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АНОТАЦІЯ 

Шурміньска Г. Ю. Рецепція історичного та фольклорно-

міфологічного матеріалу у творчості письменників угруповання 

«Зевонія». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.03 «Література слов’янських 

народів». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено аналізу творчості письменників групи 

«Зевонія», зокрема її фольклорно-міфологічної та історичної основи. 

У роботі систематизовано наукові підходи дослідників України й Польщі до 

польської літератури Галичини першої половини ХІХ століття, виявлено 

закономірності розвитку наукової думки на тлі дискусій навколо проблеми 

слов’янофільства в літературі. 

Охарактеризовано основні тези слов’янської концепції З. Доленги-

Ходаковського, які відіграли вирішальну роль у формуванні галицької 

літературної школи першої половини ХІХ ст. До них належать: повернення 

до первісного суспільного ладу, основаного на гмінах, у яких було закладено 

основи демократії; консервативне сприйняття історії та культури 

із запереченням здобутків цивілізації, християнства, будь-яких інших 

чужинських впливів; збереження архаїчності язичництва, вираженого 

в давній слов’янській творчості; «ходіння в народ» для вивчення 

фольклорних слов’янських традицій. Указано на відмінність радикального 

типу слов’янських інспірацій польських письменників, які боролися за 

визволення Польщі, від ідей панславістів, твори яких пропагували 

проросійську політику. З іншого боку, переконавшись в утопічності ідеї 

утворення рівноправного слов’янського союзу, на пізньому етапі творчості 

письменники «Зевонії» (зокрема, А. Бельовський) сповідували 
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полоноцентризм із виділенням ключової ролі польської нації у збереженні 

слов’янської спадщини. 

Проведено паралелі поміж варшавською, краківською, віленською, 

пулавською та львівською слов’янофільськими школами, які мали спільну 

мету – втілення народних творчих ідеалів у літературі задля продовження 

історичної традиції та визвольної боротьби слов’ян. Висвітлено особливості 

письменницького новаторства представників групи «Зевонія», які 

піддавалися жорсткій цензурі та критиці через політичні погляди та 

конспіративну діяльність, були тісно пов’язані з польською культурною 

елітою в еміграції і всіма можливими способами пропагували ідею 

повернення до народних першоджерел. Основну увагу звернено на твори 

таких письменників, як А. Бельовський, Ю. Дунін-Борковський, А. Л. Дунін-

Борковський, С. Гощинський, Л. Семенський, Д. Магнушевський,                 

К.-В. Вуйціцький, Л. Набеляк. 

На основі аналізу різних жанрів творчого доробку «зевончиків» 

доведено, що найближчою до слов’янофільської теорії З. Доленги-

Ходаковського була літературна концепція Д. Магнушевського, втілена 

в оповіданнях, драмах і програмних віршах. Письменник відкидав здобутки 

цивілізації та західної католицької культури, надаючи перевагу язичницьким 

мотивам, за що був підданий нещадній критиці. У творчості інших 

представників групи «Зевонія» слов’янофільство зазнало значних 

трансформацій і було виявом літературного синтезу східної та західної 

культурних парадигм, які в історичному процесі вплинули на формування 

слов’янського світу. 

Проаналізовано біографічний чинник з метою визначення авторських 

інспірацій. Особливу увагу звернено на участь галицьких письменників-

слов’янофілів у Листопадовому повстанні, конспіративній діяльності, 

партизанському русі, нелегальному виданні патріотичної літератури. 

Часопростір цього літературного періоду охоплює як вітчизняні, так 
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і еміграційні видання, які змогли уникнути жорстокої цензури. Звернено 

особливу увагу на проблеми, висвітлені у двох томах альманаху «Зевонія», 

пізнішому виданні «Літературний тижневик» та в «Щоденнику паризької 

моди», де друкувались твори на слов’янську тематику. 

Використано новітній літературознавчий інструментарій та 

охарактеризовано модифікацію жанру думи, думки, оповідання, драми, 

історичної пісні, авторської колядки у творчості галицьких слов’янофілів 

першої половини ХІХ ст.  

У межах дослідження перекладацької діяльності групи «Зевонія» та її 

стилізованих народних дум вивчено творчий доробок А. Бельовського 

у трьох іпостасях – як оригінального автора-слов’янофіла, перекладача 

і редактора часопису «Зевонія», навколо якого гуртувалися визначні польські 

письменники Львова. Здійснено жанрову ідентифікацію зібраних та 

інтерпретованих ним дум і думок, визначено їх стилістичні та тематичні 

відмінності, проведено паралелі з народними першотворами, враховано 

варіативність джерел. Доведено, що авторські думи більшою мірою 

базуються на історичному фактажі, оскільки в основу їхніх сюжетів 

покладено ключові історичні події чи трагічну долю історичних персонажів. 

Простежено, як ця особливість розвинулася у творчості інших письменників, 

зокрема, у ліриці Л. Семенського. 

Доведено, що, на відміну від жанру дум, думки були співзвучними 

з романтичними баладами і наслідували сентиментальні тенденції. 

Це зближало поетичний доробок галицьких слов’янофілів із літературною 

спадщиною А. Міцкевича та інших представників раннього польського 

романтизму. Водночас слов’янофільські думки вирізнялися серед інших 

творів цього типу значною долею історизму, тому що своєю мелодикою, 

структурою та художніми засобами вони значно нагадували слов’янські 

історичні пісні. Визначено три основні види їх мотивів: любовні, родинні 

і побутові. Підкреслено довільність використання народних дум і думок 
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у творчості «зевончиків», для яких жанрові особливості не були 

принциповими. 

Визначено високий ступінь достовірності і точності перекладів 

А. Бельовського та Л. Семенського, які адаптували до польського 

середовища ХІХ ст. «Слово о полку Ігоревім», сербські пісні, чеський 

Короледворський літопис, романтичні поезії німецької та російської культур. 

Відзначено ключову роль Бельовського у виданні польського варіанту 

«Повісті временних літ» у співпраці з І. Вагилевичем. Принагідно відзначено 

вагомий вплив на галицьке суспільство співпраці «зевончиків» 

із представниками «Руської Трійці» та «української школи» в польському 

романтизмі. 

На прикладі історичних пісень, оповідань і драм письменників групи 

«Зевонія» виділено три види історичних мотивів, наявних у їхній творчості: 

регіонально-фольклорні, соціально-побутові та власне історичні. Цю 

класифікацію доповнено характеристикою ретроспективних образів, таких як 

криваві бенкети, віщі сни, запеклі битви, козацькі бунти тощо. Звернено 

увагу на їхній реалістичний контекст, почерпнутий із фольклору. 

Висвітлено народно-визвольну польську тематику в історичних віршах 

«Пісня про Генрика Побожного», «Труби в Дніпрі», «За Німан» та ін. 

Визначено головні риси цього типу поезії: психологізм, трагізм 

зображуваних подій, патріотизм, ліризм і спорідненість із народними 

зразками. 

Виокремлено новий вид польської лірики – уперше переспівані 

з українського фольклору авторські світські колядки (щедрівки) з посвятою 

членам родини чи їхнім померлим родичам. Найвідоміші серед цих творів – 

«Невільник», «Добровольці», «Повернення», «Похід», «Три труби», у яких 

виявлено значну подібність до історичних пісень. Елементи фантастичного, 

міфологічні інтерпретації чисел та природних стихій вказували на 

архаїчність адаптованих до літератури текстів. 
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Описано внесок Ю. Дуніна-Борковського в розвиток філеллінізму 

в польському письменстві першої половини ХІХ ст. З огляду на свою 

суспільну та мистецьку позицію та особисті якості, письменник виконував 

роль неформального лідера групи і був її творчим натхненником. Зокрема, 

у дослідженні проаналізовано його «Слов’янські пісні», які в ідейному та 

естетичному плані поєднали неогрецьку культуру зі слов’янською. 

Охарактеризовано найвідоміші зразки лірики цього поета: «Туга», «Спів», 

«До Емми», гімни на честь Греції. Зроблено висновок, що поет керувався не 

естетичними, а ідейно-політичними мотивами слов’янського освоєння 

культури давньої Еллади, тому його філеллінізм мав виразні індивідуальні 

риси. На перший план він висунув тезу про поліцентричну культурну єдність, 

яка базується на пам’яті про спільне коріння. 

На основі проведеного дослідження визначено слов’янофільські 

тенденції розвитку творчості представників літературної групи «Зевонія»: 

народний історизм творів у поєднанні з елементами вальтерскоттизму, 

літописної літератури, романтизму і сентименталізму; козакофільство як 

естетику доби і прихильність до українофільських визвольних ідей; 

ретроспективне представлення розвитку слов’янських націй на тлі їх поразок 

і перемог у здобуванні незалежності; неоднозначне ставлення до місії 

польських володарів і шляхти, піднесення суспільної ролі народних мас 

і їхньої багатовікової творчої спадщини; пропагування і переклади зразків 

праслов’янського письменства як джерела натхнення для покоління 

романтиків; регіональний патріотизм і піднесення статусу регіональних 

елементів у літературі; збирання слов’янської фольклорної спадщини та її 

літературну інтерпретацію в дусі суспільних потреб. 

У роботі зазначено, що традиції письменників групи «Зевонія» 

продовжили творці «Молодої Польщі» Я. Каспрович, С. Виспянський, 

К. Пшерва-Тетмаєр. Окреслено перспективу вивчення цієї проблематики 

у пограничному просторі польської та української слов’янофільських шкіл. 
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Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях: 

Статті у вітчизняних фахових виданнях: 

1. Урсу Г. Слов’янські мотиви у творчості угруповання «Зєвонія». 

Київські полоністичні студії. Київ: Університет «Україна», 2014. Т. 24. 

С. 604–609. 

2. Ursu H. Grupa literacka «Ziewonia» romantyczne źródło kultury 

słowiańskiej. Київські полоністичні студії. Київ: ДІА, 2015. Т. 26. 

С. 274–278. 

3. Шурміньска Г. Юзеф Дунін-Борковський та його «Слов’янські пісні» 

крізь призму елліністично-слов’янської проблематики. Волинь 

філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії. Луцьк: «ПП 

Іванюк», 2019. Вип. 27. С. 179–190. 

4. Szurmińska H. Bracia Józef i Leszek Dunin-Borkowscy a «Ziewonia». 

Київські полоністичні студії. Київ: Талком, 2020. Т.36. С. 110–120. 

Стаття в зарубіжному фаховому виданні: 

1. Ursu H. Ukraińska historia oraz folklor  w kręgu poetów z grupy 

«Ziewonia». Bibliotekarz Podlaski. 2017. T. 36. R. 3. P. 291–302. 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові 

результати дослідження: 

1.  Урсу Г. Слов’янофільська тематика угруповання «Зєвонія». Київські 

полоністичні студії. Київ: Університет «Україна», 2016. Т. 27. С. 179–185. 

2. Урсу Г. Від «української школи» до «Зевонії»: І. Франко про тяглість 

романтичної традиції. Київські полоністичні студії.  Київ: Університет 

«Україна», 2017. Т. 29. С. 485–493. 
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ANNOTATION 

Shurminska Н. Y. Reception of historical and folklore-mythological 

material in the works of writers of the «Zіewonia» group. – A qualification 

thesis submitted as a manuscript.  

A dissertation for the degree of a Candidate of Philology (Doctor 

of Philosophy) in the field 10.01.03 « Literature of Slavic peoples». – Kyiv 

T. Shevchenko National University. − Kyiv, 2020.  

The Thesis deals with the analysis of the creative works by the writers of the 

Ziewonia group, in particular with their folklore-mythological and historical basis. 

The scientific approaches of Ukrainian and Polish researchers to Polish literature 

of Galicia of the first half of the XIX century have been systematized; the patterns 

of scientific thought development in the context of discussions about the problem 

of Slavophilism in literature have been revealed. 

The main theses of Z. Dolęga-Chodakowski Slavic concept of, which played 

a decisive role in the formation of the Galician literary school of the first half of 

the XIX century, have been described. These include: a return to the original social 

order based on the gminas in which the foundations of democracy were laid; 

conservative perception of history and culture with the denial of the civilizational 

achievements, of Christianity, of any other foreign influences; preserving the 

archaic nature of paganism, expressed in ancient Slavic art; communicating with 

common people to study Slavic folk traditions. The difference between the radical 

type of Slavic inspirations of Polish writers, who fought for the liberation of 

Poland, and the ideas of the Panslavists, whose works promoted pro-Russian 

policy, has been pointed out. On the other hand, at a later stage of their creative 

activity, after they became convinced of the utopian idea of forming an equal 

Slavic union, the writers of the Ziewonia group (in particular, A. Bielowski) 

professed Polonocentrism, highlighting the key role of the Polish nation in 

preserving the Slavic heritage. 
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Parallels have been drawn between the Slavophile schools of Warsaw, 

Krakow, Vilnius, Pulawy and Lviv, which had a common goal – the embodiment 

of folk creative ideals in literature to continue the historical tradition and the 

liberation struggle of the Slavs. The peculiarities of the literary innovations by the 

Ziewonia group members, which were severely censored and criticized for their 

political views and conspiratorial activities, and were closely connected with the 

Polish cultural elite in exile and promoted the idea of returning to popular sources 

in all possible ways, have been thoroughly highlighted. The main attention was 

paid to the works of such writers as A. Bielowski, J. Dunin-Borkowski, A. L. 

Dunin-Borkowski, S. Goszczyński, L. Siemieński, D. Magnuszewski, K. Wójcicki, 

L. Nabielak. 

Based on the analysis of different genres of the creative works by the 

Ziewonia group members, it has been proved that the literary concept of D. 

Magnuszewski was the closest one to Z. Dolęga-Chodakowski Slavophile theory, 

expressed in stories, dramas and program poems. The writer rejected the 

achievements of civilization and Western Catholic culture, preferring pagan 

motives, for which he was mercilessly criticized. Slavophilism in the creative 

works of the other Ziewonia group members underwent significant 

transformations, and was a manifestation of the literary synthesis of Eastern and 

Western cultural paradigms, which influenced the formation of the Slavic world in 

the historical process. 

The biographical factor has been analyzed in order to determine the author's 

inspirations. Particular attention was paid to the participation of Galician 

Slavophile writers in the November Uprising, in conspiratorial activities, in the 

guerrilla movement, and the illegal publication of patriotic literature. The time 

space of this literary period includes both domestic and emigrant publications, 

which managed to avoid severe censorship. Special attention was also paid to the 

problems highlighted in the both volumes of the Ziewonia almanac, in the later 
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issues of The Literary Weekly, and The Paris Fashion Diary, in which works on 

Slavic themes were published. 

The latest literary tools have been used and the modification of the genre of 

duma, dumka, story, drama, historical song, author's carol in the creative works by 

Galician Slavophiles of the first half of the XIX century has been characterized. 

As part of the study of the translation activities of the Ziewonia group and its 

stylized folk dumas, A. Bielowski’s creative works were studied in three guises – 

as an original Slavophile author, as a translator and as an editor of the Ziewonia 

magazine, around which prominent Polish writers from Lviv gathered. Genre 

identification of collected and interpreted dumas and dumkas was carried out, their 

stylistic and thematic differences were defined, parallels with folk originals were 

drawn, variability of sources was considered. It has been proved that the author's 

dumas are mainly based on historical facts, as their plots are centred around the 

key historical events or the tragic fate of historical characters. It has been traced 

how this feature was developed in the creative works of the other writers, in 

particular, in the lyrics of L. Siemieński. 

It has been proved that, in contrast to the genre of duma, dumkas were in tune 

with romantic ballads and followed sentimental tendencies. This brought Galician 

Slavophiles’ poetry closer to the literary heritage of A. Mickiewicz and the other 

representatives of early Polish Romanticism. At the same time, Slavophile dumkas 

differed from the other works of this type by a significant share of historicism, 

because their melody, structure and artistic means were very similar to Slavic 

historical songs. Three main types of their motives have been defined. They 

include: love, family and household motives. The arbitrariness of the use of folk 

dumas and dumkas in the creative works by the representatives of the Ziewonia 

group, for whom the genre peculiarities were not fundamental, has been 

emphasized. 

The high degree of authenticity and accuracy of the translations of The Word 

about Igor's Regiment, of Serbian songs, of Czech Royal Court Chronicle, of 
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German and Russian romantic poetry by A. Bielowski and L. Siemieński, adapted 

to the Polish environment of the XIX century, has been determined. The key role 

of Bielowski in the publication of the Polish version of The Tale of Bygone Years 

in collaboration with I. Vahylevych has been noted. Occasionally, it has been 

highlighted that Galician society was significantly influenced by the cooperation of 

Ziewonia writers with the representatives of Rus’ Trinity and Ukrainian School in 

Polish Romanticism. 

Based on the historical songs, stories and dramas by the representatives of the 

Ziewonia group three types of historical motives, presented in their work, have 

been determined. They include regional and folklore, social and actually historical 

motives. This classification has been supplemented by the characteristics of 

retrospective images, which include bloody feasts, prophetic night dreams, fierce 

battles, Cossack riots, etc. Special attention has been paid to their realistic context, 

drawn from folklore. 

