнього 

українського письменства. Корпус українських перекладів / Г. Сковорода. – 

К.: АТ «Обереги», 1994. – Т.1. – 1994. – 528 с.  

         544. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: 

доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / О. Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2002. – 

399 с. 

         545. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 

2002. – 832 c. 

         546. Смирнов И. Порождение интертекста. Элементы 

интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака /           

И. Смирнов. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет, 1995. – 190 с. 

         547. Смотрицький М. ΘPHNOΣ / М. Смотрицький // Українська 

література ХVІІ ст.: Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика 

/ Упоряд., приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня; Ред. тому О. В. Мишанич. – 

К.: Наукова думка, 1987. – С. 67–92. 

         548. Соколов А. Теория стиля / А. Соколов. – М.: Искусство, 1968. –  

224 с. 



 519 

         549. Соколовський О. Церква Христова 1920–1940. Переслідування 

християн в СРСР / отець Олександр Климентій Соколовський. – К.: 

КАЙРОС, 1999. – 338 с. 

         550. Старицька-Черняхівська Л. Діамантовий перстень /                                 

Л. Старицька-Черняхівська // Старицька-Черняхівська Л. Драматичні твори. 

Проза. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт.                           

Ю. М. Хорунжого. – К.: Наукова думка, 2000. – С. 414–555. 

         551. Старицька-Черняхівська Л. Жива могила /                                                 

Л. Старицька-Черняхівська // Старицька-Черняхівська Л. Драматичні твори. 

Проза. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт.                                   

Ю. М. Хорунжого. – К.: Наукова думка, 2000. – С. 569–600. 

         552. Старицький М. Облога Буші / М. Старицький. – К.: Школа, 2009. – 

208 с.  

         553. Старицький М. Останні орли. Історична повість з часів 

гайдамаччини / М. Старицький. – К.: Дніпро, 1968. – 704 с.          

         554. Старицкий М. Богдан Хмельницкий. Трилогия. Книга третья. У 

пристани. Роман / М. Старицкий. – К.: Дніпро, 1987. – 606 с. 

        555. Старицкий М. Буря / М. Старицкий // Старицкий М. Сочинения: У 8 

т. – К.: Дніпро, 1965. – Т. 5, кн. 2. – 1965. – 630 с. 

         556. Старицкий М. Перед бурей: исторический роман / М. Старицкий. – 

К.: Молодь, 1960. – 679 с. 

         557. Стеблик В. Бувальщина / В. Стеблик // Стеблик В., Кобець О. 

(Брати Варавви). В тривозі. Оповідання, спогади. – Канів: Родень, 1994. –              

С. 23–32. 

         558. Стеблик В. З подорожі / В. Стеблик // Весняна прорість / Упоряд. 

текстів, передмова та примітки Василя Півторадні. – К.: Молодь, 1969. –               

С. 178–183. 

         559. Стефаник В. Молоді попи / В. Стефаник // Стефаник В. Твори. – К.: 

Дніпро, 1964. – С. 316–317. 

         560. Стефаник В. Побожна / В. Стефаник // Стефаник В. Твори. – К.: 

Дніпро, 1964. – С. 54–56. 



 520 

         561. Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник /                      

В. Сулима. – К.: Освіта, 1998. – 400 с. 

         562. Сулима М. Книжиця в семи розділах: Літературно-критичні статті 

й дослідження / М. Сулима / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України. – К.: Фенікс, 2006. – 424 с. 

         563. Сулима М. «Мир с Богом человеку» Іннокентія Гізеля як каталог 

канонічних типів та сюжетів нової української літератури / М. Сулима // 

Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Випуск 7. – 

2004. – С. 5–9.   

         564. Сулима М. Притча про багатого і Лазаря в українській літературі 

ХVІІ–ХІХ ст. / М. Сулима // Біблія і Культура. – Випуск 3. – Чернівці, 2001. – 

С. 98–100.  

         565. Сулима М. Унія в українській шкільній драмі ХVІІ–ХVІІІ століть / 

М. Сулима // На перехресті культур. Збірник наукових праць на пошану 

Леоніда Рудницького з нагоди 70-річчя. – Львів – Філадельфія, 2008. –                  

С. 310–320.  