Polish national liberation themes in historical poems Song about Henry the 

Pious, Trumpets in the Dnieper, For Neiman and others have been highlighted. The 

main features of this type of poetry, such as psychologism, tragedy of depicted 

events, patriotism, lyricism and affinity with folk examples, have been identified. 

A new type of Polish lyrics has been singled out, namely author's secular 

carols (shchedrivkas or Christmas carols) dedicated to family members or their 

deceased relatives, which were adapted from Ukrainian folklore for the first time. 

The most famous of these creative works are Slave, Volunteers, Return, March, 

Three Trumpets, which revealed significant similarities to historical songs. 

Elements of the fantastic, mythological interpretations of numbers and natural 

elements indicated the archaic nature of the texts adapted to literature. 

J. Dunin-Borkowski's contribution to the development of Philelinism in 

Polish literature of the first half of the 19th century has been described. In the view 

of his social and artistic position and personal qualities, the writer acted as an 

informal leader of the group and was its artistic inspirator. In particular, his Slavic 
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Songs have been analyzed in the Thesis, which ideologically and aesthetically 

combined neo-Greek culture with Slavic one. The most famous examples of this 

poet's lyrics, namely Anguish, Singing, To Emma, hymns in honour of Greece, 

have been described: It was concluded that the poet was guided not by aesthetic 

but by ideological and political motives of the Slavic development of the ancient 

Greek culture, so his Philellinism had expressive individual features. J. Dunin-

Borkowski brought to the fore the thesis of a polycentric cultural unity based on 

the memory of common roots. 

Based on the conducted study, Slavophilic trends in the creative works by the 

representatives of the Ziewonia group have been identified. These include folk 

historicism in combination with elements of Walterscottism, of chronicle literature, 

of romanticism and sentimentalism; Cossackism as the aesthetics of that time and 

commitment to Ukrainophile liberation ideas; retrospective presentation of the 

development of Slavic nations on the background of their defeats and victories in 

gaining independence; ambiguous attitude to the mission of Polish rulers and 

nobility, raising the social role of the masses and their centuries-old creative 

heritage; promoting and translating examples of Proto-Slavic writing as a further 

source of inspiration for the generation of romantics; regional patriotism and 

raising the status of local elements in literature; collection of Slavic folklore 

heritage and its literary interpretation in the spirit of social needs. 

It has been noted in the Thesis that the traditions of the representatives of the 

Ziewonia group were continued by the creators of Young Poland, namely J. 

Kasprowicz, S. Wyspiański, K. Przerwa-Tetmajer and others. The perspective of 

studying this issue in the border area of Polish and Ukrainian Slavophile schools 

has been outlined. 
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ВСТУП 

 

Після 1830 року роль культурного центру поляків виконувала Східна 

Галичина, яка в той час знаходилася під владою Австрії. Листопадове 

повстання закінчилося поразкою, тож на сході згромаджувались 

конспіратори, змовники та емісари, які переховувалися від російських 

жандармів. За цих обставин у Львові виникла літературна група «Зевонія» 

(«Ziewonia»), яка підкреслювала цінність фольклорного багатства 

слов’янських народів і їх національних традицій. На цей період припадає 

діяльність «оссолінців». Учені та поети збиралися й обговорювали 

фольклорні та етнографічні матеріали українсько-польського пограниччя. 

Польські романтики зробили спробу створити слов’янську народну 

модель літератури, оскільки їхні попередники – від Я. Кохановського до 

Ю. Красіцького – виражали які завгодно думки і почуття (французькі, 

римські, німецькі), тільки не польські, на що вказував Вацлав з Олеська. При 

цьому романтична ідея відновлення національного духу стала конгломератом 

багатьох народів у межах єдиної Речі Посполитої. На цих літературних 

традиціях виховано не одне покоління поляків. Так, Т. Конвіцький 

зауважував, що на Віленщині романтична освіта була обов’язковою до 

1945 року, а його самого формували як особистість та митця «у кігтях 

романтизму» [283]. 

Знаковою стала діяльність в 1832–1838 рр. львівської групи 

літераторів-романтиків, яка виходила поза межі культури, підтримуючи ідеї 

відновлення польської незалежності. Її ініціювали творці того самого 

покоління, об’єднані спільною суспільно-політичною ситуацією, творчою 

програмою, культурно-літературними цінностями. «Приятельські зв’язки 

і стосунки тут не були найголовнішими, бо романтичні літературні групи – 

це часто групи з дуже довільною структурою, які підлягають постійним 
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змінам та модифікаціям. Це є свого роду відповідь на важкі умови життя 

у поневоленій країні» [77, 91]. 

Існування та діяльність романтичних літературних груп залежали від 

політичних ситуацій у часи неволі. Після Листопадового повстання долі 

існуючих і новостворених літературних середовищ формувалися по-різному. 

До групи «Зевонія» належали такі письменники, як Август Бельовський 

(редактор альманаху), Северин Гощинський, Луціан Семенський, Казимир-

Владислав Вуйціцький, Домінік Магнушевський, Юзеф Дунін-Борковський, 

Александер Лешек Дунін-Борковський, Людвік Яблоновський. Для творчості 

цих поетів характерний білінгвізм – паралельне використання польської, 

української, білоруської, литовської, грецької, російської мов, що додатково 

простежуємо у літературній спадщині Тимка Падури, Болеслава Лесьмяна, 

Владислава Сирокомлі, Вацлава Серошевського та ін. Вони визначили 

напрям діяльності галицького літературного середовища на все ХІХ ст., 

надали йому народницького характеру. 

Своєю літературною та перекладацькою діяльністю митці групи 

«Зевонія» протистояли проросійським поглядам панславістів, адаптували на 

художньому ґрунті теорію З. Доленги-Ходаковського про цінності 

праслов’янщини, внесли значний вклад у боротьбу поляків за національне 

визволення, сприяли збереженню українськї народної спадщини, якій 

загрожувало забуття. 

Актуальність роботи зумовлена потребою цілісного вивчення 

польської літератури першої половини ХІХ ст. у світлі слов’янофільських 

ідей та інспірацій, що особливим чином виявилося у творчому доробку 

представників львівського літературного угруповання «Зевонія», який 

хронологічно охоплює період між Листопадовим та Січневим 

антиросійськими повстаннями. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі полоністики Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка в рамках комплексного плану «Мови 

та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-01; 

2011–2015), науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор 

філологічних наук, професор Р. П. Радишевський. Тему дисертації 

затверджено (протокол № 6 від 24 грудня 2009 р.) на засіданні вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Праця відповідає напряму наукових досліджень «Київських 

полоністичних студій», тематично відповідає напрямку діяльності 

Інституту літературних досліджень Польської академії наук у Варшаві.  

Мета дисертації – провести комплексне дослідження 

слов’янофільських ідей у творах письменників літературного угруповання 

«Зевонія» на основі аналізу історичних та фольклорно-міфологічних 

мотивів. 

 Досягнення мети передбачає реалізацію комплексу завдань: 

– обґрунтувати зв’язок слов’янофільської концепції З. Доленги-

Ходаковського з творчістю письменників групи «Зевонія»; 

– визначити відмінність слов’янофільства «зевончиків» від 

панславізму в польській літературі першої половини ХІХ ст.; 

– систематизувати спільні риси слов’янофільства та українофільства 

у творчості представників «Зевонії»; 

– проаналізувати перекладну спадщину письменників 

слов’янофільського напряму; 

– окреслити особливості історичного контексту в творах 

А. Бельовського, Ю. Дуніна-Борковського, А.Л.Дуніна-Борковського, 

С. Гощинського, Л. Семенського, Д. Магнушевського та інших 

романтиків-слов’янофілів; 

– визначити основні риси переспівів українських народних дум і думок 

у польській літературі раннього романтизму; 

– охарактеризувати неоелліністичні мотиви творчості «зевончиків»; 
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– накреслити перспективи подальших досліджень творчого доробку 

«Зевонії». 

Об’єкт дослідження – оригінальні та перекладні твори польських 

письменників-слов’янофілів львівського угруповання «Зевонія». 

Предмет дослідження – історичні та фольклорно-міфологічні 

мотиви творчості письменників групи «Зевонія». 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

наукового дослідження: типологічний, порівняльно-історичний, 

біографічний, міфологічний методи літературознавчого дослідження, 

загальнонаукові принципи історизму, моделювання, системності, 

цілісності та об’єктивності, метод дослідження історії ідей і метод аналізу 

дискурсу. Принагідно застосовано рецептивний та соціокультурний аналіз. 

Окрему увагу звернено на авторську парадигму як тип психологічної 

інтерпретації. 

Теоретико-методологічне підґрунтя наукового дослідження 

опрацьоване в публікацях таких учених, як Ю. Бахуж [77; 78], А. Белік-

Робсон [83], Р. Валіцький [274], Г. Гербільський [6], А. Горячко-Борковська 

[134–136], С. Гродзіський [150], В. Завадський [287; 288], А. Зелінский [291], 

М. Інглот [155; 156], М. Каліновська [172], Р. Кирчів [26–29], З. Кларнерівна 

[177], С. Колбушевський [179], Т. Конвіцький [283], О. Купчинський [36], 

Я. Лавський [189], Ю. Маслянка [202–204], В. Мокрий [209–212], З. Недзеля 

[217], С. Пігонь [225–227], К. Поклевська [231], Т. Пулхлопек [233–235], 

Р. Рущинська [241–245], О. Сироїд [50], О. Шалак [66; 67], В. Юзвенко [70], 

М. Юнкерт [171], М. Яньон [160–168], М. Ясінська [169], та ін., однак 

історичні та фольклорно-міфологічні чинники слов’янофільської творчості 

письменників групи «Зевонія» потребують комплексного дослідження. 

Наукова новизна дослідження зумовлена актуальністю, метою 

й завданнями та полягає в тому, що вперше у вітчизняній полоністиці 

зроблено спробу комплексного опрацювання творчого доробку 
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письменників львівської групи «Зевонія». На основі систематизації 

фольклорних та історичних ремінісценцій оригінального та перекладного 

доробку «зевончиків» визначено ідейні, образні та стилістичні особливості 

їхніх творів. 

Практичне значення роботи полягає у використанні 

літературознавчих спостережень і висновків під час подальшого вивчення 

цілісного блоку слов’янофільської літератури ХІХ ст. на польсько-

українському пограниччі. Аналіз поетичної, прозової та драматургійної 

спадщини цього літературного руху покладено в основу класифікації 

жанрів та проблем раннього польського романтизму. Здійснене 

дослідження слугуватиме основою для оновлення курсу вузівських лекцій 

з історії польської літератури, проведення спецкурсів і спецсемінарів, 

написання підручників з історії польського письменства. 

Пропонована дисертація покликана заповнити значну інформаційну та 

аналітичну прогалини, які виникли у літературознавстві стосовно 

польської слов’янофільської літератури першої половини ХІХ ст, зокрема, 

в її регіональному вимірі. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження 

є самостійною роботою. Усі результати отримані безпосередньо автором, 

а наукові праці виконано без участі співавторів. Уперше у творах 

представників літературної групи «Зевонія» зіставлено українофільські та 

слов’янофільські мотиви і визначено їхні спільні та відмінні риси. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорено на засіданнях кафедри полоністики 

Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях: «Універсум Юзефа Ігнація 

Крашевського» (Київ–Житомир, 12–15 жовтня 2012 р.); Міжнародній 

інтердисциплінарній науковій конференції з нагоди 15-річчя кафедри 

полоністики «Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, 
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історія» (21–24 вересня 2015 року, Інститут філології КНУ імені Тараса 

Шевченка); Міжнародній інтердисциплінарній науковій конференції «Іван 

Франко і польська культура» (3–15 жовтня 2016 року, Інститут філології 

КНУ імені Тараса Шевченка); Міжнародній науково-практичній конференції 

до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (10 березня 2016 року, Інститут філології КНУ імені Тараса 

Шевченка); Міжнародній інтердисциплінарній науковій конференції 

«Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: Tradycje – 

Osobowości – Idee – Retoryka» (Інститут філології КНУ імені Тараса 

Шевченка, травень 2018 року). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено 

у чотирьох статтях українською та польською мовами у вітчизняних 

фахових виданнях, одній науковій публікації польською мовою 

у зарубіжному виданні, двох тезах доповідей на конференціях і семінарах 

та двох додаткових публікаціях. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (кожен містить кілька 

підрозділів), висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи – 219 сторінок, із них – 180 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел містить 298 бібліографічних позицій, до яких 

належать художні твори і збірники літературної групи «Зевонія», 

літературно-критичні статті і дослідження українською та іноземними 

мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ І ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНТЕКСТ 

ЗАРОДЖЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ  ГРУПИ «ЗЕВОНІЯ» 

 

1.1. Слов’янофільські тенденції у польській літературі першої 

половини ХІХ століття 

Творчість письменників польсько-українського пограниччя першої 

половини XIX століття неможливо осмислити без широкого ідейного 

контексту літератури – слов’янофільства. 

 Термін «слов’янофільство» літературні критики використовують 

у двох значеннях. Перше з них, дуже широке, охоплює погляди 

прибічників прослов’янської орієнтації суспільства, які вбачали 

у слов’янських ідеях єдиний шлях прогресивного розвитку, з надією 

вдивлялися в національне відродження інших слов’янських народів, 

а в польській культурі цінували виключно її рідні, слов’янські мотиви, 

повністю відсутні у Західній Європі чи виявлені в її культурі лише 

фрагментарно [177, 2]. У цьому сенсі слов’янофільство не було лише 

польським. Віра в майбутній розквіт слов’янського світу, захоплення його 

історією та культурою та ідея слов’янської єдності у XIX столітті сприяли 

відродженню національно поневолених слов’янських народів [35, 15]. 

У другому, вужчому, значенні термін «слов’янофільство» (як 

протиставлення «оксцидентальності») застосовувався як визначення тих 

напрямів польської історичної думки, які зосереджувались на слов’янській 

самобутності історії Польщі, її відокремленості від Західної Європи. 

Ян Адамус схильний асоціювати слов’янофільство у цьому значенні 

з «республіканським синтезом», а оксциденталізм – з «монархічним 

синтезом»: «Оксциденталізм монархістів [...] був всього лиш іншою 

реакцією на слов’янофільство республіканців, оскільки вони опиралися на 

польську та слов’янську специфіку, натомість монархічні „закони історії”, 
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які були нормою єдності Польщі, мають за взірець західні держави, тобто, 

це оксциденталізм» [73, 113]. 

Початок слов’янофільського руху в Польщі припав на другу 

половину XVIII століття і мав характер науковий та літературно-

критичний. Його представниками були І. Красіцький, Т. Чацький, 

Х. Коллонтай та ін. На початку ХІХ ст. ця тенденція переросла у форму 

збирання зразків фольклору, як бачимо це в діяльності Й. Лелевеля. 

Захоплення слов’янством, виражене у збиранні народних пісень та 

переказів, наслідуванні народних зв’язків було зосереджене навколо 

діяльності Варшавського товариства друзів науки. Цей осередок став 

одним з найважливіших у галузі слов’янознавства. Споріднені концепції 

проголошували Празьке наукове товариство та Петербурзька академія 

наук. Тому до Варшавського наукового товариства на початку ХІХ ст. 

внесено імена П. Шафарика, В. Ганки, Й. Юнгмана та Г. Державіна. 

Найбільш активну діяльність у товаристві вели А.-К. Чарторийський, Т. 

Чацький, Б. Лінде, С. Сташиц, Я.-П. Воронич, Х. Коллонтай та ін. З 

ініціативи Коллонтая і Чацького було створено етнографічну групу, яка 

займалася фольклористичними експедиціями на тодішніх литовських 

землях. А.-К. Чарторийський прагнув створити польсько-слов’янське 

товариство, яке б об’єднувало науковців усього слов’янського світу [136, 

92]. Однак вченому не вдалося втілити цього амбітного плану. З подібною 

пропозицією виступав теж Б. Лінде. На його думку, таке слов’янське 

об’єднання мало складатися з чотирьох окремих підрозділів – польського, 

російського, чеського та іллірійського. Таким чином, слов’янофільський 

рух значно еволюціонував. Жорсткі цензурні обмеження внесено 

політиками-завойовниками в польську літературу лише в 1830 р., а до того 

часу ліберальне ставлення властей до розвитку слов’янофільства значно 

сприяло його піднесенню. 
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Окрім Варшави, слов’янофільська культурно-посвітницька течія 

активно розвивалася також у Кракові, Вільнюсі та в Галичині, де центром 

слов’янських ідей став Львів. М. Яньон у статтях про Л.Семенського та 

монографії про сарматизм «Несамовите слов’янство» представила це 

у хронологічному порядку, звернувши особливу увагу на виникнення 

у Львові Товариства шанувальників слов’янства [165]. Культурному 

пробудженню Галичини сприяли дві важливі події – поновне відкриття 

в 1817 р. Львівського універистету, який не функціонував з 1805 р., та 

створення Львівського національного закладу ім. Оссолінських, навколо 

якого зосередилось наукове та політичне життя галицької інтелігенції. 

В. Завадський у праці про Людвіка Набеляка підкреслював значну 

ініціативність тогочасної галицької молоді: «Відбірний цвіт молоді 

об’єднувався у товариства, маємо на увазі таємні [...], щоб легше було 

спільно вивчати літературу та вітчизняну історію» [287, 13]. 

Передумовою розвитку літературного життя Галичини у 20–30-

тих рр. ХІХ ст. був подвійний вплив псевдокласичного та романтичного 

культурних напрямів. Можемо стверджувати, що Львів із запізненням 

увійшов у епоху Просвітництва. Окрім праць Красіцького чи 

Трембецького, моралізаторської поезії, у тогочасних часописах 

передруковувались вірші та драми варшавських класиків. Водночас 

австрійська школа популяризувала німецьких романтиків. Львівські 

інтелектуали вбирали зовнішні впливи, як губка, однак у їхньому 

середовищі мало прорости щось власне, самобутнє, чим зрештою і стало 

слов’янофільство, основане на древній культурі кресових земель. 

Знаковим став той факт, що в 1816 р. Адам Хлендовський заснував 

у Львові перший літературний часопис «Львівський щоденник» (1816–

1820 рр.), у якому передруковувались публікації з «Брукових відомостей», 

«Віленського щоденника» та інших періодичних видань, пропонувались 

увазі читачів переклади Овідія, Анакреонта та інших стародавніх майстрів 
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слова, друкувались елегії, оди, сатиричні твори, байки, афоризми тощо. 

Саме в цьому альманасі, якому присвятили своє творче натхнення брати 

Адам і Валентин Хлендовські, проростали перші паростки 

слов’янофільства на галицькій землі. 

У праці «Про поезію та поетів» В. Хлендовський висунув основні 

тези формування нової романтичної поетики, основаної на ідеї 

слов’янської єдності. Це були перші, але важливі кроки зародження 

слов’янофільської літературної школи в Галичині. Зокрема, редактор 

«Галичанина» характеризував ідеал митця так: «Найособливіші і найрідші 

події є для нього водночас минулим і майбутнім, саме так він їх бачить, 

розуміє, осягає і інтерпретує. Заглиблюючись у сторінки минулого, 

звертається до прекрасних проявів духа в історії людства [...] і метою 

великої поезії передусім вважає ті, у яких вищі, вільні та сильні духи 

у боротьбі і творчості розбивали важкі окови пересудів, ламали перепони 

звичок, покритих плісінню часу, – ті моменти, у яких виявлялись 

найсвятіші і вічні справи людства, у яких навіть видимі поразки заповідали 

майбутні великі ідеї перемоги» [108, 311]. 

На основі німецької класичної філософії В. Хлендовський створив 

універсальну модель літератури, зважаючи на те, що творчість однієї нації 

належить усьому світу. Це був натуральний етап розвитку поезії, який не 

виступав в опозиції до псевдокласицизму, а відображав потреби тогочасної 

суспільної доби. Зміни мали відбуватися у процесі еволюції та гармонії, 

що відповідало утопічній філософії автора. Разом з тим, В. Хлендовський 

протиставив поета-мудреця поетові-бунтівникові, образ якого відстоював 

К. Бродзінський. На тлі цих двох естетичних та ідейних протилежностей 

формувалося львівське слов’янофільство. Молоді співпрацівники 

«Галичанина» прагнули віднайти в історії первісні цінності, загублені 

в процесі розвитку цивілізації, відновити давню єдність з природою. 
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Л. Набеляк відворив становлення нового літературного руху 

в поетичних рядках, які увійшли до першого тому «Галичанина»: 

Jest wiek, co ogniem niestłumionym płonie 

I snów, i dzikich marzeń nie przestaje tworzyć. 

Inny, co dzielnośc w męskim składa czynie, 

Lecz gdy jeden i drugi na marzeniach minie, 

Z czegoż, ach! gdy nam przyjdzie późnej chwili dożyć, 

Upleść koronę na zsiwiałe skronie? [231, 168]. 

Окрім варшавських і краківських, важливими в тогочасному 

суспільстві були пулавські слов’янофільські впливи. З Пулав походили 

такі визначні збирачі старовини, як Б. Лінде і А. Чарноцький (він же 

З. Доленга-Ходаковський), які за сприяння князя проводили 

фольклористичні експедиції. «Дембіцький вважає, що вплив 

Чарторийського на інтелектуальне життя, а особливо на певних львівських 

діячів у той час був значний. Зокрема, зауважує, що Є.-М. Оссолінський, 

з яким князь-генерал перетинався у Відні та Пулавах, з його ініціативи 

став втілювати задум книгозбірні вітчизняної та наукової літератури. 

Відомий вплив Чарторийського на львівського мецената Юзефа 

Дзежковського, автора історичних праць» [245, 31]. Не менш важливим 

був вплив князя Чарторийського на розвиток львівського театру. Його 

слов’янофільські симпатії підтримував Г. Любомирський, пізніший 

куратор Закладу Оссолінських. Таким чином, можемо підсумувати, що 

слов’янофільський рух географічно охоплював не тільки віленське, 

краківське чи варшавське середовища, а й був широко поширений 

у пулавському колі інтелектуалів, що мало значний вплив на галицьке 

суспільство. Львівське Товариство прихильників слов’янства повністю 

перейняло ці ідеї. 

«Під впливом Пулав також діяв у Львові Вацлав з Олеська. [...] 

Близько 1820 року, як пише у щоденнику сам Вацлав Залеський, у ньому 
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пробудилося почуття національної приналежності. На цю зміну автора 

мемуарів, який почував себе заледве не німцем, вплинуло перебування 

в Королівстві у свого дядька у люблінському Ополі» [136, 96]. У цьому 

році В. Залеський розпочав написання  щоденника польською мовою, хоча 

попередньо вів його німецькою. У 1820–1824  рр. він виявив значне 

зацікавлення народною пісенністю, тому в щоденнику повсюдно 

трапляються зразки народних пісень та перекладів слов’янських текстів на 

польську мову. 

Слов’янофільський напрям у своїй публіцистичній діяльності далі 

розвивали професори Львівського універистету Й. Гютнер і Й. Маусс, які 

в 1822 і 1823 рр. видавали польськомовний галицький альманах 

«Львівський пілігрим». На шпальтах цього часопису був уміщений текст 

про потребу збирання галицьких народних пісень. Під впливом цього 

просвітницького заклику Вацлав з Олеська вирушив у експедицію до 

Більчі, де збирав пісні, легенди та прислів’я. Унаслідок цього вийшов 

друком антологічний збірник за його редакцією «Польські та руські пісні 

галицького народу» [273]. 

Окрім вказаних чинників розвитку слов’янофільства, одним 

із найважливіших був ще один – створення Львівського товариства 

шанувальників слов’янства (1821–1826 рр.). Завдяки надрукованій 

кореспонденції Л. Набеляка з А. Бельовським дізнаємося про цілі та 

характер діяльності цього товариства. «Слов’янофільські зацікавлення 

старшого покоління львівських письменників збігалися з програмою 

молодих літераторів. Їх поєднувало прагнення відродити поезію шляхом 

наслідування народних польських і слов’янських творів. Поєднувало 

зацікавлення слов’янофільським рухом слов’ян-побратимів, особливо 

в Росії та в Чехії. Поєднувала також боротьба з політикою германізації» 

[136, 99–100]. 
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Тогочасні слов’янофільські тенденції можна умовно поділити на дві 

основні течії, певною мірою незгідні між собою – панславізм, якому 

виразно сприяв російський царат, стараючись зосередити джерела його 

впливу в Петербурзі, та протилежне до нього так зване «познанське 

слов’янофільство» з ідеєю національно-визвольної боротьби та 

антигерманської політики. Серед панславістів не існувало єдиної думки, 

оскільки деякі з представників цієї течії втілювали в життя радикальну 

проросійську політику, натомість такі вчені, як М. Грабовський, 

сповідували ідею національної ідентифікації польської культури. 

З панславізмом були пов’язані наукові праці Вацлава 

Мацейовського, Ігнаци-Бенедикта Раковецького, заснований Петром 

Дубровським часопис «Зоря» («Jutrzenka»). Проти цих поглядів гостро 

виступили «Літературний тижневик» і «Рік», більш помірковані полемічні 

виступи знаходимо у «Науковому огляді» і «Варшавській бібліотеці». 

У Кракові слов’янофільський рух був сконцентрований насамперед 

у двох видавництвах – «Загальному щоденнику наук і вмінь» і «Науковому 

щоденнику». Обидва краківські видавництва друкували переклади 

слов’янської поезії та оригінальну поезію, яка наслідувала народні мотиви. 

За посередництвом Северина Гощинського, який на певний період був 

змушений залишити Краків і переховуватися в Галичині, краківська 

слов’янофільська спільнота мала значний вплив на формування поглядів 

львівських шанувальників слов’янства. 

Загальновідомим є той факт, що С. Гощинський спільно 

з В. Залеським і А. Мальчевським належав до «української школи» 

польського романтизму, у якій перевага надавалась українським образам 

і мотивам, оспівувалася кресова тематика, поширювались народницькі ідеї. 

Це стало однією з підвалин, на яких в 30-тих рр. ХІХ ст. будувалось 

галицьке слов’янофільство. 
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Одним із перших, хто в період раннього романтизму ввів 

у літературу слов’янофільські ідеї, був Ян-Павло Воронич. У «Святині 

Сивілли» (1800 р.) він заявив про виняткову роль слов’ян у розвитку 

історії. На шляху формування романтичної концепції ці погляди зазнали 

значної трансформації і були неоднорідними. 

Після Листопадового повстання творчі конценпції польських 

письменників загалом не вирізнялися русофільством. Проте 

у загальнослов’янському контексті русофільство було важливим 

компонентом багатьох слов’янофільських ідей. Більше того, до 

Листопадового повстання серед слов’янофілів значної популярності 

набула саме проросійська орієнтація суспільного і культурного розвитку 

Польщі. Щоправда, ця зорієнтованість мала характер перехідної, 

тимчасової політики. Тим не менше, Ришард Валіцький стверджував: 

«Принаймні один з тогочасних слов’янофільських мислителів – і то 

мислитель, який значно вплинув на пізніше польське слов’янофільство – 

репрезентував, як і Мацейовський, русофільські погляди не тільки в 

політичному сенсі, але передусім як цивілізаційний і культурний шлях 

розвитку. Таким мислителем, який бачив у Росії державу, де зберіглося 

слов’янське пракоріння у найчистішій формі, був Адам Чарноцький, 

видатний фольклорист і археолог, відомий в Польщі та Росії під 

псевдонімом Зоріана Доленги-Ходаковського» [274, 273]. 

З. Доленга-Ходаковський був найвизначнішим апологетом 

історично-філософських положень Й.-Г. Гердера, які переніс на 

літературознавчий ґрунт. У 1818 р., який припав на період раннього 

романтизму, він виступив із працею «Про слов’янство до християнства» 

(«O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem»), у якій виклав основні тези 

своєї слов’янофільської концепції. У ній автор закликав до відкриття 

первісної національної культури, позбавленої пізніших іноземних 

нашарувань. 
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Слов’янська ретроспектива З. Доленги-Ходаковського сягає 

у дохристиянські часи, щоб віднайти там суспільну структуру поділу 

Польщі на гміни. Дослідник старовини з цього приводу писав: 

«Звертаємося до віковічних джерел – вивчаємо цю матерію з іншої 

перспективи, можливо, ще досі живої на нашій землі і серед нас самих» 

[274, 274]. На думку З. Доленги-Ходаковського, «первісна епоха» 

недоступна очам істориків, які не знають слов’янського народу, натомість 

вона знаходиться «лише у вільній руці слов’янського витязя» [274, 274]. 

Для відтворення суспільно-політичної структури давнього 

слов’янського світу Зоріан Доленга-Ходаковський використав оригінальну 

теорію розвитку городищ. На основі етимологічних висновків та 

археологічних досліджень він розвинув концепцію, що у слов’ян-язичників 

панував гмінний устрій, нехарактерний для інших первісних суспільств. 

Життя у гміні, як описував З. Доленга-Ходаковський, було сповнене 

радості та гармонії, що виникало з рівності у «правах, обрядах та звичаях» 

[114, 3]. Це було замкнене середовище, у якому першість відводилася 

спільноті. Релігійна спільність, архаїчна «демократія», патріархальність 

локальної влади допомагали уникнути індивідуалізму. Натуральне 

господарство, у якому земля належала всій гміні, і відсутність чіткого 

поділу на стани надавали цьому типу суспільства родинного характеру. 

Відсутність анархії такого співжиття учений пояснював міцною владою 

«князів, священників, королів, жерців, клехів і обрядових старост» [114, 

10]. 

З. Доленга-Ходаковський зазначав, що гмінний устрій не був 

відомим у Західній Європі, оскільки був виключно слов’янською 

особливістю: «слов’янський лад оригінальний, характерний лише для 

наших законодавців і предків, які упродовж віків це формували і зуміли 

зберегти. У цьому полягала їх спільність, єдність» [114, 10]. Відповідно,   

З. Доленга-Ходаковський вважав прийняття християнства деструктивним 
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елементом суспільства. Розвинувся космополітизм, давню «демократію» 

замінила станова ієрархія, яку дослідник вважав антинародною. Оскільки 

Рим здавався йому причиною всіх слов’янських нещасть, вчений 

висловлював глибоку симпатію до традицій православ’я, побудованих на 

давньому східному ґрунті. 

Натомість у концепції слов’янської спільноти В. Мацейовського 

стверджено: «Первісна приязнь розвивалася у родах» [191, 196]. Серед них 

дослідник виділив два типи: «природні» та «штучні». «Засадою перших 

є кров, а других – право» [191, 196]. Першими в історичному розрізі стали 

«природні роди», натомість з огляду на їхнє значення для майбутнього 

більшу вагу покладено на «штучні роди» – ці інституції та звичаї, які 

поєднували слов’ян, варто було зберігати та розвивати. У всій повноті 

виявилися вони у слов’янських гмінах, які генетично виводились 

із «штучних родів» і поєднувалися за законом «ополя». Суть родів, на 

думку Мацейовського, віджила за часів Казимира Великого і втратила тоді 

правову силу [191, 766]. Цю зміну науковець вважав доцільною, згідною 

з «духом часу». 

Згідно з концепцією Вацлава Мацейовського, лише ті народи, які 

мають міцне керівництво, творять історію. Історія починається з появою 

монархії та християнства, саме в цьому середовищі формуються 

і розвиваються народи. Таким чином, історія, на думку вченого, ілюструє 

боротьбу християнських держав із внутрішніми контрагентами, інтереси 

всього суспільства вступають у конфлікт з інтересами окремих станів . 

У представленій концепції поєднано культ матеріальної та духовної 

цивілізації слов’ян, причому суспільне життя поляків переживало моменти 

не тільки піднесення, а й занепаду [73, 114–115]. 

На відміну від З. Доленги-Ходаковського, В. Мацейовський опирався 

на існуючу дійсність, вбачав у ній початок синтезу європеїзму 

з національним чинником, завдяки якому долався розлам між поняттями 
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народу та нації. У цій теорії немає місця для архаїчності та консерватизму, 

який помічаємо в утопічній візії З. Доленги-Ходаковського. Не 

в дохристиянських часах, а в сучасності В. Мацейовський вбачав період 

розквіту слов’янського світу. Відмінності між народом та нацією були для 

нього позитивною, обов’язковою умовою розвитку держави. Тому велике 

значення відведено у нього суспільній верхівці, що суперечила специфіці 

демократії З. Доленги-Ходаковсього, який відкидав вищі суспільні стани 

як посередників між народом і міцною патріархальною владою. Цей 

соціальний прошарок мав формувати народну свідомість, підносячи її до 

свого рівня. 

Отож, русофільство як політична та культурна орієнтація, висока 

оцінка язичницьких вірувань давніх слов’ян, критика римського 

католицизму як інородного чинника розвитку слов’янського суспільства та 

протиставлення йому православ’я як східного різновиду християнства 

(передусім, з огляду на літургійну мову), чистого від романсько-

германських впливів, критика «відірваної від народу» латинізованої 

польської шляхти – найсуттєвіші риси, які поєднували погляди історика 

слов’янського законодавства з утопічним ентузіазмом «дохристиянського 

слов’янства». При глибшому аналізі виявляється, що значною мірою ці 

риси слов’янофільських концепцій мали формальний характер, однак не 

можна їх оминути дослідницькою увагою чи залишити на маргінесі 

досліджень. Попри чисельні різниці між теоріями В. Мацейовського та      

З. Доленги-Ходаковського, існує «спільний знаменник» поглядів 

слов’янофілів першої половини ХІХ століття. Зокрема, можна 

стверджувати, що це був найбільш яскраво виражений русофільський 

напрям у польському слов’янофільстві. 