         566. Тарасюк Г. Між пеклом і раєм (Сни анахорета). Роман-гіпотеза /            

Г. Тарасюк. – Чернівці: Місто, 2006. – 186 с. 

         567. Тарасюк Г. Храм на болоті. Роман-притча / Г. Тарасюк. – Бровари: 

Відродження, 2007. – 222 с. 

         568. Тарнашинська Л. Цілюща алхімія Ірини Вільде / Л. Тарнашинська 

// Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 51–55. 

         569. Творчий метод і естетичні категорії: Зб. наук. пр. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський  держ. університет, 1999. – 95 с. 

         570. Текст в тексте. Труды по знаковым системам: Сб. статей. – Тарту, 

1981. – 95 с.  

         571. Текст: семантика и структура: Сб. статей / АН СССР, Ин-т 

славяноведения и балканистики. – М.: Наука, 1983. – 302 с. 

         572. Тесленко А. Автобіографія / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                 



 521 

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –             

С. 435–436. 

         573. Тесленко А. «Да здравствуєт небитіє!» / А. Тесленко // Тесленко А. 

Прозові твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт. 

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –            

С. 184–198. 

         574. Тесленко А. Любов до ближнього / А. Тесленко // Тесленко А. 

Прозові твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт. 

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –              

С. 67–76. 

         575. Тесленко А. Наука / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові твори; 

Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                             

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –              

С. 85–88. 

         576. Тесленко А. Не стоїть жить / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                 

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –            

С. 268–342.  

         577. Тесленко А. Поганяй до ями! / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                   

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –            

С. 124–128. 

         578. Тесленко А. Страчене життя / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                 

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –            

С. 88–124. 

         579. Тесленко А. Тяжко / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові твори; 

Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                            

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –           

С. 168–172. 



 522 

         580. Тесленко А. У схимника / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.                

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –           

С. 76–80. 

         581. Тесленко А. Що робить? / А. Тесленко // Тесленко А. Прозові 

твори; Драматичні твори; Вірші; Листи / Вступ. ст., упоряд. і приміт.               

В. Л. Смілянської; Ред. тому Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 1988. –         

С. 176–179. 

         582. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: 

Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. – 2-ге вид., виправлене і доповнене / А. Ткаченко. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2003. – 448 с. 

         583. Ткачук М. Жанрова структура прози Івана Франка (бориславський 

цикл та романи з життя інтелігенції) / М. Ткачук. – Тернопіль, 2003. – 384 с. 

         584. Ткачук М. Маркіян Шашкевич. Дослідження / М. Ткачук,                    

О. Ткачук. – Тернопіль: Медобори, 2009. – 248 с.  

         585. Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Тернопіль: Астон, 

2002. – 173 с. 

         586. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Ц. Тодоров / Пер. з фр.  

– К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с. 

         587. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие /            

Б. Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 334 с. 

         588. Трофимук С. Творчість Степана Тудора / С. Трофимук. – К.: 

Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 175 с. 

         589. Тудор С. День отця Сойки / С. Тудор. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1956. – 360 с.  

         590. Тудор С. День отця Сойки: Роман. Повість. Оповідання / С. Тудор. 

Береза: Повість. Оповідання / О. Гаврилюк; Упоряд. і приміт.                            

М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя та М. М. Ільницького; Ред. тому  

Г. М. Сивокінь. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 32–292. 



 523 

         591. Тудор С. Куна / С. Тудор // Тудор С. День отця Сойки: Роман. 

Повість. Оповідання / С. Тудор. Береза: Повість. Оповідання / О. Гаврилюк; 

Упоряд. і приміт. М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя та                             

М. М. Ільницького; Ред. тому Г. М. Сивокінь. – К.: Наукова думка, 1989. –          

С. 357–379. 

         592. Тудор С. Література Західної України за 20 років / С. Тудор //  

Тудор С. Твори: Поезії, оповідання, повісті, критика й публіцистика. – К.: 

Дніпро, 1982. – С. 488–490.  

         593. Тудор С. Марія / С. Тудор // Тудор С. День отця Сойки: Роман. 

Повість. Оповідання / С. Тудор. Береза: Повість. Оповідання / О. Гаврилюк; 

Упоряд. і приміт. М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя та                        

М. М. Ільницького; Ред. тому Г. М. Сивокінь. – К.: Наукова думка, 1989. –           

С. 293–356. 

         594. Тулуб З. Людолови: роман, кн. 1. / З. Тулуб // Тулуб З. Твори: У 3 т. 

– К.: Дніпро, 1991. – Т. 1.  – 1991. – 553 с. 

         595. Тулуб З. Людолови: роман, кн. 2. / З. Тулуб // Тулуб З. Твори: У 3 т. 

– К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – 1991. – 639 с. 

         596. Турянський О. Курка (З українського життя на Волині) /                       

О. Турянський // Турянський О. Поза межами болю: повість-поема; Син 

землі: роман; оповідання. – К.: Дніпро, 1989. – С. 330–334. 

         597. Ульяненко О. Знак Саваофа: роман / О. Ульяненко. – Харків: 

Фоліо, 2013. – 283 с. 

         598. Устиянович М. Месть верховинця / М. Устиянович // Письменники 

Західної України 30–50-х років ХІХ ст. / Упоряд., підготовка текстів, 

біографічні довідки і примітки І. І. Пільгука та М. Г. Чорнописького. – К.: 

Дніпро, 1965. – С. 393–412. 

         599. Утехин Н. Жанры эпической прозы / Н. Утехин. – М.: Наука, 1982. 

– 184 с. 

         600. Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в 

мире текстов / Н. Фатеева. – М.: Агар, 2000. – 280 с. 



 524 

         601. Фащенко В. Жанрова диференціація та взаємопроникнення /              

В. Фащенко // Фащенко В. Вибрані статті. – К.: Дніпро, 1988. – С. 292–304.  

         602. Фащенко В. Із студій про новелу / В. Фащенко. – К.: Радянський 

письменник, 1971. – 216 с. 

         603. Фащенко В. Новела і новелісти / В. Фащенко. – К.: Радянський 

письменник, 1968. – 264 с.  

         604. Федькович Ю. До руських наших дяків / Ю. Федькович // 

Федькович Ю. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1984. – Т. 1. – 1984. – С. 397.   

         605. Федькович Ю. Люба-згуба / Ю. Федькович // Федькович Ю. 

Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1969. – С. 151–177. 

         606. Федькович Ю. Три як рідні брати / Ю. Федькович // Федькович Ю. 

Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1969. – С. 185–200. 

         607. Филипович Л. Философский анализ православно-богословской 

концепции нравственных качеств человека: автореф. дис. …канд. филос. 

наук: 09.00.06 / Л. Филипович. – К., 1989. – 15 с. 

         608. Филипчак І. Дмитро Детько: історична повість / І. Филипчак. – 

Буенос-Айрес: Видавництво Юліяна Середяка, 1985. – 124 с. 

         609. Филипчак І. Іванко Берладник, або Пропаща сила: історична 

повість з ХІІ віку / І. Филипчак. – Буенос-Айрес: Видавництво Юліяна 

Середяка, 1986. – 135 с. 

         610. Филипчак І. Княгиня Романова / І. Филипчак // Сузір`я українських 

талантів (1871 року народження): Хрестоматія. – Том 1. Книга друга / 

Упоряд. М.В. Гуць, Т.І. Ткаченко. – К.: КиМУ, 2012. – С. 451–491. 

         611. Филипчак І. Кульчицький – герой Відня: історична повість з ХVІІ 

віку / І. Филипчак. – Самбір: Видавництво Читальні «Просвіти», 1933. –               

260 с.  

         612. Філарет, патріарх. Церква і національна безпека / Патріарх Філарет 

// Слово і Час. – 1997. – № 11–12. – С. 94–96. 

         613. Франко І. Анатоль Патрикійович Свидницький (уваги до його 

«Люборацьких») / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: 

Наукова думка, 1976–1986. – Т. 27. – 1980. – С. 7–8. 



 525 

         614. Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів /                     

І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка,                  

1976–1986. – Т. 38. – 1984. – С. 7–293. 

         615. Франко І. Великий шум / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 

50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 22. – 1979. – С. 208–317. 

         616. Франко І. Воскресеніє чи погребеніє? / І. Франко // Франко І. 

Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 45. – 1986. –           

С. 221–244. 

         617. Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя 

поета і вибір його поезії / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: 

Наукова думка, 1976–1986. – Т. 12. – 1978. – С. 7–253. 