При цьому не можна забувати, що це був не єдиний і не 

найголовніший спосіб продовження слов’янофільської утопії Зоріана 

Доленги-Ходаковського. Так, Юліан Маслянка вбачав продовження ідей 
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З.Доленги-Ходаковського насамперед у поглядах демократів-народників, 

зокрема, в середовищі галицьких слов’янофілів, об’єднаних часописом 

«Зевонія» [204]. Їхня програма передусім стосувалася визначення рівня 

народного духу поезії. С. Гощинський, відштовхуючись від тез Л.Набеляка 

про любов до слов’янства, у статті «Нова епоха польської поезії» про це 

писав так: «Усі тогочасні часописи любили вести мову про слов’янство, 

але вбачати в ньому основу польської поезії літературним критикам було 

важко» [142, 213]. Лише львівським письменникам, зосередженим довкола 

альманаху «Зевонія», вдалося втілити цей рух у польській поезії, 

трактуючи стародавні поетичні тексти як джерело для натхнення та 

наслідування. 

Окрім Северина Гощинського, літературну програму «зевончиків» 

виклав Август Бельовський у вступах до двох томів «Зевонії» 

та у «Львівських різноманітностях». Метою слов’янофільського руху, на 

його думку, має бути популяризація народного польського письменства, 

давнього та сучасного, опис країни, жителів, народних звичаїв і пісень. 

«Програма «зевончиків» вказувала на народну творчість як на джерело 

відродження літератури у новому дусі» [136, 105]. 

Опираючись на теорію Зоріана Доленги-Ходаковського, 

Домінік Магнушевський у одній із своїх поезій закликав повернутися до 

пісенної і поетичної старовини і звідти видобути силу слова. Його 

поетичні рядки умовно можна вважати програмою дій для тогочасних 

слов’янофілів: 

Młodzi! Nam podnieśc piersią piewców sławnych, 

Młodzi! Nam podnieśc wiarą bogów dawnych, 

Gdzie śpi jeszcze w kamieniach, runach, gędźb ukryta 

Nam wydobyć, nam wrocić do Sławian koryta [292, 8]. 

Отже, з цього віршованого гасла «зевончиків» виникало, що перед 

ними поставлено досі нечуване завдання – надати нового напряму творчій 
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манері письменників українсько-польського пограниччя, зосередити їхні 

погляди на слов’янофільській тематиці. Саме цій проблематиці 

і особливостям її втілення на практиці необхідно присвятити окрему 

частину нашого дослідження. 

 

1.2. Альманах «Зевонія» – літературно-естетичний маніфест групи 

Образ «Зевонії» як галицької літературної групи в очах дослідників 

довго зберігав не дуже чіткі обриси. Її ідеї та погляди залишалися 

відомими лише вузькому колу шанувальників романтизму. Попри це, в 

цьому літературному об’єднанні знайшли свій вияв такі феноменальні 

явища, як регіоналізм, історизм, народність, що спонукає по-новому 

поглянути на призабутий, однак свого часу дуже відомий літературний 

рух, виокремлений в межах Галичини. 

У бібліографії «Новий Корбут» до перерахунку літературних груп 

першої половини ХІХ ст. не внесено «Зевонії». У енциклопедичному 

збірнику «Польська література» (Варшава, 1984–1985 рр.) згадано лише 

альманах із такою назвою, а про самих представників львівського 

слов’янофільського угруповання знову не сказано нічого. Зрештою, 

у «Словнику польської літератури ХІХ ст.» за редакцією Ю. Бахужа 

і А. Ковальчикової (Вроцлав, 1994 р.) знаходимо інформацію не лише про 

альманах, а й про саму групу «Зевонія», хоча ця інформація дуже 

короткого змісту. У підручнику «Романтизм» А. Вітковської та 

Р. Пшибильського «Зевонія» охарактеризована здебільшого з огляду на її 

видавничу діяльність. Натомість у працях М. Яньон, М. Рущинської та 

К. Поклевської звернено увагу на визначних представників цієї групи, її 

програму дій та спосіб художнього викладу вибраних проблем, у яких 

історія переплітається з сучасністю. Хоча рамки видання часопису 

«Зевонія» обмежено 1832–1838 рр., однак діяльність творчого 

слов’янофільського осередку тривала до 1844 р., коли був виданий 
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останній із збірників літературної групи – «Альбом для погорільців» – і не 

стало Ю. Дуніна-Борковського та Д. Магнушевського. За час своєї 

діяльності група видала чотири томи творів і вела активну дискусію на 

літературні та суспільні теми в інших полемічних виданнях. 

Умови існування літературної групи в першій половині ХІХ ст. 

значно різнилися від екзистенції таких угруповань наприкінці цього 

ж сторіччя чи, тим більше, мистецьких спілок ХХ ст. Потрібно 

враховувати соціальні, політичні, історичні чинники їх виникнення 

й розвитку. Перебуваючи в стані державної та національної неволі, 

польські митці найчастіше приєднувалися до конспіративної діяльності, 

що не могло не вплинути на систему зінтерпретованих ними образів 

і мотивів. Такими підпільними організаціями в період заснування 

львівського слов’янофільства були Союз двадцяти одного, Безіменний 

союз, Польське гірництво, Союз друзів народу та ін. Це надало новому 

літературному напряму політичного контексту. 

Згідно з теорією М. Вознякевич-Дзядош, існують чотири основні 

передумови створення літературної групи: свідоме розуміння 

приналежності до вибраної спільноти, створення спільних, 

консолідаційних цінностей, прагнення реалізувати спільні цілі і розподіл 

індивідуальних завдань між членами спільноти [278, 64]. У цьому плані 

«Зевонія» була не лише альманахом, а й літератрною трибуною митців, 

яких об’єднували слов’янофільські ідеї. Попри різні ролі – від лірики до 

нищівної суспільної критики, – «зевончики» мали єдину мету – зберегти 

й відновити призабуту народну творчість, донести її до якнайширшого 

загалу, завдяки власних переспівам, перекладам та антологічним виданням 

відтворити давній слов’янський колорит, вказавши на його цінність для 

нащадків. У цьому ключі можемо розглядати твори групи «Зевонія» як 

глибоко патріотичну лірику та прозу. 
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Як уже було сказано, існування та діяльність мистецьких груп після 

Листопадового повстання виходили поза межі письменства і ставали 

рупором політичних поглядів та ідей. Так, деякі представники «Зевонії» 

були змушені емігрувати з Галичини, а сам збірник лише на початку 

видавався у львівській друкарні, оскільки через декілька років він уже 

поділяв роль вигнанця разом зі своїми авторами. За таких зовнішніх 

обставин можна стверджувати, що дійсно йдеться про нетипову 

літературну групу, яка постійно перебувала в стані трансформацій та 

модифікацій, а зрештою, з огляду на об’єктивні та суб’єктивні причини, 

і зовсім розпалася. До об’єктивних причин, незалежних від волі 

письменників, зараховуємо політичні переслідування та цензурні 

обмеження, а також смерть деяких літераторів, до суб’єктивних – втрату 

ідеологічного ядра, яке б могло надалі цю групу об’єднувати. Такою 

рушійною силою у львівському середовищі був Юзеф Дунін-Борковський, 

який своєю комунікабельністю та світською безпосередністю прихиляв до 

слов’янофільства значну частину громадськості. Після його смерті брату 

Александеру Лешеку Дуніну-Борковському бракувало такої промовистості 

та суспільної привабливості, адже його сатиричне слово сприймалося 

у суспільстві неоднозначно. Не втрачав свого авторитету Август 

Бельовський, але його замкненість, інтровертність були далекими від 

лідерських якостей, які група втратила з відходом слов’янофільських 

корифеїв. Ці особистісні чинники російська та австро-угорська влади 

використали для того, щоб повністю знищити діяльність альманаху. Ідея 

відстояти слов’янські інспірації в «Щоденнику паризьких мод» та 

«Літературному тижневику» стала для «зевончиків» лише спробою 

оживити втрачені живі сили групи. Цих причин було більш ніж достатньо, 

щоб видатні письменники Галичини першої половини ХІХ ст. потрапили 

у хвилю забуття. Усвідомлюючи всю складність тодішніх обставин 

існування «Зевонії», необхідно віддати належне визначним митцям-
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народникам, проаналізувавши їхнє творче надбання, найповніше виражене 

в літературі та перекладах. Допоміжними елементами актуалізації 

галицької літературної минувщини повинна стати теж кореспонденція та 

публіцистика. 

Момент створення «Зевонії» зафіксований у листі Северина 

Гощинського до Михайла Грабовського від 2 грудня 1832 року, в якому 

письменник згадував про заснування у Львові нової літературної групи 

слов’янського спрямування [141, 154]. 

У листопаді того ж року Август Бельовський у листі до Людвіка 

Набеляка повідомляв: «Третьою моєю трудністю, яку я сьогодні 

розпочинаю, є видання щось на зразок річника, який більше нагадуватиме 

тимчасовий альманах, фінансування якого бере на себе Людвік 

Яблоновський, а я маю подати своє ім’я і опрацювати вибрані матеріали» 

[287, 51]. А. Бельовський був пов’язаний із Галичиною передусім як 

конспіративний діяч Товариства прихильників слов’янства, програма якого 

була викладена на шпальтах «Галичанина». Саме там надруковано його 

однойменну поезію «Зевонія», у якій символічно зображено, як 

слов’янське божество будить братів і «давніх богів, і вітчизняну історію», 

а також повертає «Поету свободу і небо» [245, 13]. 

З літературного середовища, згуртованого навколо «Галичанина» на 

заклик промовистого вірша Л. Бельовського відгукнулися молоді поети-

романтики, брати Юзеф і Александер Лешек Дуніни-Борковські. Решта 

членів нової групи – Казимир-Владислав Вуйціцький, Домінік 

Магнушевський та Луціан Семенський – були втікачами з Королівства, де 

їм загрожувала в’язниця за антиросійську дяльність. Головною спільною 

ознакою представників «Зевонії» можна вважати їх приналежність до 

першого покоління польських романтиків. Усі вони, за винятком Северина 

Гощинського, мали заледве по декілька творів, а за віком були поколінням 

Юліуша Словацького. 
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Назва «Зевонія» має сучасне походження, оскільки в ХІХ ст. 

стосувалася передовсім альманаху, а самих митців цього угруповання 

в тодішньому суспільстві називали «червоноруськими поетами» 

і «галицькою школою» («halicka uczelnia»)¸ що вказувало на їхню 

територіальну та історичну приналежність. Саме Адам Міцкевич в одній 

із своїх паризьких лекцій про слов’янську літературу визначив цих 

письменників як «слов’янофілів» [206, 135]. Така назва збереглася за ними 

і в еміграції. 

Хоча Август Бельовський подав ідею назви для нового часопису, він 

не був у цьому першопроходцем, тому що ім’я давнього слов’янського 

божества почерпнув із «Хроніки» Мацея Стрийковського. Зокрема, 

у літописця читаємо: «Діану, богиню мисливства, іншими словами 

називали Зевонією чи Дзеванною [...], що і сьогодні у Великопольщі та 

в Сілезії зберігають, бо діти в середопісну неділю, зробивши собі ляльку 

у формі жінки Зевонії або Мажени, тобто Діани, богині полювання, яку 

попередньо возвеличували, і наткнувши її на довгу палицю, носять, 

жалібно співаючи, один за одним вихваляючи, або возять на візку. Потім 

в калюжу чи в річку з мосту вкидають і додому навскоки втікають, ніби від 

ідолів до справжньої слави Ісуса Христа» [264, 137]. 

Можна припустити, що історик А. Бельовський був ознайомлений 

із цією літописною працею в рукописному варіанті, хоча вона й вийшла 

друком лише в 1846 р. Більше того, у подібному значенні представляв 

Мажену-Зевонію Йоахим Бельський у своїй «Польській хроніці» (1829–

1833 рр.), тож ім’я язичницької Зевонії було тоді в багатьох на вустах 

[245, 15]. Міфічна Зевонія символізувала весну, молодість, свободу, 

визволення, повернення до давніх слов’янських звичаїв. 

М. Ясінська з цього приводу відзначала провідну роль альманаху 

А. Бельовського в розвитку тогочасного слов’янофільства: «Дійсно, 

декілька співробітників, членів Товариства польського народу, передусім, 
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Гощинський і Бельовський, експонували „Зевонію” як центр цієї 

організації. Уже сама назва, яка представляла псевдоміфологічну постать, 

богиню життя і молодості, як і поетичні метафори (наприклад, мотив 

раптової весняної бурі), наводив на думку про прихід Весни Народів» 

[169, 197]. 

М. Рущинська пропонує розглядати діяльність галицької 

літературної групи  «Зевонія» в межах трьох основних періодів: - вступної 

фази у 1832 р., яка зібрала колишніх польських повстанців і конспіраторів 

на львівській землі, що належала тоді до володінь Австро-Угорщини;          

- створення в 1834 р. власного альманаху і видання трьох томів до 1838 р.; 

- період переслідувань і розпаду «Зевонії» з 1838 по 1844 р. 

У перший період діяльності нової групи ще не існувало спеціального 

часопису, який би гуртував довкола себе шанувальників слова, тому цю 

роль узяв на себе Національний заклад імені Оссолінських. Його директор 

Константи Слотвінський розпочав видавати архівно-науковий «Часопис 

Громадської Книгозбірні ім. Оссолінських», де друкував також твори 

«зевончиків», зокрема, «Початок пісні про Ігорів похід» Л. Семенського 

і «Сербські пісні» А. Бельовського. К. Поклевська зазначає: «Читальний 

зал і коридори Ossolineum тепер стали місцем зустрічі письменників 

і науковців. Тут над Длугошем, Стрийковським, Бельським засиджувались 

творці „Зевонії”. Тут поповнювались історичні знання Августа 

Бельовського і Кароля Шайнохи» [231, 170]. Окрім цього, у видавництві 

Оссолінських виходив друком нелегальний часопис «Конфедератка», який 

мав на меті підтримати конспіративний рух гірників Галичини, 

поширювались заборонені тексти А. Міцкевича. У першій фазі розвитку 

«Зевонії», хоч і не було ще чітко сформульованої програми нового 

літературного напряму, вона вже принагідно вимальовувалася 

у публікаціях інших видань, концентруючи увагу читаців на історичній та 

праслов’янській тематиці. 



39 

 

Видання першого тому «Зевонії» стало переломним у розвитку 

львівського слов’янофільства, адже з’явився програмний рупор, завдяки 

якому стало можливим пропагування спільних ідеалів. Часопис гуртував 

довкола себе передусім молодь з її амбітними планами відродження 

слов’янських поетичних та суспільних засад. Доповненням до збірника 

стали регулярні літературні зустрічі, які найчастіше проводилися у Львові 

(у житлі Августа Бельовського, Казимира-Владислава Вуйціцького та ін.). 

Під час цих зібрань висунуто тези проти міцкевичівської візії поета-

провісника та народного вождя. У відповідь на це «зевончики» 

запропонували своє бачення місії письменника як співця народу. За зразок 

взято концепцію З. Доленги-Ходаковського, у якій основну роль відігравав 

Боян, слов’янський гусляр. 

Другий том альманаху вийшов друком у Празі в 1837 р. коштом 

Александера Лешека Дуніна-Борковського і за редакцією того ж таки 

Августа Бельовського. Таким чином «зевончики» прагнули зберегти 

національний дух творів і уникнути цензури. Тим не менше, 6 грудня 1837 

р. збірник був вилучений як заборонений, збереглося лише кільканадцять 

його екземплярів. Унаслідок цього виникла потреба перевидати другий 

том, що й було зроблено 1839 р. в Страсбурзі. На перший план у літературі 

цього періоду виходить історична пісня та тематика козацької звитяги. У 

1838 р. програмними можна вважати такі твори «зевончиків», як 

«Передмова й письменство слов’ян» і «Пісня про Генріха Побожного» 

А.Бельовського, вірш «Наставник» Д. Магнушевського, «Труби в Дніпрі» 

Л. Семенського тощо. Другий період розвитку «Зевонії» завершило 

видання в 1838 р. у Відні альманаху «Літературні праці». «Серед 

представлених там творів програму групи найповніше відображали 

сербські пісні і дума „Добош” А. Бельовського, „Орли з Гербуртів”           

А. Л. Дуніна-Борковського і оповідання „Помста панни Уршулі” 
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Д.Магнушевського як цікава спроба експресіоністської історичної прози» 

[245, 37–38]. 

Еміграція активних членів «Зевонії» С. Гощинського та 

Л.Семенського в 1838 р. значно ослабила львівську діяльність 

слов’янофілів. Ці події вплинули на особливості останнього періоду 

існування «Зевонії» – поступове занепадання слов’янофільського руху. У 

1841 р. країною прокотилася хвиля масових арештів. Ще одним 

потрясінням для «Зевонії» стала втрата її провідного діяча – 18 червня 

1843 р. від туберкульозу помер Ю. Дунін-Борковський. Доведено до кінця 

його останню прижиттєву справу – видання збірника «Альбом для 

погорільців» (1844 р.), а через рік передчасно пішов із життя                       

Д. Магнушевський. Найвідоміші твори цього періоду: «Військо королеви 

Ядвіги» і «Скарб духа» С. Гощинського, драма «Владислав Білий»             

Д. Магнушевського, «Мисливець» Ю. Дуніна-Борковського тощо. 

Проблематикою літературного життя Галичини займався Владислав 

Завадський (1824–1891), польський письменник, видатна постать в історії 

давньої Галичини, журналіст і літератор. Він був публіцистом, істориком 

і мемуаристом, створив літопис галицьких земель і їх столиці.  Треба 

зауважити, що Галичина як транскордонний регіон за часів поділу Польщі 

мала дві столиці: Львів у Східній Галичині і Краків – у Західній. 

Завадський був співредактором і секретарем Львівського літературно-

наукового товариства (1868 р.), брав активну участь у політичному житті 

Львова. Найбільшу цінність мали його роботи на тему історії та культури: 

«Образи Червоної Русі» (1869 р., з ілюстраціями Юліуша Коссака), 

«Література в Галичині (1772–1848)» (1878 р.), « Журналістика в Галичині 

в 1848 р.» (1878 р.), а також повість «Два світи» (1845 р.) та 

«Щоденники літературного життя в Галичині» (видані в 1961 р.). Це 

найважливіші джерела інформації на тему літератури досліджуваного 

періоду. У 30-тих рр. XIX ст. Львів став найбільшим осередком і центром 
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польського слов’янофільства. Тут підтримувалися традиції Людвіка 

Набеляка, Луціана Семенського та Августа Бельовського. Це був 

особливий період, коли тогочасні львівські письменники успішно 

реалізовували проголошені слов’янофільські постулати. Інформуючи про 

свою діяльність у часописах, водночас вони маніфестували унікальність 

свого літературного середовища, збагачуючи польський романтизм 

слов’янофільськими тенденціями. Слов’янські зацікавлення ще з більшою 

інтенсивністю стали проявлятися в 1830–1848 рр. Простежується це 

в активній перекладацькій та інформаційній діяльності, появі програмних 

статей, численних літературних творах та епістолярному жанрі 

тогочасної епохи. При цьому варто додати, що саме Владислав Завадський 

у 30-тих рр. XIX ст. завершував перший період розвитку польської 

літератури в Галичині, тісно пов’язаний із діяльністю львівського 

альманаху «Галичанин» [152]. Разом з тим, це був час, коли активізувалася 

діяльність літературної групи «Зевонія», перший том публікацій якої 

з’явився на світ у 1834 р. [292]. 

Наступний період розвитку досліджуваного нами суспільно-

літературного феномену тривав з 1834 по 1848 р. Тоді вийшов друком 

другий том «Зевонії» (1838 р.), у якому нарешті було піднято питання 

нації, яка вже асоціювалася не лише з фольклором. Рік 1848 формально 

став завершенням періоду польського слов’янофільства [108]. При цьому 

потрібно підкреслити той факт, що обидва томи «Зевонії» тематично в 

усьому перегукувались, були поєднані спільною ідеєю. Їх автори прагнули 

відкрити найдавніші джерела польської культури. Вони мали стати 

фундаментом новітньої національної культури, до якої «зевончики» 

підходили з творчим ентузіазмом, називаючи «голосом народу» і «духом 

народу». Її духовне наповнення вони віднаходили в апофеозі дитинства та 

молодості, розглянутих крізь призму символічної єдності людини 

з природою. 
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Важливу роль в суспільно-культурному житті тогочасної Галичини 

відігравали часописи, особливо періоду першої половини XIX ст. Маємо 

на увазі такі альманахи, як «Галичанин», «Зевонія», «Слов’янин», 

«Дністрянка», «Літературні праці», «Альбом для погорільців» [74, 361]. Їх 

літературний профіль не був однорідним. Деякі з них видавалися 

в декількох томах. Часто різноманітні перешкоди (фінансові чи цензурні, 

неприхильність критики) ставали на заваді реалізації редакторських та 

видавничих планів. 

Зі Львовом у 1830–1848 рр. були пов’язані такі польські 

письменники: Олександр Фредро (народився 20 червня 1793 р. в Сурохові, 

помер 15 липня 1876 р. у Львові), Вінценти Поль (народився 20 квітня 

1807 р. у Любліні, помер 2 грудня 1872 р. у Кракові, найвизначніші твори 

написані у львівський період), Северин Гощинський (народився 

4 листопада 1801 р. в Іллінцях під Уманню, помер 25 лютого 1876 р. 

у Львові), Домінік Магнушевський (народився 21 червня 1810 р. 

у Варшаві, помер 27 лютого 1845 р. у Гвоздці, творча діяльність охоплює 

роки проживання у Львові), Август Бельовський (народився 27 березня 

1806 р. в Креховицях на Покутті, помер 12 жовтня 1876 р. у Львові), 

Луціан Семенський (народився 13 серпня 1807 р. в Кам’яній Горі, помер 

27 листопада 1877 р. у Кракові, розвинув львівське слов’янофільство) 

та ін. 

Не можна оминути увагою того факту, що в 40-вих рр. XIX ст. Львів 

був галицьким містом, яке нараховувало сімдест тисяч жителів  і дуже 

активно розвивалося не тільки в національному чи територіальному плані , 

а й у напрямі збагачення традиції власного фольклору. 

Представником прогресивного українофільства у тогочасному Львові 

був видатний суспільний та культурний діяч, учасник польських повстань,  

прихильник ідей польського романтизму Северин Гощинський, відомий 

насамперед завдяки своїм поетичним повістям «Канівський замок» та 
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«Король замчиська» [145]. Саме під впливом творів С. Гощинського 

письменники «Зевонії» формували літературний образ життя українського 

народу. У творчості цього митця Львів займав одне з найважливіших місць 

на культурній карті поділеної Польщі. У листі до Михайла Грабовського 

він стверджував: «Ані Париж, ані Познань не може нам обіцяти тієї 

вигоди, яку дає Галичина» [97, 19]. Початки польського романтизму 

сягають двадцятих років XIX ст. і нероздільно пов’язані зі Східними 

Кресами та Вільном, натомість у наступному десятилітті ці традиції 

перейняв Львів. У 50-тих рр. XIX ст. важливу роль в історії польського 

романтизму в період його занепаду відігравала Познань. 

Ю. Клайнер у своїй праці «Львів – колиска польського романтизму» 

(Варшава, 1938 р.), ставив навіть питання, чи то саме не Львів був 

колискою польського романтизму [178]. Це було своєрідне новаторство, 

яке мало свідчити про «повернення» до слов’янофільских ідей. Темою 

зв’язків сформованої у Львові польської літератури зі слов’янським 

письменством займалися в ті часи принагідно. Не зосереджувалися на 

оригінальності цього напряму та його ролі в розвитку польської 

літератури. Якщо навіть у тій чи іншій праці велася про це мова, то 

опиралися виключно на документальні факти з тогочасних альманахів, 

рукописні матеріали, мемуари й менш важливі джерела. 

Слов’янські зацікавлення львівського середовища в XIX ст. не можна 

розглядати поза загальними зацікавленнями слов’янською тематикою по 

всій Західній Європі. На процес формування цих ідей серед львівських 

письменників в епоху романтизму також вплинуло багато інших чинників. 

Провісником виникнення  нового літературного руху стало створення 

молодими ентузіастами Товариства шанувальників слов’янства (1821–

1826). Активними його учасниками були Людвік Набеляк, Август 

Бельовський, Луціан Семенський та ін. На жаль, до сьогоднішніх днів 

дійшло дуже мало інформації про цей конспіративний гурток. Захоплення 
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львівських письменників слов’янською тематикою особливим чином 

виявилось у 1830–1848 рр. Це був період, коли проблематикою 

слов’янської культури займалася також група так званих «червоноруських 

письменників», яка адаптувала для своїх потреб локальні легенди й 

народні пісні. До грона діячів місцевого літературного кола належали 

відомі критики Август Бельовський (критик, перекладач, науковець, 

співробітник львівського «Ossolineum»), Юзеф і Александер Лешек 

Дуніни-Борковські (письменники й критики), Луціан Семенський (поет 

і прозаїк), Домінік Магнушевський (поет, автор повістей і драм), Казимир-

Владислав Вуйціцький (письменник і збирач народних пісень) та Людвік 

Яблоновський (літературний критик) [156, 295]. Усі вони в своїх працях 

використовували вишукану, збагачену народною лексикою польську мову. 

Август Бельовський видав сонет «Зевонія» [292, 301], у якому 

заповідалося створення альманаху саме з такою назвою. У редакції 

альманаху були амбітні цілі. Автори, які друкувались у цьому виданні,  

звертали увагу не тільки на слов’янські традиції та зв’язки, але й на 

виникнення нової, живої, національної літератури. Програма часопису 

була створена набагато раніше і значно випереджувала офіційне видання 

першого тому «Зевонії». У ній важливу функцію було відведено 

романтичним ідеям Людвіка Набеляка. Її три основні напрями: народність, 

слов’янофільство та історизм. 

За видання «Зевонії» відповідав А. Бельовський. Альманах містив 

твори львівського літературного кола. Ця творча формація не тільки 

гуртувалася довкола «Зевонії», але й дотримувалася тих самих засад 

і цілей також на літературному поприщі. У часописі друкувались твори 

найвідоміших на той час письменників молодого покоління, які прагнули 

створити на його шпальтах новий літературний рух. 

А. Бельовський розпочав свою літературну кар’єру від публікації 

поетичних творів. перші його тексти вийшли друком у «Галичанині». 
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Видано там теж баладу «Тризілля», стилізовану під українську народну 

пісню. Редактор «Зевонії», як керівник молодої генерації львівських 

письменників, так описав програму цього альманаху: «У літературі 

особливо прагнемо врахувати польську народну творчість і її розвиток [...], 

зрештою творчість інших слов’ян, які якнайбільше до нас наближені, що 

становитеме предмет «Зевонії» і надаватиме животворчу силу окремим її 

частинам» [177]. 

Найкращим виразником української народної пісні стали думи         

А. Бельовського та Л. Семенського. Письменники, перед тим, як 

опублікувати їх разом у формі невеличкого тому [226, 19], представляли 

деякі тексти на шпальтах «Різноманітності» (у перекладі Л. Семенського) і 

в «Зевонії». Том «Думи» нараховує тридцять три твори, з яких шістнадцять 

створив А. Бельовський, всі інші – його приятель Л.Семенський. Думи 

обох авторів є парафразами українських автентичних текстів. Станіслав 

Здзярський охарактеризував рівень залежності польських поезій від 

українських пісень [289]. Не йшлося про потребу вияснення авторства 

окремих пісень, оскільки для них властива єдність стилю, яка виростає 

з української народної творчості. 

Олег Купчинський відзначав спорідненість польських і українських 

слов’янофільських ідей. Зокрема, порівнюючи наукову співпрацю 

А. Бельовського та І. Вагилевича, писав: «Різнобічне ознайомлення 

з писемними пам’ятками, давньою рукописною та стародрукованою 

літературою відкривало перед ученими широкі можливості щодо 

налагодження системного, а разом з тим критичного їх вивчення. 

У багатьох випадках звичайний аналіз переростав з аналітичного, 

побудованого здебільшого на окремих пам’ятках, до узагальнювального 

і порівняльного вивчення. Помітний їх перехід від предметної до 

проблемної орієнтацій в оцінці джерел» [36, 121]. 
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В іншому місці дослідник уточнював особливості діяльності 

українського та польського львівських літературних кіл: «Духовна 

близькість науковців проявлялася на той час у гуртуванні польської 

і української молоді у Львові, Перемишлі, а також спільному перебуванні 

в тих самих товариствах і гуртках. Прикладом може служити „Związek 

Przyjaciół Ludu” (1833), серед засновників і керівників якого були польські 

революційні діячі С. Гощинський, І. Кульчицький, Т. Вісьневський. 

Входили до нього й літератори А. Бельовський, К.-В. Вуйціцький,              

Е. Коритко, Ж. Паулі, а поряд з ними дванадцять українців – студентів 

духовної семінарії – М. Мінчакевич, Р. Крижанівський, 

Й. Константинович, Й. Охримович, К. Слоневський та ін. Аналогії бачимо 

у „Towarzystwie Uczonych albo Senacie” в Премишлі (1834), 

„Stowarzyszeniu Ludu Polskiego” (1835), пізніше „Związku Synów Ojczyzny” 

та інших гуртках» [36, 125]. 

Варто також відзначити оригінальність таланту Домініка 

Магнушевського, творчість якого тематично перегукувалася з діяльністю 

львівської молоді. Він не встиг дописати свою історичну драму 

«Владислав Білий». Можна стверджувати, що творчий доробок 

Магнушевського несправедливо забутий у дослідницькому дискурсі, бо 

довший час було прийнято вважати, що вклад цього митця в історію 

літературного життя давньої Галичини незначний. 

Юзеф Дунін-Борковський, старший брат Александера Лешека 

Борковського, підтримував тісні літератрні зв’язки з Августом 

Бельовським. Вивчаючи життя грецької спільноти в Чернівцях, активно 

долучився до поширення мови та культури цього народу, вбачаючи певну 

спорідненість грецького та слов’янського середовищ [75, 513]. 

«Аналіз чи порівняння письменницької творчості конкретного 

середовища митців є завжди добрим способом на дослідження i виділення 

різних явищ, які відбувалися в самій літературі. У випадку 
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інтерпретованого нами матеріалу в основу покладнено поетичну творчість 

і прозу з белетристичними рисами. Твори такого типу були насамперед 

виразом прогресивного напряму розвитку літератури XIX ст., яка черпала 

натхнення з народних джерел. Такою теж залишалася «Зевонія», яка 

відзначалася багатством стилю, чистотою і красою мови, тобто 

нечуваними досі рисами навіть у творах найкращих галицьких 

письменників» [272, 301]. 

Отож, можемо зробити висновок, що «Зевонія» була важливим 

літературним явищем. Вона складалася переважно з поетичних творів і 

повістей, мала виразні белетристичні риси.  Письменники втілювали у 

творах прогресивні народницькі тенденції слов’янського напряму. На 

шпальтах цього альманаху вперше з’вилися такі відомі твори, як 

«Суботка» С. Гощинського, «Сади і поети» Л. Семенського, «Збори 

митців» Д. Магнушевського, переклади українських пісень і дум 

А. Бельовського і Л. Семенського. Цей рух з роками все більше 

пожвавлювався. Зосереджувався він в основному довкола А. Бельовського, 

який, у старшому віці і з вагомим літературним багажем за плечима, був 

його очільником. Оживляв його своїми порадами, вчинками, словами 

і пером. Він стояв біля витоків майже всіх тодішніх львівських видань. 

Програма та маніфести «Зевонії» мали значний вплив на розвиток 

польської літератури наступних поколінь. Хоча К. Поклевська та М. Яньон 

відзначають своєрідний «слов’янофільський параліч», вказуючи на 

замкнутий характер естетичних положень «зевончиків» [162, 157], 

дослідники одноголосно декларують присутність стилю та ідей «Зевонії» 

у творчості пізніх польських романтиків, зокрема, Р. - В. Бервінського та  

Р. Зморського. Та особливо відчутні слов’янофільські мотиви в ліриці 

«Молодої Польщі». Так, гуцульська колористика творів К. Пшерви-

Тетмаєра і Я. Каспровича своєю образністю перегукується з поезією 

С. Гощинського. Історичну спрямованість творів Д. Магнушевського, 
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А. Бельовського та Л. Семенського віднаходимо в творчості 

С. Виспянського. 

Загалом вплив слов’янофільства першої половини ХІХ ст. на творчий 

доробок представників «Молодої Польщі» досі не вивчений. Слов’янсько-

індійські паралелі братів Дуніних-Борковських можна простежити у 

драмах Тадеуша Міцінського, відчутні теж паралелі між прозою Домініка 

Магнушевського та творчістю Стефана Жеромського і Вацлава Берента. 

Пам’ятаючи про роль «Зевонії» у формуванні свідомості галицького 

суспільства, не можна оминути увагою того факту, що в цій баталії 

духовного впливу вони програли Людвіку Зелінському, редактору 

«Львів’янина», та Станіславу Яшовському, видавцеві «Слов’янина» 

і «Дністрянки». К. Поклевська так характеризує цей конфлікт ідей: 

«Заборона „прихильникам протестів” друкуватися в Галичині пов’язана 

саме з дозволом на видання „Львів’янина”, а в наступних роках – на 

альманахи Станіслава Яшовського. На зріст потреб читачів влада 

відповіла протекцією лояльних видавництв з популярним, мілким змістом, 

хоча й з „атракційним виглядом”» [231, 282]. 

«Зевончики» (брати Дуніни-Борковські та А. Бельовський) на знак 

протесту проти утисків та цензурних обмежень почали видавати 

«Щоденник паризької моди». Доказом протесту стали теж публікації 

А.Л. Дуніна-Борковського та А. Бельовського на шпальтах «Літературного 

тижневика», у яких висміювався примітивізм нових львівських 

видавництв, розвінчувалася їхня фальш і прислужництво панівній владі. 