         618. Франко І. Дві унії / І. Франко // Франко І. Про Ватікан, унію та 

католицизм. – К.: Політвидав України, 1981. – С. 222–228. 

         619. Франко І. Звістки з Галіції. Симптоми розкладу в галицькій 

суспільності / І. Франко // Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм. – К.: 

Політвидав України, 1981. – С.150–154. 

         620. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку / І. Франко // Франко І. 

Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 41. – 1984. –           

С. 471–529.  

         621. Франко І. Католицький панславізм / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 45. – 1986. – С. 69–75.  

         622. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції / І. Франко // 

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 26. – 

1980. – С. 74–93. 

         623. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова (13 березня 1895 р.) /             

І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка,                 

1976–1986. – Т. 50. – 1986. – С. 30–33. 

         624. Франко І. Михайло Павлик. Замість ювілейної сильветки /                     

І. Франко // Літературно-науковий вісник. – 1905. – Т. 29. – С. 180. 

         625. Франко І. Місія / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – 

К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 16. – 1978. – С. 265–299. 



 526 

         626. Франко І. Навернений грішник / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 14. – 1978. – С. 307–369. 

         627. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. /  

І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–

1986. – Т. 41. – 1984. – С. 194–470. 

         628. Франко І. Основи суспільності / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 19. – 1979. – С. 144–341. 

         629. Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: 

У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 21. – 1979. – С. 288–315. 

         630. Франко І. Панські жарти. Поема з останніх часів панщини /                 

І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка,              

1976–1986. – Т. 2. – 1976. – С. 7–116. 

         631. Франко І. Патріотичні пориви / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 15. – 1978. – С. 35–41. 

         632. Франко І. Перехресні стежки / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 20. – 1979. – С. 173–459. 

         633. Франко І. Петрії й Довбущуки / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 22. – 1979. – С. 327–488. 

         634. Франко І. Поема про сотворення світу / І. Франко // Франко І. 

Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 35. – 1982. –           

С. 266–300. 

         635. Франко І. Попи і економічне положення українського народу в 

Галичині / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 

1976–1986. – Т. 44., кн. 1. – 1984. – С. 155–162. 

         636. Франко І. Радикали і попи / І. Франко // Франко І. Про Ватікан, 

унію та католицизм. – К.: Політвидав України, 1981. – С. 230–236. 

         637. Франко І. Радикали і релігія / І. Франко // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 45. – 1986. – С. 268–271. 

         638. Франко І. Рутенці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. 

мин[улого] в[іку] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: 

Наукова думка, 1976–1986. – Т. 15. – 1978. – С. 7–41. 



 527 

         639. Франко І. Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм. Уваги 

над пастирським посланієм митроп[олита] А. Шептицького «О квестії 

соціальній» / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова 

думка, 1976–1986. – Т. 45. – 1986. – С. 377–400. 

         640. Франко І. Терен в нозі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 

т. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 21. – 1979. – С. 375–390. 

         641. Франко І. Українські партії в Галичині / І. Франко // Франко І. Про 

Ватікан, унію та католицизм. – К.: Політвидав України, 1981. – С. 202–207. 

         642. Франко І. Уніатський синод / І. Франко // Франко І. Про Ватікан, 

унію та католицизм. – К.: Політвидав України, 1981. – С. 218–221. 

         643. Франко І. Чума / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: 

Наукова думка, 1976–1986. – Т. 16. – 1978. – С. 300–334. 

         644. Франко І. Що думає народ про уступившого митрополита Осипа 

Сембратовича / І. Франко // Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм. – К.: 

Політвидав України, 1981. – С. 164–167.  

         645. Франко І. Що се за інтелігенція – галицькі попи? / І. Франко // 

Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм. – К.: Політвидав України, 1981. – 

С. 156–164.  

         646. Франко П. Махнівська попівна. Історичне оповідання з 1648 р. /           

П. Франко // Ряст. Популярний місячник під редакцією Івана Зубенка. – 

Коломия. – Випуск 12 (вересень 1928 р.). – С. 3–29. 

         647. Француженко-Вірний М. Великі митрополити України /                        

М. Француженко-Вірний. – К.: Смолоскип, 2013. – 160 с. 

         648. Хализев В. Теория литературы / В. Хализев. – М.: Высшая школа, 

1999. – 398 с. 

         649. Харьковщенко Є. Релігієзнавство: підручник / Є. Харьковщенко. – 

К.: Наукова думка, 2007. – 380 с.  

         650. Хвильовий М. Я (Романтика) / М. Хвильовий // Хвильовий М. 

Вибрані твори. – Харків: Видавництво «Ранок», 2008. – С. 42–61. 

         651. Хороб М. Художній світ Валерія Шевчука: мистецтво творення 

оповідання / М. Хороб // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний 



 528 

збірник з регіональних проблем. – № 20. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.                   

І. Франка, 2010. – С. 194–209. 

         652. Хороб С. Слово – образ – форма: у пошуках художності: 

Літературознавчі статті і дослідження / С. Хороб. – Івано-Франківськ: Плай, 

2000. – 198 с. 

         653. Хороб С. Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ – 

початку ХХ століття / С. Хороб // Історія української літератури. Кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.: У 2 кн.: Підручник / За ред. проф. О. Д. Гнідан. – К.: 

Либідь, 2006. – Кн. 2. – 2006. – С. 465–492. 

         654. Хоткевич Г. Довбуш / Г. Хоткевич // Хоткевич Г. Авірон; Довбуш: 

Повісті. Оповідання / Упоряд., авт. післямови Ф. П. Погребенник. – К.: 

Дніпро, 1990. – С. 63–456. 

         655. Хоткевич Г. За Юріштаном / Г. Хоткевич // Хоткевич Г. Авірон; 

Довбуш: Повісті. Оповідання / Упоряд., авт. післямови Ф. П. Погребенник. – 

К.: Дніпро, 1990. – С. 511–533. 

         656. Хоткевич Г. Камінна душа / Г. Хоткевич // Хоткевич Г. Авірон; 

Камінна душа: Повісті. – Харків: Фоліо, 2009. – С. 67–370. 

         657. Хоцянівська І. Мистецтво сатири Леся Мартовича / І. Хоцянівська. 

– К.: Знання, 1999. – 180 с.  

         658. Храпченко М. Творча індивідуальність письменника і розвиток 

літератури / М. Храпченко. – К.: Дніпро, 1976. – 276 с. 

         659. Хропко П. Анатолій Свидницький / П. Хропко // Свидницький А. 

Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 5–26. 

         660. Художественный образ: Сб. статей. – Свердловск: Уральский 

университет им. А.М.Горького, 1970. – 91 с. 

         661. Цегельник Я. Роман С. Тудора «День отця Сойки» / Я. Цегельник // 

Тудор С. День отця Сойки. – К.: Державне видавництво художньої 

літератури, 1956. – С. 334–359. 

         662. Цегельник Я. Степан Тудор. Життя і творчість / Я. Цегельник. – К.: 

Дніпро, 1968. – 198 с. 



 529 

         663. Черемшина Марко. Верховина / Марко Черемшина // 

Черемшина Марко. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 1. – 1974. – 

С. 191–213.  

         664. Черемшина Марко. Керманич / Марко Черемшина // Черемшина 

Марко. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – С. 23–30.   

         665. Черемшина Марко. Марічку головка болить / Марко Черемшина // 

Черемшина Марко. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 1. – 1974. – 

С. 280–288.  

         666. Черемшина Марко. Поменник / Марко Черемшина // Черемшина 

Марко. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 1. – 1974. – С. 132–148. 

         667. Чернец Л. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики / 

Л. Чернец. – М.: Изд. МГУ, 1982. – 192 с. 

         668. Чернявський М. Божа коровка / М. Чернявський // Чернявський М. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 7–13. 

         669. Чернявський М. Весняна повідь / М. Чернявський //                 

Чернявський М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 237–351. 

         670. Чернявський М. В незнану далечінь / М. Чернявський // 

Чернявський М. Повісті й оповідання. Книжка 1. – Херсон: Друкарня Т-ва 

переємн. О.Д. Ходушиноі, 1920. – С. 1–8.    

         671. Чернявський М. Раби / М. Чернявський // Чернявський М. Твори: У 

2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 168–189. 

         672. Чернявський М. Служби не буде / М. Чернявський // Чернявський 

М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 130–139.  

         673. Чернявський М. Товариші / М. Чернявський // Чернявський М. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 112–120.  