Більш болісним для представників «Зевонії» був розрив із Вінценти 

Полем, колишнім політичним поплічником, якого провладні сили 

проголосили «творцем монументальної легенди Кресів», оминувши увагою 

такі визначні пам’ятки літератури, як «Марія» Антонія Мальчевського з її 

трагічним кресовим сюжетом. 
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Як бачимо, після 1844 р. «зевончики» не тільки зазнали ще 

жорстокіших переслідувань з боку російських властей через свою 

політичну та національну позицію, але й в умовах неволі та фальшування 

правди вступили в мимовільний конфлікт із проросійськими вітчизняними 

силами, що позбавило їх провідної ролі в галицькій громаді. Еміграційна 

творчість ще зберігала відлуння слов’янофільських ідей, проте вони 

поступово відходили в минуле. І хоча царат всіма силами старався за 

допомогою панславізму витіснити ідеї національного визволення, вони все 

одно стали животворними пагонами, на яких зросла нова патріотична 

література, яка зрештою сформувала свідомість польської незалежності, 

а на початку ХХ століття реалізувалась у дійсному факті польського 

державотворення. 

 

1.3. Переклад як втілення уявлень «зевончиків» про художній 

універсалізм письменника 

Епоха польського романтизму – це час, коли в багатьох аспектах 

досліджень можемо звернутись до творчого та життєвого досвіду 

представників «української школи». Львівські культурні діячі польського 

та українського походження, на зразок міфічного поета Бояна зі «Слова 

о полку Ігоревім», шукали первісні й   найдавніші цінності слов’янства, 

вбачаючи в ньому джерело національної ідентичності. 

Важливу роль при цьому було відведено перекладацькій діяльності 

митців «Зевонії», на шпальтах якої читачам пропонували ознайомитися 

з маловідомими, а інколи й зовсім незнаними і невиданими українськими 

народними творами, серед яких було багато оповідей  про козаків, 

представлених у формі народних дум. Особливі заслуги у цій царині 

здобули А. Бельовський та Л. Семенський, як вказує на це 

Короледворський рукопис [239]. 
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Перші кроки в розвитку слов’янофільської трансляторики вони 

зробили в часописі «Галичанин» (у першому та другому томах). 

Літературну редакцію цих починань здійснив Валенти Хлендовський . 

Завдяки «Галичанинові» читачі мали змогу познайомитися з важливими 

перекладами: перекладом Короледворського рукопису з ґрунтовним 

вступом Людвіка Набеляка та перекладами сербських народних пісень, 

здійсненими Августом Бельовським. Слов’янський колорит цього 

альманаху доповнювали інші польськомовні твори на українську тематику 

[118; 284]. 

В. Хлендовський  присвятив перекладознавству одну зі своїх статей – 

«Про переклад», звернувши особливу увагу на теорію. У ній ідеальним 

методом перекладацької діяльності він назвав маневрування поміж 

«рабською точністю» і «сміливою свободою». Дослідник звернувся до 

теми стилістичної відповідності та визначив прерогативу «духа  твору». З 

цього приводу М. Рущинська зауважує: «А. Бельовський визначає основні 

принципи перекладу. Спираючись на публікації В.Хлендовського, вважає, 

що переклад повинен бути точним і без надуживань передавати головну 

думку оригіналу, при цьому чітко підкреслює, що не завжди рабська 

прив’язаність до форми народної автентики найповніше відображає її 

специфіку. Замість штучного дотримання мірок оригіналу рекомендує 

використовувати відповідно підібрані мовні і стилістичні засоби, які б 

найточніше відтворили характер перекладеного твору» [245, 54].  

«Зевончики» уміщали свої переклади, яких не пропустила львівська 

цензура, в «Літературному тижневику». Так, на шпальтах 

цього часопису А. Бельовський надрукував фрагмент поеми «Смерть Пері» 

А.-І. Подолінського, учня О. С. Пушкіна. Там же у 1839 р. видано 

перекладений ним уривок з листів Олександра Бестужева. Окрім 

прогресивної російської літератури, митці кола «Зевонії» цікавилися 

письменством інших слов’янських народів. Вони простежували 
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незаперечний зв’язок усіх цих творінь зі слов’янською старовиною, 

посилалися на їхнє спільне коріння. Подібні ідеали в Росії  сповідували 

К. Рилеєв, М. Максимович і М. Гоголь, які втілювали у своїй творчості 

українофільську літературну програму. Ці погляди пізніше підхопили 

В. Белінський, О. Герцен, Т. Шевченко, М. Добролюбов, О. Жемчужников, 

М. Лисенко та ін. [44]. 

Цінність перекладацької діяльності А. Бельовського та 

Л.Семенського відзначав у своїх працях К.-В. Вуйціцький. На його думку, 

усі, хто перекладав перед ними, «лише заміняли головну думку своїми 

додатками і ці дивацтва вважали правильним перекладом народних пісень» 

[279, 371]. 

Довільний переклад прозою найяскравіше ілюструє, як представники 

«Зевонії» втілювали теоретичні перекладознавчі засади на практиці, які 

засоби для цього використовували. Виявлялося це у специфічній манері 

архаїзації тексту та стилізації сучасного мовлення під старовину. Такому 

авторському світобаченню загрожувала схильність до псевдоархаїчності , 

на чому слушно наголошує М. Рущинська. Однак у поетичних перекладах 

Бельовського такого стилістичного надміру не простежуємо. Засоби 

народного мовлення, рутенізми, кальки виконують у його перекладах 

особливу функцію наближення читача до старовини, відтворення давнього 

часопростору крізь призму проблем суспільства першої половини 

ХІХ століття. 

Перекладом сербських пісень польською мовою на початку 

романтичної доби займався К. Бродзінський (1819–1821 рр.), загалом 

переклавши сорок творів. Завдяки його популяризаторській діяльності 

ці зразки народної пісенної творчості викликали значне 

зацікавлення слов’янофілів. Август Бельовський створив на цьому ґрунті 

23 пісенні переклади, три з яких мають епічний характер. 

Перекладачами сербської народної лірики, окрім А. Бельовського, також 
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були Л. Семенський, Л. Гашинський і Ю.-Б. Залеський. Так,                    

Ю.-Б. Залеський займався не тільки поетичного інтерпретацією сербських 

пісень, а й переклав епічний косівський цикл «Цар-Лазар, чи Косівський 

бій». Найвищий рівень поетичності знаходимо у «Народних сербських 

піснях» у перекладі Романа Зморського (1855 р.). 

Переклади сербської лірики А. Бельовського високо оцінили його 

сучасники: Е. Дембовський, К.-В. Вуйціцький, М. Грабовський та ін. 

Зокрема, К.-В. Вуйціцький звертав особливу увагу на «чудову обізнаність 

з усіма діалектами різних слов’янських поколінь, глибоку обізнаність 

із народною піснею, звичаями та мовою» [279, 370]. 

Ю. Дунін-Борковський у «Слов’янських піснях» високо оцінив 

спільний спадок слов’ян у таких віршованих рядках: 

Pieśni słowiańskie, jednej matki córy, 

Odmienne licem, barwą rozmaite, 

Lecz w jednej wielkiej przeszłości powite 

Na śnieżnym grzbiecie starowiecznej góry [97, 130]. 

Передували цій авторській позиції дві програмні праці 

слов’янофільського характеру, зосереджені власне на народній пісні. 

Перша з них – «Співи народу» К. Гюттнера (1822 р.) [154], друга – «Про 

співи простого народу» Д. Зубжицького (1823 р.) [295]. Зокрема, Гюттнер 

писав: «Навряд чи знайдеться щось таке, що б нам більше послужило 

у розумінні власних почуттів і способу мислення народу, як його співи; 

вони займають особливе місце в його житті та вірі, є його плодами 

і провісниками мистецтва» [154, 86]. 

Владислав Завадський у своїх «Мемуарах» підкреслював, що 

А.Бельовський на початку своєї літературної діяльності взявся до 

активного і комплексного вивчення давньої народної поезії. Предметом 

його аналізу стали не тільки польські народні легенди та пісні , але й 
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ідентичні тексти всього слов’янського світу. Ця поезія, на думку 

письменника, була спорідненою на всіх рівнях. 

У своїх подальших дослідженнях він стверджував: «А.Бельовський 

взявся за переклад найдавнішої відомої пам’ятки старослов’янської поезії, 

яка описувала похід Ігоря на половців: «Слова о полку Ігоревім». Виданий 

в 1833 р. переклад цієї поеми приніс Бельовському славу на літературній 

ниві. Перед призвичаєною до легкості класичного вірша, до 

байронівського ліризму читацькою публікою відкрилися нові стихії, новий 

стиль, нові способи поетичного вираження речей і висловлювання. 

Перекладач старався повністю передати дух оригіналу і зробив це в цьому 

перекладі з усією точністю образотворення та пружністю стилю , яким 

сповнена ця героїчна поема, нерівна і чоловіча, як і сама епоха, з якої вона 

походить, де, окрім бойового кличу, у плачі Ярославни звучать тони 

найтоншої жіночої чутливості. Переклад А. Бельовського, немов 

вирізьблений з одного каменя, які б оригінальні думки автора не 

передавав, у всіх своїх деталях зберіг цю пластику слова, яку автор вважав 

одним із найцінніших скарбів справжньої поезії. Архаїчність стилю 

гармонійно переплелася з основним змістом твору. [...] Переклад про 

Ігорів похід пробудив літературний рух і звернув погляди на 

старослов’янську поезію. Луціан Семенський у той же час переклав 

Короледворський рукопис i створив „Труби в Дніпрі” – історичну картину, 

яка своєю композицією та колоритом стилю перегукується зі стародавньою 

поезією про Ігорів похід. Незабаром після цих видань А. Бельовський 

написав свою власну поему, у якій відчутні ті самі нотки» [288, 93–94]. 

Август Бельовський мав змогу детально ознайомитися зі «Словом 

о полку Ігоревім…» в оригіналі ще у двадцятих роках ХІХ ст. До нього 

цією пам’яткою старовини цікавилися такі польські письменники, як 

С. Лінде, І.-Б. Раковецький та ін. Попередньо перекладені фрагменти 

«Слова…» польською мовою викликали неоднозначні оцінки. Бачимо це, 
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наприклад, у коментарі Казимира Бродзінського, який писав: «Відома 

поема про похід Ігоря проти половців є вповні героїчною елегією. 

Представлено тут чоловічий жаль, інколи дикі, але сильні образи; часті 

повтори, які під час читання здаються нам нудними, у співі віднаходили 

свою мету і наслідок. З цієї поеми Ц. Годебський переклав прекрасний спів 

Ярославни, але достосував його до сучасних смаків i розтягнув власними 

доповненнями, ослабивши чудову за своєю природою річ» [99, 348]. Таким 

чином, переклад давньоруської літературної пам’ятки був справжнім 

викликом для творчих кіл ХІХ століття, відважним, а для декого 

і непосильним завданням. Водночас К. Бродзінський наголошував на 

нагальній потребі здійснення нових перекладів, яких у першій половині 

ХІХ ст. катастрофічно не вистачало. Дослідник з гіркотою зауважував: 

«Якою ж обмеженою є в нас кількість взірцевих перекладів іноземних 

творів, у цьому нас може засоромити бідніша література посторонніх 

народів» [99, 218]. У світлі цієї суспільної необхідності жили і творили 

представники «Зевонії», серед яких першість справедливо належить 

майстрові перекладу А. Бельовському. 

У «Передмові» до видання твору польською мовою А.Бельовський 

зазначив: «„Слово о полку Ігоревім” – це героїчна пісня, написана 

давньоруською мовою, у якій оспівано похід Ігоря на половців. [...] Щодо 

мови цієї пісні, то вона дещо відмінна від тієї, яку зустрічаємо у писемних 

русько-слов’янських пам’ятках Х, ХІ і ХІІІ століть. [...] У нас немає 

жодних поетичних пам’яток з її часу, з якими б ми цю пісню могли 

порівняти» [91, IV]. Письменник здійснив два польськомовні переклади 

цього твору – поетичний і прозовий варіанти. 

Попри те, що «Повість временних літ» теж була особливим 

зацікавленням А. Бельовського, переклад цього твору на польську мову він 

поклав на плечі І. Вагилевича, а сам редагував роботу українського колеги 

по перу і вносив до неї правки. А. Бельовський із захопленням писав про 
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цінність Несторового літопису: «Дійшов до нас образ пригод усієї Русі і її 

ставлення до корінних народів. [...] Приглядаючись до цього літопису, 

бачимо не тільки дії та моральні засади князів, але й пізнаємо народ, його 

звичаї та початки права, його забобони й традиції, у яких світло науки 

Христа стикається із залишками язичництва; підслуховуємо прислів’я 

народу й відгадуємо, у яких справах він охоче брав участь, а в яких був 

пасивним знаряддям своїх володарів» [188, 542]. 

Переклад «Повісті…» завершено у 1840 р., однак видано в збірнику 

«Monumenta Poloniae Historica» аж 1864 р. Про те, що І. Вагилевич з 

А. Бельовським спільно займалися цим виданням, свідчать слова редактора 

«Зевонії» в передмові до «Несторової хроніки». Зокрема, він згадував: 

«Теперішнє видання я поправляю з паном Іваном Вагилевичем, 

незрівняним знавцем слов’янських мов, який, як і в інших пам’ятках не 

відмовляв мені у своїй дружній допомозі, так і надав її особливо у Несторі. 

Усі важливі питання, які стосуються цієї пам’ятки, ми вирішували разом 

і дотримувалися щодо цього видання певних засад» [188, 549]. 

Щодо видання А.Бельовським першого тому самого збірника, 

допомога І. Вагилевича у перекладах була теж значною. Про це редактор 

«Monumenta...» писав у вступній частині: «Іван Вагилевич рішуче мене 

підтримує як в укладенні тексту Нестора, так і в його перекладі та 

поясненнях» [90, XXXII]. До тому увійшло 7 публікацій іноземних авторів 

про слов’ян, 29 слов’янських пам’яток, у яких згадувалась Польща та її 

сусіди, що сприяло розвитку слов’янофільських ідей [36, 129]. 

Потрібно відзначити, що переклади зразків слов’янської словесності 

мали значний вплив на оригінальну творчість А. Бельовського. Вони 

внесли більше конкретизації в його систему образотворення, витіснивши 

абстрактні образи. Серед улюблених художніх засобів митця були 

почерпнуті з народної пісенності часті повторення слів і зворотів, 

паралелізми з запереченнями тощо. 
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До львівських перекладачів першої половини ХІХ ст. відноситься 

Луціан Семенський, який протягом багатьох років був пов’язаний 

зі Львовом. Пізніше, перебуваючи в еміграції, митець видав декілька 

перекладів із зібрання творів Вука Караджича у познанському часописі 

«Науковий покровитель» (1843 р.). Л. Семенський у своїй перекладацькій 

діяльності відзначався високим рівнем достовірності і близькості 

з оригіналом. Дбаючи про відповідність рими, він не відходив далеко від 

оригіналу. Його переклад Короледворського рукопису на початку 1833 

року був визнаний видатним явищем слов’янської літератури. При цьому 

варто пригадати той факт, що фрагмент перекладу «Слова о полку 

Ігоревім» був опублікований стараннями Національного закладу 

ім. Оссолінських під назвою «Початок пісні про похід Ігоря 

Святославовича проти половців» [231, 208]. Виник він «[...] в Одесі ще до 

вибуху Листопадового повстання, тож значно випередив консолідацію 

„зевончиків”» [249, 168]. 

Перекладом Короледворського рукопису, який належить до 

найдавніших чеських літературних пам’яток, окрім Л. Семенського, 

займалися також Л. Набеляк та А. Бельовський. Так, А. Бельовський видав 

друком один із його фрагментів – «Суд Любуші», перекладена 

польскомовна версія якого здобула значну популярність у галицькому 

середовищі слов’янофілів. 

Міфічні давньоруські часи не вичерпувалися виключно перекладом 

«Слова о полку Ігоревім». Л. Семенський у 1835 р. видав перекладений 

польською мовою варіант «Весілля князя Володимира» [292, 325–339]. 

У «Вступі» до цього видання автор перекладу зауважував: «Більша 

частина збірника цих пісень присвячена славі князя Володимира і його 

боярів, яких він так само, як Карл В. дарами і похвальними одами зібрав 

при своєму дворі в Києві та відправляв на різні великі заходи. Цих 

пам’яток ніхто досі не торкався польським пером, хоча в них стільки 
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свіжості, стільки пахощів, які долітають із давніх чарів, стільки фантазії і 

життя, що їх знайдеш лише в деяких творіннях сучасності» [292, 328]. 

Ці пісні вважають переспівом давніх билин, редагованих за часів 

Петра Великого [292, 327]. Зацікавлення «зевончиків» зосереджувалося на 

стольному граді Києві, який вони вважали міфічною колискою праслов’ян. 

Варто наголосити, що в цьому погляди З.Доленги-Ходаковського 

і В.Мацейовського перетиналися, поєднуючи радикальне польське 

слов’янофільство з панславізмом. 