         674. Чернявський М. Vae victis!.. / М. Чернявський // Чернявський М. 

Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1966. – Т. 2. – 1966. – С. 55–99.  

         675. Чижевський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. – 

К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 568 с.  

         676. Шабліовський Є. Життя. Література. Письменник: Вибрані 

дослідження / Є. Шабліовський. – К.: Дніпро, 1974. – 432 с. 



 530 

         677. Шалата М. Будителі. «Руська Трійця» та її послідовники: 

Нариси / М. Шалата. – Дрогобич: Коло, 2011. – 112 с.  

         678. Шалата М. До скарбниці української літературної класики /              

М. Шалата // Бордуляк Т. Невідомі твори / Упоряд. Т.В. Бордуляк; наук. ред., 

вступ. ст. і коментарі М.Й. Шалати. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 3–36. 

         679. Шалата М. Чим щире серце наболіло / М. Шалата // Кобринська Н. 

Дух часу. Оповідання, повість. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 3–17. 

         680. Шаховський С. Муза полум`яної сатири / С. Шаховський // 

Мартович Л. Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. 

– С. 3–21.  

         681. Шевченко В. Православно-католицька полеміка та її історико-

літературні вияви на теренах Русі-України кінця Х – 30-х років ХV ст.: 

автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.01 / В. Шевченко. – К., 1996. – 23 с. 

         682. Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми 

унійності в житті Руси-України доберестейського періоду / В. Шевченко. – 

К.: Преса України, 2002. – 416 с. 

         683. Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства / В. Шевченко. – 

К.: Наукова думка, 2004. – 560 с. 

         684. Шевченко Т. Буває, в неволі іноді згадаю… / Т. Шевченко // 

Шевченко Т. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999. – С. 492–495. 

         685. Шевченко Т. Гайдамаки / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К.: 

Дніпро, 1999. – С. 57–119. 

         686. Шевченко Т. Єретик / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К.: 

Дніпро, 1999. – С. 215–224. 

         687. Шевченко Т. І Архімед, і Галілей… / Т. Шевченко // Шевченко Т. 

Кобзар. – К.: Дніпро, 1999. – С. 559. 

         688. Шевченко Т. Ликері / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К.: 

Дніпро, 1999. – С. 558. 

         689. Шевченко Т. Неофіти / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К.: 

Дніпро, 1999. – С. 499–513. 



 531 

         690. Шевченко Т. Полякам / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – 

К.: Дніпро, 1999. – С. 344–345. 

         691. Шевченко Т. Світе ясний! Світе тихий!.. / Т. Шевченко // Шевченко 

Т. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999. – С. 557–558. 

         692. Шевченко Т. Умре муж велій в власяниці / Т. Шевченко // 

Шевченко Т. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999. – С. 555. 

         693. Шевченко Т. Ходить собі по церковці… / Т. Шевченко // Шевченко 

Т. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999. – С. 526. 

         694. Шевчук В. Біс плоті / В. Шевчук // Шевчук В. Біс плоті: історичні 

повісті. – К.: Твім інтер, 1999. – С. 213–294.  

         695. Шевчук В. «Бути митцем, а не його тінню...» / В. Шевчук // 

Тарнашинська Л. Закон піраміди: Діалоги про літературу та соціокультурний 

клімат довкола неї. – К.: Пульсари, 2001. – С. 92–96. 

         696. Шевчук В. Дерево пам`яті / В. Шевчук // Шевчук В. У череві 

апокаліптичного звіра: історичні повісті та оповідання. – К.: Український 

письменник, 1995. – С. 3–19.  

         697. Шевчук В. Дикий піп / В. Шевчук // Шевчук В. Між двох вогнів: 

історичні оповідання. – К.: Неопалима купина, 2006. – С. 3–20. 

         698. Шевчук В. Диявол, який є (сота відьма) / В. Шевчук // Шевчук В. У 

череві апокаліптичного звіра: історичні повісті та оповідання. – К.: 

Український письменник, 1995. – С. 19–44.  

         699. Шевчук В. Книга історій / В. Шевчук // Шевчук В. Книга історій. 

Син Юди. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – С. 3–47. 

         700. Шевчук В. Між двох вогнів / В. Шевчук // Шевчук В. Між двох 

вогнів: історичні оповідання. – К.: Неопалима купина, 2006. – С. 3–20. 