Серед перекладів сербських пісень потрібно виділити доробок 

А.Бельовського, який переклав двадцять три твори, звернувши особливу 

увагу на лірику і епіку слов’янського півдня. В. Завадський назвав 

перекладений збірник Вука Караджича «євангелієм початківців молодої 

літератури, книжкою, оціненою ще вище, ніж найбільш учені та корисні 

праці» [288, 346]. У ньому «зевончики» вбачали закодований запис 

боротьби за незалежність і цінну національну реліквію. Подібну 

перекладацьку спадщину сербських пісень залишив після себе 

Л.Семенський, що відзначає М. Якобець-Семкова [159, 248]. 

Окрім суто слов’янських перекладів, не можна оминути увагою 

інший перекладацький доробок галицьких письменників, який містився 

в колі поширених романтичних ідей, що прийшли із Заходу. Як уже 

попередньо зазначалося, австрійські провладні сили були зацікавлені 

у прищепленні львівському інтелектуальному середовищу германських 

мистецьких смаків, які насамперед виявилися у творчості німецьких 

романтичних поетів Й. Ґете і Ф. Шиллера. Таким чином, виникав 

неповторний синтез західної та східної культур, значною мірою оснований 

на німецькій романтичній поезії, який черпав мовні форми у 

Ф.Карпінського і стилістичну класику в стародавній культурі Греції. 

Август Бельовський у передмові до «Ліричних пісень Фрідріха 

Шиллера» писав про тогочасну загальну прихильність до шиллерівської 
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творчості: «У його щирих грудях, у яких містилося все людство, можна 

було глибше і точніше пізнати епоху і народ, аніж у достойних, 

пластичних грудях  Ґете, який з холодним розрахунком покладався на 

інтелект» [224, XVII]. Зважаючи на духовні симпатії, А. Бельовський 

неодноразово брався за лірику Ф. Шиллера: у 1827 р. переклав його елегію 

«На смерть юнака», а після 1830 р. – «Очікування». Інші переклади 

з німецької літератури цього автора були вміщені в антології за 1841 р. 

Маємо на увазі такі твори, як «Прощання з Гектором» і «Замикання». 

Письменник вважав, що романтична лірика близька слов’янським ідеям, 

оскільки німецький поет-романтик здобув велику популярність саме 

в колах слов’янських митців. Він писав: «Досягнення Шиллера ми звикли 

вважати за щось рідне [...]. Якась співчутливість міцно пов’язувала їх 

з нашим народом. Кращі письменники змагаються у перекладанні його 

творів вже кільканадцять років. Уже й найбільшу драму видали 

у римованій версії» [224, I]. Видавець зауважував, що у Львові панував 

культ Шиллера. При цьому застосовувались дві перекладацькі засади: 

у середовищі «зевончиків» на перший план висувалася вимога точності 

перекладу, тому високо цінилися праці Й. Камінського, натомість 

у літературному оточенні С. Яшовського надавали перевагу парафразі, що 

викликало обурення слов’янофілів. Саме цим, перш за все, пояснюється 

попередньо згадана нами критична оцінка К. Бродзінського. Не знайдемо 

жодного перекладу С. Яшовського і в антологічних виданнях 

перекладених творів, які видавала в той час «Зевонія». У дрібних, на 

пеший погляд, деталях простежується серйозний суспільний конфлікт, 

автоматично перенесений у площину літератури. Власне, ця суперечність 

була першопричиною такого швидкого занепаду слов’янофільського руху, 

який не корився провладним структурам Галичини. 

Унаслідок значної популярності у Львові творів Ф. Шиллера 

видавалися антології його поезій. Першу  з них – «Балади і пісні Фрідріха 
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Шиллера» – опублікував Й. Камінський у 1820 р. як посібник для 

школярів, натомість у 1841 р. підготовлено до друку «Ліричні пісні 

Фрідріха Шиллера» за ред. А. Бельовського Справа видання зволікалася 

декілька років через цензурні обмеження. До збірки ввійшли ранні 

переклади «зевончиків», які були переконані, що львівський романтизм 

у Галичині бере свій початок від німецької романтичної школи. 

Таким чином, простежуємо тенденцію симбіозу культур. Від 

вивчення західного культурного надбання слов’янофільскі уподобання 

привели А. Бельовського та Л. Семенського до перекладу зразків 

слов’янської усної народної творчості – сербських пісень, українських дум 

і колядок, на основі чого можемо зробити висновок про тісний зв’язок 

західного та східного творчих надбань, що знайшло свій особливий вияв 

у епоху раннього романтизму. 

Загалом потрібно підсумувати, що найважливішою заслугою 

львівських літераторів-слов’янофілів була їх перекладацько-

популяризаторська діяльність. Це вони переклали з великою майстерністю 

такі твори слов’янської культурної спадщини, як: Короледворський 

рукопис, Зеленогорський рукопис, вибрані сонети з «Гори слави» Яна 

Коллара, багато сербських народних пісень і українських дум, а також 

пам’ятку слов’янської старовини «Слово о полку Ігоревім». У них 

оспівувався народ та його пісенність. Ці переклади покладено в основу при 

створенні оригінальних авторських дум і балад. Зрілий романтизм черпав 

свої зразки з передруків, перекладів і наслідувань. У тогочасноиу 

літературному середовищі Галичини були поширені не тільки народні 

пісні, легенди та перекази, давні літописи, а й виникла мода на знання 

старослов’янської поезії. На основі цього творився новий, неповторний 

колорит слов’янофільської лірики та прози. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ 

У СТАНОВЛЕННІ ЕСТЕТИЧНОГО КРЕДО ГРУПИ 

 

 

2.1. «Зевончики» – дослідники національної історії України 

і Польщі  

У процесі формування основ романтичного слов’янофільства 

важливе місце відведено історичній проблематиці та її політичному 

контексту. Польські письменники першої половини ХІХ століття, зокрема 

представники «Зевонії», обґрунтовували ці положення концепцією 

філософії історії Йоганна-Готфріда Гердера [153]. У поєднанні 

з прагненнями відновлення нації та держави ці митці творили конгломерат 

історично-національних інспірацій слов’янського світу, яскраво виражених 

у тогочасній літературі. 

Відзначаючи значення «зевончиків» для польської літератури, Аліна 

Вітковська писала: «Зворушливим є це поєднання молодості  і повернення 

до старовини, молодості і давніх богів, авангардного перевороту і покори 

перед минулим» [276, 26]. 

Роблячи екскурс в історію початку ХІХ століття, варто пригадати, що 

в цей період слов’янські держави практично не існували на карті світу, 

а входили до складу декількох могутніх монархій. Виняток становила хіба 

що Дубровницька республіка, але й вона в 1808 р. цю незалежність втратила, 

рішенням Наполеона приєднана до новостворених Іллірійських провінцій, 

а після поразки французів потрапила у володіння Австрії [238]. Відносну 

незалежність мала Чорногорія. Слов’яни, які належали до двох 

цивілізаційних спільнот – Latinitas i Cyrillianitas – були порізнені 

в етнічному, історичному, культурному та мовному плані. У цьому 

неоднорідному середовищі зародилися ідеї слов’янофільства, формувалася 
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власна ментальність і розвивалася національна свідомість. Ці тенденції 

знайшли свій вияв у поглядах Й.-Г. Гердера. 

Зокрема, мислитель писав про слов’ян так: «Коло мінливого часу 

крутиться в незворотньому напрямі. У зв’язку з тим, що ці народи 

здебільшого займають території, які могли б стати найгарнішими в Європі, 

якби були повністю доглянуті і доступні для торгівлі, і у зв’язку з тим, що 

можна сподіватися, що право і політика в Європі все більше сприятимуть не 

воєнним настроям, а тихій праці і мирним торгівельним відносинам між 

народами, зрештою і ви, народи, сьогодні так глибоко знедолені, хоч колись 

були працьовиті і щасливі, пробудитеся з довгого і важкого сну, 

визволившись із ланцюгів неволі, і будете розпоряджатися – як своєю 

власністю – вашими чудовими просторами від Адріатичного моря до 

Карпатських гір, від Дону до Молдови, святкуватимете там свої давні свята 

спокійної праці і вестимете свою торгівлю» [153, 327]. Ця думка                   

Й.-Г. Гердера для представників слов’янських народів стала зачином 

національних ідеологій, бо виражала сподівання, що вони ще відіграють 

важливу роль в історії людства. 

Влучне визначення цього руху дала Д. Завадська. Вона писала: 

«Нелегко [...] відділити теперішнє від минулого, історичні погляди від 

політичних, професію поета чи історика від політичної місії. А в ті часи 

передусім важко було визначити зрозумілі сьогодні межі між типами 

зацікавлення минулим поета та історика. Тоді справді історик 

у професійному плані був набагато ближчим до поета, аніж у сьогоднішні 

часи великого постструктурального наближення літератури до історіографії, 

історичних наук до мистецтва» [286, 40]. 

Наукові зацікавлення історією слов’янського світу датуються в Польщі 

кінцем XVIII століття і пов’язані з такими визначними особами, як Адам 

Нарушевич, Ян Потоцький чи Тадеуш Чацький. Та найзначніший вплив на 

розвиток слов’янофільства мав, як було вже попередньо зазначено, Адам 
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Чарноцький (Зоріан Доленга-Ходаковський). У його розумінні, історична 

хронологія безпосередньо перекладається на тривалість подорожі. Мандрівка 

як спосіб пізнання минулого була одним з елементів, які надихали 

послідовників З.Доленги-Ходаковсьокого на пошуки історичної правди у 

відродженні слов’янського світу. У поетичному кредо Домініка 

Магнушевського, надрукованому в «Зевонії», З. Доленга-Ходаковський 

представлений у суперечці з класичними істориками. Їхнє пізнання минулого 

мало посередній характер і опиралося на аналіз письмових пам’яток. 

З.Доленга-Ходаковський посягнув на їхню царину, безапеляційно заявивши: 

«Я йду звідси»: 

Rozwarły się drzwi sali. Wszedł jakiś podróżny, 

Kij miał w ręku, twarz młodą, widać życiu dłużny; 

[…] 

«Ja idę ztamtąd!» woła «widziałem, jak całą 

Ojce nam zostawili ziemię; w niej zostało 

Więcej pamiątek, śladów, dawniejsza to księga 

Jak wszystkich greckich mistrzów; ona kości sięga 

Sławian» [195, 5]. 

«Звідси» – тобто з минулого, яке старалися пізнати історики. Зміна 

історичної альтернативи вивела дослідників на шлях креації пам’яті, про що 

пише М. Міхальський [205, 90]. 

Наприкінці свого програмного виступу Д. Магнушевський зауважував: 

Wam historia papugą, przeszłość, to na lata 

Liczycie, nie na myśli. Ludy, co zalały 

Pierwsze wasze siedziby, bierzecie za wały Morskie. [...] 

Kroniki oszczerce! 

W nich zakonnik z dziecinnych pieluch ludów szydzi, 

Nie wie, że człowiek, jako za młodu zawidzi, 

Takie mu na starość goreją widziadła, 
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Że co w ducha wpłynęło, liczba lat nie zjadła [195, 7]. 

 У цих словах викладено історичну програму представників «Зевонії» 

як спосіб пізнання минулого через заглиблення в духовну формацію 

стародавніх слов’янських племен. 

Європейська цивілізація перетворила слов’ян на «чужинців, які 

блукають над гробами наших праотців», відірвала від життєдайного 

джерела, національного коріння. Заклик повернення до народності 

простежується практично в усіх статтях і листах З.Доленги-Ходаковського. 

Відомим є його твердження про те, що «шляхта, цілком опанована 

духовенством, відрікшись протягом восьми століть від своєї мови, 

постійно приймала нові звичаї, відкидала національні елементи, бо не 

хотіла мати нічого спільного з народом, тож легко поколисуючись 

у мрійливих видіннях, нічого постійного і віковічного нам дати не може» 

[112, 29]. 

Перетворення слов’ян у частини «великого загалу», відречення від 

їхньої індивідуальності, «приєднання до інших народів Заходу, зовсім до 

нас неподібних» [114, 1] у межах римської християнської цивілізації – 

основні твердження ретроспективної утопії З. Доленги-Ходаковського. 

Саме на цих землях, відірваних від впливів космополітичного 

християнства, у місцях, «до яких ще навідались промисловці», учений 

знаходить чисту «народність» і «слов’янськість». 

«Ретроспективна, слов’янофільська утопія З.Доленги-Ходаковського 

зосереджувалася довкола проблеми гмінних володінь. Ця проблема також 

покладена в основу теорії В. Мацейовського, який, протиставляючись 

«республіканському» історичному синтезу Й. Лелевеля, достосував ідею 

розвитку гмін до потреб централізованої, бюрократичної, абсолютної 

монархії. Він розглянув низку тез, висунутих З.Доленгою-Ходаковським, 

проте надав їм нову функцію. Вивчаючи результати його подальшого 

аналізу, можна ствердити, що в працях В. Мацейовського 
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ретроспективність тяжіє до первісного слов’янського володіння гмін, 

проте за своєю суттю вона не була народною, патріархальною утопією, 

натомість обґрунтовувала визнання російської абсолютної монархії як 

сторожі суспільного ладу, сторожі єдності, якій загрожувала своїми 

партикулярними розходженнями зі слов’янськими традиціями 

латинізована польська шляхта» [274, 282]. 

Львівське середовище, у якому діяли представники групи «Зевонія», 

в історичному розрізі можемо віднести до українсько-польського 

пограниччя, оскільки, як слушно зауважила Луція Харевичова, був це 

«період польсько-руської співдружності» [104, 174]. 

Слов’янофільство було яскравим прикладом тієї позитивної 

тенденції, що поміж слов’янськими народами, зокрема, українським та 

польським, не існувало на той час політичної противаги, міжнаціональної 

суперечності, оскільки обидва середовища жили подібними прагненнями 

національного визволення і відродження. І. Франко з цього приводу 

зауважував; «Я покажу генезис і зріст симпатій слов’янських серед 

галицьких поляків і русинів і вплив тих симпатій на наше народне 

відродження. Особливо треба тут піднести вплив Тадея Василевського на 

Шашкевича, братів Борковських на Вагилевича, далі Бельовського, 

Слотвінського, Росцішевського і других поляків, з котрими наші руські 

писателі часто і дружно стикалися. З іншого боку, проявлялися на них 

впливи польські, іменно впливи тої демократично-революційної 

пропаганди, що, виходячи від польської еміграції з Франції та Бельгії, 

проявлялася в численних польсько-патріотичних конспіраціях, в пробах 

усної та писемної пропаганди, між іншим, і між руським народом і між 

руською інтелігенцією, то єсть головно між питомцями духовної семінарії. 

Деякі з тих пропагандистів, як Ценглевич, М. Попель, хоч поляки, писали 

дещо по-руськи і мусять зайняти бодай скромне місце в історії руської 

літератури» [62, 63]. 
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З метою комплексного розгляду діяльності «зевончиків» необхідно 

врахувати не тільки поетику творів цих митців, а й визначити їхнє 

ставлення до історії та історизму. 

Історія Галичини – як частини давньої Речі Посполитої, приєднаної 

до австро-угорської монархії – та становлення її культурної ідентичності 

на тлі розвитку інших сфер життя поділеної Польщі розпочалися в травні 

1772 року. Цей період можемо вважати переломним моментом, у якому 

почала зміцнюватися історична та національна свідомість регіону. На 

сьогодні маємо чимало відомостей про специфіку цих земель, їхні 

традиції, перипетії долі та пов’язані з ними численні пам’ятки культури. 

Ця самоідентифікація здавна опиралася на такі поняття, як слов’янський 

світ, народність, регіоналізм, збирання народних пісень і легенд 

(діяльність Вацлава з Олеська і Оскара Кольберга) та описи краєзнавчих 

експедицій (наприклад, «Щоденник подорожі до татарів» С. Гощинського 

з 1832 року) [138; 273]. Був це прояв однієї з основних рис польського 

романтизму – захоплення історичним минулим, завдяки чому численні 

твори цієї епохи, написані як в Польщі, так і в еміграції, висвітлювали не 

тільки тогочасні геополітичні теми, але й були своєрідною формою 

критичного розрахунку з історичним минулим. Польський романтизм, 

який породив визначних польських письменників – А. Міцкевича, 

Ю. Словацького, З. Красінського, Ц.-К. Норвіда, Й. Лелевеля чи 

М. Мохнацького – вплинув на духовне життя всього народу. Він 

сформував морально-патріотичне обличчя поляків у найважчий період 

їхньої історії. До пантеону поетів-класиків доби романтизму варто додати 

А. Мальчевського, С. Гощинського і Ю.-Б. Залеського. Саме вони, 

опираючись на традиції слов’янського світу, у своїй творчості внесли до 

польської поезії нові цінності. Ці письменники походили з України, що 

відобразилося на тематиці їх творів. У 1837 р. цю творчу групу названо 

«українською школою в польській літературі». Східна Галичина 
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приваблювала польських романтиків з огляду на фольклорне багатство, 

історію та аркадійські краєвиди. 