         701. Шевчук В. Місія / В. Шевчук // Шевчук В. У череві 

апокаліптичного звіра: історичні повісті та оповідання. – К.: Український 

письменник, 1995. – С. 45–64.  

         702. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ–ХVІІІ 

століть: У 2 кн. / В. Шевчук. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2. – 2005. – 728 с. 



 532 

         703. Шевчук В. На полі смиренному: роман / В. Шевчук // Шевчук В. 

Птахи з невидимого острова: роман, повісті. – К.: Радянський письменник, 

1989. – С. 5–188. 

         704. Шевчук В. Око Прірви: роман / В. Шевчук. – К.: Український 

письменник, 1996. – 197 с. 

         705. Шевчук В. Павло-диякон / В. Шевчук // Шевчук В. Сон сподіваної 

віри: готично-притчева проза. – Львів: ЛА «Піраміда», 2006. – С. 396–414. 

         706. Шевчук В. Плаче пастушок у довгій негоді / В. Шевчук // Шевчук 

В. Між двох вогнів: історичні оповідання. – К.: Неопалима купина, 2006. –   

С. 40–47. 

         707. Шевчук В. Початок жаху / В. Шевчук // Шевчук В. У череві 

апокаліптичного звіра: історичні повісті та оповідання. – К.: Український 

письменник, 1995. – С. 93–171.  

         708. Шевчук В. Сад житейський думок, трудів та почуттів: 

Автобіографічні замітки / В. Шевчук // Шевчук В. Темна музика сосон: 

Роман. Сад житейський думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки. – 

К.: Акцент, 2003. – С. 333–444. 

         709. Шевчук В. Сон сподіваної віри / В. Шевчук // Шевчук В. Сон 

сподіваної віри: готично-притчева проза. – Львів: ЛА «Піраміда», 2006. –            

С. 284–292.  

         710. Шевчук В. Сповідь / В. Шевчук // Шевчук В. Птахи з невидимого 

острова: роман, повісті. – К.: Радянський письменник, 1989. – С. 263–362. 

         711. Шевчук В. Срібне молоко: роман / В. Шевчук. – Львів: Кальварія; 

Київ: Книжник, 2002. – 192 с. 

         712. Шевчук В. Темна музика сосон: роман / В. Шевчук // Шевчук В. 

Темна музика сосон: Роман. Сад житейський думок, трудів та почуттів: 

Автобіографічні замітки. – К.: Акцент, 2003. – С. 5–331. 

         713. Шевчук В. Тіні зникомі. Сімейна хроніка: роман / В. Шевчук. – К.: 

Темпора, 2002. – 304 с. 

         714. Шевчук В. Три листки за вікном: роман / В. Шевчук. – К.: А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 702 с.  



 533 

         715. Шевчук В. У пащу Дракона / В. Шевчук // Шевчук В. Біс плоті: 

історичні повісті. – К.: Твім інтер, 1999. – С. 117–212. 

         716. Шевчук В. У череві апокаліптичного звіра / В. Шевчук // Шевчук В. 

У череві апокаліптичного звіра: історичні повісті та оповідання. – К.: 

Український письменник, 1995. – С. 171–187.  

         717. Шкловский Б. О теории прозы / Б. Шкловский. – М.: Советский 

писатель, 1983. – 383 с.  

         718. Шкляр В. Залишенець. Чорний Ворон: роман / В. Шкляр. – Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 384 с. 

         719. Шкляр В. Кров кажана: роман / В. Шкляр. – Харків: Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 272 с. 

         720. Шкляр В. Маруся: роман / В. Шкляр. – Харків: Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 320 с. 

         721. Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – М.: 

Интербук, 1990. – 352 с.  

         722. Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи 

Чернявського / Н. Шумило // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 56–58. 

         723. Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року / Ю. Щербак. – 

К.: Ярославів Вал, 2011. – 480 с.  

         724. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» / У. Эко / Пер. с итал. – 

СПб.: Симпозиум, 2002. – 92 с.  

         725. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в 

современной поэтике / У. Эко / Пер. с итал. – СПб.: Академический проект, 

2004. – 384 с. 

         726. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко 

/ Пер. с итал. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 544 с. 

         727. Юриняк А. Літературні жанри малої форми / А. Юриняк. – К.: 

Смолоскип, 1996. – 131 с. 

         728. Яворницький Д. За чужий гріх / Д. Яворницький // Яворницький Д. 

За чужий гріх: Роман, повісті, малюнки з життя. – Дніпропетровськ: Січ, 

2006. – С. 25–307. 



 534 

         729. Яворницький Д. Наша доля – Божа воля / Д. Яворницький // 

Яворницький Д. За чужий гріх: Роман, повісті, малюнки з життя. – 

Дніпропетровськ: Січ, 2006. – С. 308–425. 

        730. Яворницький Д. Поміж панами / Д. Яворницький // Яворницький Д. 

За чужий гріх: Роман, повісті, малюнки з життя. – Дніпропетровськ: Січ, 

2006. – 426–599. 

         731. Якубовська М. Ірина Вільде... Міфи і міфотворці... / М. Якубовська 

// Спогади про Ірину Вільде / Упоряд. М. Якубовська. – Львів: Каменяр, 2009. 

– С. 9–15. 

         732. Яновська Л. Смерть Макарихи / Л. Яновська // Українська 

новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Оповідання. Новели. Фрагментарні 

форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / Упоряд. і прим.              

Є.К. Нахліка; Вступ. ст. І.О. Денисюка; Ред. Н.Л. Калениченко. – К.: Наукова 

думка, 1989. – С. 175–201. 

         733. Ярошинська Є. Перекинчики / Є. Ярошинська // Ярошинська Є. 

Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. –       

С. 221–363.  

         734. Ярошинська Є. Понад Дністром / Є. Ярошинська // Ярошинська Є. 

Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. –           

С. 144–219. 

         735. Яцків М. В лабетах (Танець тіней) / М. Яцків // Яцків М. Твори. – 

К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – С. 163–400. 

         736. Яцків М. Зерно гірчиці / М. Яцків // Яцків М. Муза на чорному 

коні: Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті / Упоряд., автор передм. 

та приміт. М. Ільницький. – К.: Дніпро, 1989. – С. 195–197.  

         737. Яцків М. З монастиря / М. Яцків // Яцків М. Твори. – К.: Державне 

видавництво художньої літератури, 1963. – С. 63–69. 

         738. Яцків М. У наймах / М. Яцків // Яцків М. Твори. – К.: Державне 

видавництво художньої літератури, 1963. – С. 5–21.  

         739. Ящук П. Майстер історичних полотен / П. Ящук // Опільський Ю. 

Упирі: повісті. – Львів: Каменяр, 1965. – С. 3–18. 



 535 

         740. Ящук П. Михайло Павлик. Літературно-критичний нарис /                   

П. Ящук. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 144 с. 

         741. Christ C. Victorian and Modern Poetics / C. Christ. – Chicago: Press, 

2003. – 178 p. 

         742. Culler J. Teoria literatury / J. Culler. – Warszawa: Panstwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1998. – 422 s. 

         743. Eliade M. Sacrum a profanum / M. Eliade. – Warszawa: ALETHEIA, 

2008. – 262 s. 

         744. Fowler A. Transformantion of Genre / A. Fowler // Modern Genre 

Theory. – Pearson Education Limited, United Kingdom & Associated Companies 

throughout the world, 2000. – P. 232–249. 

         745. Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays / N. Frye. – New-York: 

Ateneum, 1966. – 383 p. 

         746. Iser W. The Reading Process: A Phenomenological Approach / W. Iser 

// New Literary History. – Vol. 3. – 1972. – P. 279–299. 

         747. Plett H. Intertekstualities / H. Plett // Intertekstuality / Ed. by H. Plett. – 

Berlin – New-York, 1991. – P. 5–30. 

         748. Wallace M. From Novel to Narrative / M. Wallace // Recent Theories of  

Narrative . – Ithaca and London: Cornell University Press, 1986. – P. 31–56. 

         749. Wellek R. Concepts of Criticism / R. Wellek // Edited and with an 

Introduction by S. G. Nichols, Jr. – New Haven and London: Yale University 

Press, 1963. – 297 p.    

         750. Wellek R. Teoria literatury / R. Wellek, A. Warren. – Warszawa: 

Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 435 s.  

  

 