Цю особливість значного впливу Кресів на розвиток 

слов’янофільства підкреслював Б. Хлебовський, який писав: «Жодна 

з провінцій, що входила до складу Речі Посполитої, не мала на перших 

порах розквіту польської поезії після 1821 року стільки сильних стимулів 

і багато матеріалу, як Україна» [105, 119]. За визначенням 

М. Мохнацького, була це «поетична Шотландія Польщі», тож як 

шотландська культура вплинула на англійський романтизм, так 

і польський романтизм не набув би сили розвитку без галицького творчого 

феномену [28, 23]. Окрім Львова у складі Східних Кресів, імперативами 

творчості цього типу залишалися литовські та білоруські землі, які 

належали тогочасній Польщі. 

Р. Кирчів зазначав: «Дуже істотна й та обставина, що більшість 

пов’язаних з Україною польських письменників походило з дрібної 

і збіднілої шляхти. Відповідно, вже за своїм соціальним станом вони були 

досить близькими до українського народного середовища, яке їх 

оточувало. Нерідко такі дрібномаєтні і розорені шляхетські сім’ї 

чиновників та орендаторів входили в контакти з українськими селянами, 

добре пізнавали народний побут, традиції, вивчали українську мову» 

[28, 27]. З іншого боку, для польської інтелігенції україніка ставала 

тематикою наукових пошуків, що доповнювало картину 

слов’янофільського напряму романтичної доби польсько-українського 

помежів’я. Одним із його найпоширеніших різновидів стало 

козакофільство, передане в народних думах, легендах і піснях. 

Представники «Зевонії» на ранньому етапі творчості могли 

почерпнути історичні інспірації з Товариства Приятелів Наук, яке свого 

часу доручило Ю. Нємцевичу видання «Історичних співів» з метою 

формування в польському середовищі почуття «вартості власної 
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національності» [218, VIII]. З ініціативи цього товариства К. Бродзінський 

опрацював проєкт видання народних слов’янських пісень, а Я.-П. Воронич 

створив «П’ятикнижжя». 

«Уважні спостерігачі перших праць Товариства вбачали в його явно 

наукових тенденціях своєрідну приховану мету польських патріотів, які, 

будучи безсильними у відродженні державної політичної системи, мали 

замір зберегти і продовжити польське буття – під невинним прикриттям 

науки» [184, 319]. 

З архівних матеріалів відомо, що на зібраннях товариства проходили 

апробацію заборонені твори. Однак така відносно пасивна позиція членів 

товариства не могла до кінця влаштовувати «зевончиків», конспіративна 

діяльність яких була спрямована на організацію народно-визвольного 

повстання. 

У поглядах представників «Зевонії» на перспективу розвитку 

слов’янства набуває чітких форм ідея братерства слов’ян, поєднаних 

спільною історичною долею, поневолених, які однаковою мірою прагнули 

з’явитися на карті держав світу. У перспективі тогочасної політичної 

ситуації в Європі ця програма була майже нереальною для втілення. 

Можливо, саме тому в остаточній програмній версії групи, особливо 

у А.Бельовського, слов’янофільство набрало чітких полоноцентричних 

форм, вказуючи на те, що на чолі слов’янства має стати «лехицький 

велетень» [242, 345]. 

Про полонофільські ідеї у справі об’єднання слов’ян писав Ю. Дунін-

Борковський у «Слов’янських піснях» (1839 р.), представляючи це 

братерство в категоріях спільності історії, звичаїв, краєвидів і культури. 

Цей проєкт значно наближений до паризьких прелекцій А. Міцкевича і 

став інспірацією поглядів А.Товянського на слов’янство. При цьому варто 

пам’ятати, що ідея очільництва Польщі у слов’янському світі не була 

новою, на чому наголошував К. Бродзінський у «Мові про національність 
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поляків» (1831 р.), який вбачав місце Польщі у слов’янському світі саме 

в контексті християнства. 

Оскільки дебюти «зевончиків» перед вибухом Листопадового 

повстання відбулися здебільшого наприкінці 20-тих рр. ХІХ ст., за 

винятком С. Гощинського (Варшава) і А. Бельовського (Львів), вони 

незначною мірою долучилися до ранніх світоглядних дискусій на тему 

історії. Їхні остаточно сформовані погляди у цій царині знайшли свій вияв 

тільки  після 1831 р, коли вони вже належали до «Зевонії». 

Хоча погляди «зевончиків» на тему минулого вагалися від 

радикалізму до консерватизму, у їх межах можна відшукати спільний 

простір, у якому формувалася свідомість літературної групи. М. Яньон 

стверджує, що за таких суспільних обставин світоглядна позиція «Зевонії» 

не мала в собі нічого новаторського. У праці «Романтична гарячка» вона 

писала: «Після 1831 року в країні не існувало умов для зміни літературних 

епох. З різних причин не вимальовувалися шанси на якийсь „новий 

романтизм”, хоча такі спроби спостерігаємо в літературній групі „Зевонія”, 

яка насправді продовжувала певні ідеї літератури, яка існувала до 

повстання» [162, 147]. 

Це правда, що «зевончики» не мали наміру створювати з нуля 

романтичного історизму. Тим більше, що після Листопадового повстання 

деякі романтичні історіософські ідеї втратили свою актуальність [168, 48–

52]. У новій ситуації, коли потрібно було відроджувати національну 

свідомість, а ідея шляхетського посполитого рушення відходила в забуття, 

стало зрозуміло, що нова літературна формація буде шукати власного 

шляху конфронтації з минулим, яка виникла в умовах листопадової 

поразки. Такою світоглядною позицією мала стати історіософія свободи.  

Початки цих пошуків ускладнили дискусії з А. Міцкевичем 

та М. Мохнацьким. У полеміці з А. Міцкевичем ішлося про спільну 

спадщину історії та традиції. К. Поклевська вбачала в цьому свідоме 
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обмеження «зевончиків» тісним колом власної культури, позбавленої 

універсальної європейської спадщини. З цього приводу вона писала: «У 

розумінні „зевончиків” рідна поезія могла черпати натхнення виключно з 

власної традиції і власного доробку, крутитися в колі власної історії та 

рідної природи. Вони сторонилися великої метафори „Конрада 

Валленрода”, який, переносячи читача в минуле, вказував на сучасну 

трагічну внутрішню суперечність активної людини. Вони також не 

розуміли принципу „потрійного громадянства” Міцкевича: жителя Литви – 

поляка – громадянина Європи» [231, 199]. 

Не можна до кінця погодитись із цією думкою авторки «Романтичної 

Галичини», яка безпідставно звинувачувала галицьких слов’янофілів 

у тому, що вони відгороджувалися від європейського універсалізму, 

«прагнучи вдивлятись у майбутнє, і далі постійно вдивлялися в криницю 

міфологізованої давнини, обмежуючи свої горизонти парканами 

батьківщини» [231, 200]. 

З літературної практики письменників «Зевонії» дізнаємося, що, 

попри схильність до слов’янських традицій, більшість із них не 

відмежовувалася від європейської культури, а робила успішні 

перекладацькі та популяризаторські спроби донести її до вітчизняного 

середовища. Письменники «Зевонії» не відкидали також християнських 

традицій. Лише у творчості Д. Магнушевського простежуємо рішучу лінію 

боротьби язичницької слов’янської культури із західною. Проте в період 

зародження групи її протиставлення А. Міцкевичу було очевидне. 

Спочатку С. Гощинський, а за ним і Д. Магнушевський звинуватили 

поета-романтика у відсутності народності, назвавши його «головним 

втілювачем наслідування в новій польській поезії» [142, 213]. Більше того 

– Гощинський запропонував відкинути програмну працю польських 

романтиків «Про польську літературу в дев’ятнадцятому столітті» 

Маурици Мохнацького [142, 177]. 
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Відкидаючи погляди А. Міцкевича, «зевончики» зверталися до 

фаталізму історії, представленого у «Марії» А. Мальчевського. Близьким 

залишався для них літописний історизм та вальтерскоттизм, завдяки якому 

зберігалися реалії історичної епохи. А. Горячко-Борковська, аналізуючи 

історичні пісні цього літературного угруповання, віддавала також належне 

впливам народного історизму [134, 391]. 

На початку діяльності «Зевонії» її ідейним натхненником був 

С. Гощинський. Серед головних програмних настанов автора був заклик 

про відкинення чужинських елементів творчості: «Поети-земляки, 

покиньмо цей шлях, відмовмося від всілякої чужини, відкиньмо від нашої 

літератури європейську мішанину, покажімо цю літературу світові 

у всьому її вітчизняному сяйві! Чи ж то мало поезії на нашій землі, в нашій 

історії, у суті нашого народу? Наближмося лишень до нього, занурмося 

в його глибину, пізнаймо всі схованки його нутра» [142, 237]. 

У 1833–1835 рр. з-під пера кількох поетів-«зевончиків» вийшли 

твори, присвячені реалізації народного історизму. Це історичні віршовані 

повісті «Військо королеви Ядвіги» (1833 р.), «Петро Пшонка Ясеньчик» 

(1834 р.) і «Нодам» (1835 р.). Натомість у «Костелищі» С. Гощинський, 

окрім історичної концепції, втілив погляди народності і регіоналізму. До 

цієї групи творів потрібно зарахувати незакінчену поетичну повість 

«Захист Терембовлі» А. Л. Дуніна-Борковського (1833–1835 рр.) і «Курпі» 

К.-В. Вуйціцького (1834 р.) в дусі вальтерскоттизму. 

Особливо чітко ідея народного історизму в літературі представлена 

у «Війську королеви Ядвіги», створеному в часи трагічних подій 

партизанської діяльності Й. Залівського. В його основу покладено 

польську легенду про лицарів, які заснули в Татрах. «У 1833 році, у той 

час, коли розпочався в Галичині партизанський рух, ходили в народі дивні 

слухи, що у свентокшиських лісах з’явилося якесь військо, яке тільки 

інколи вдавалося побачити. Що то було за військо і з якою метою 
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з’являлося, цього не знав ніхто. Однак всі були згідні, що це явище 

провіщало якість важливі для Польщі події, а в народі назвали його 

„Військом королеви Ядвіги”» [137, 97]. 

«Військо…» тематично перегукувалося з іншими творами 

письменника – «Бенкетом помсти» і «Канівським замком». Головною його 

ідеєю було здобуття національної незалежності: 

Świta dzień, świta dzień 

Zemsty i cudu! 

Z grobu wstał ludu cień 

Pomścić się ludu [137, 98]. 

Більш конкретизованою ідеєю твору став заклик підтримати 

партизанський рух Й. Залівського в Галичині, у якому С. Гощинський 

брав безпосередню участь, про що потім згадував у своєму щоденнику 

[140, 22–23]. 

У двох інших історичних розповідях С. Гощинський піднімав 

проблему зради і патріотизму. Найбільшим досягенням цієї доби став 

«Конрад Валленрод» А. Міцкевича. С. Гощинський, виступивши в опозиції 

до байронізму, присутнього в цьому творі, у найпростішій формі 

представив дві історичні події і описав проблему зради без надмірного 

трагізму. 

Нодам – історичний персонаж із періоду війн хрестоносців, який 

підступом, як і Конрад Валленрод, боровся з ворогами. Знаковим стало 

його протиставлення іншому історичному персонажу – Ясеньчику, який, 

прагнучи помститись Казимирові Великому, підступно привів до Польщі 

литовців. Підкреслено негативне ставлення Ясеньчика до своїх підданих, 

яким він під час полювання нищив ниви, за що «король селян» його 

покарав. Персонаж твору загинув від рук ворогів, розчарованих невдалим 

походом: 

Litwa, dalszy zaniechawszy łup, 
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Wróciła w swe knieje, 

A pana Pszonki półnagi trup 

Nad Wisłą bieleje, 

I głowa kiwa się ścięta, 

Od ptaków nawet nietknięta [137, 148]. 

У творі «Петро Пшонка…» виражені погляди Союзу Приятелів 

Народу, тож він має політичний і пропагандний характер. Більшу художню 

цінність у цьому колі проблематики мала драма Д. Магнушевського 

«Радзейовські» про трагізм зради Ієроніма Радзейовського. 

Засади народного історизму висвітлено в творах А. Л. Дуніна-

Борковського та К.-В. Вуйціцького. У «Захисті Терембовлі» А. Л. Дуніна-

Борковського описано польсько-турецькі війни у XVII ст., натомість у 

повісті К.-В. Вуйціцького «Курпі» змальовано мазовецьке населення, яке 

відважно виступило проти шведських завойовників під час північної війни 

в 1708 р. 

Ранній період розвитку народного історизму в творчості 

«зевончиків», для якого характерні тенденційні мотиви, не став би 

предметом особливого зацікавлення дослідників, якби не «Костелище» 

С.Гощинського. Він написав цей твір на Підгаллі, де гостював в родині 

Тетмаєрів. С. Пігонь часом його виникнення вважав червень 1832 р., 

оскільки цей часовий відрізок збігається із записом у «Щоденнику…» від 

29 червня. Письменник порівняв природу Татр із шотландськими 

краєвидами Вальтера Скотта [226, 210]. 

На основі цього задуму видання «першої гуцульської поеми 

в польській літературі» в першому томі «Зевонії» вміщено його фрагмент 

«Суботка» як першу частину майбутньої поеми [143, 181]. Натомість інші 

розділи збереглися в рукописній версії і були редаговані вже після смерті 

письменника. 
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Остаточну версію «Суботки» С. Гощинський дописав у 1833 р., уже 

після виїзду з Підгалля. Найбільшою цінністю твору є історичний сюжет. 

Зображено несподіваний напад татар, проти яких виступили жителі 

гірського поселення на чолі з розбійником Яношем-Гарашем. В одному 

з ліричних відступів письменник згадав також напад шведів на Новий 

Сонч. С. Пігонь був схильний до думки, що початковою версію міг бути 

напад шведів, проте фантастичний сюжет більш атракційно виглядав на тлі 

XIII століття [226, 214–222]. 

Сам С. Гощинський так описував народне свято Суботка, вказуючи 

на його праслов’янське коріння: «Ця урочистість слов’янських народів, 

відома у різних племенах під різними назвами, сягає найдавніших часів, 

а в деяких краях збереглася й досі. Випадає на 24 червня. Жителі одного 

або декількох поселень збиралися в одному місці, розводили велетенське 

вогнище, танцювали довкола нього, співали, вдавалися до різних ворожінь, 

то скачучи через вогонь, то пускаючи на воду вінки. Це були справжні 

слов’янські ігрища чи свято вогню, оздоблене урочистою таємничістю 

релігії та всією красою поезії. Я зрозумів її суть і передав у сьогоднішній 

поезії. Про Суботку згадують наші літописці, через неї виникли пісні Яна 

Кохановського, однак вони, через наслідування іноземної літератури, не 

дають про неї жодного уявлення» [137, 103]. Цей звичай був відомий 

письменнику з України, звідки походив і він сам. 

Окрім типової на той час тенденційності, простежуємо маніфестацію 

регіонального патріотизму гуцулів. Цей мотив виражений у долі 

персонажів Яноша-Гараша та його коханої Касі, яку викрали гірські 

русалки. Героїчна загибель розбійника Яноша свідчила про його духовне 

преображення. За сюжетом, він повинен дістатися до джерела Чорного 

Дунайця, щоб навести на ворогів бурю. Дорога до поселення Духа – це 

лабіринт, з якого героєві вдалося вибратися завдяки Касі. Він гине за свій 

рідний край, тож, отримавши прощення за попередні гріхи, відпливає 
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з коханою у засвіти в сяючому човні. Символіку цього образу 

представлено як реінкарнацію народного духу на рівнях «дух – народ» 

і «дух – селянин». 

М. Рущинська зазначає: «Після перших невдалих спроб патріотичної 

пропаганди також серед народу околиць Підгалля С. Гощинський шукав 

можливість вписання патріотичної ідеології в гуцульський фольклор. 

З цією метою використав міф про шляхетного розбійника. [...] Прагнув 

надати своїй розповіді рис народної легенди» [245, 125]. 

У творі використано переказ, частково оснований на реальних 

фактах, оскільки з тексту та народних джерел випливає, що образ Яноша 

взятий із реального життя, а походив він із роду Криванів. Так, 

С.Гощинський писав: 

Znać go powzroście, znać go po wejrzeniu, 

Żadem mu góral w niczym nie zrównywa, 

Słynie jak Krywań [143, 107]. 

Єдина різниця в тому, що героя народних легенд та переказів звали 

Яносіком або Яношиком, що, зрештою, є зменшено-пестливими формами 

імені Янош. Українським легендарним відповідником у Карпатських горах 

був розбійник Олекса Довбуш, однак ані в народних оповідях, ані 

в авторських інтерпретаціях йому не приписували героїчно-патріотичних 

мотивів. Як бачимо, у творі українські та польські народні елементи 

гармонійно поєднані в єдину текстову структуру, що мало символізувати 

загальну єдність слов’ян, їхні спільні витоки і прагнення. 

Ким для письменника були гуцули? Вступивши у локальну, 

регіональну боротьбу з ворогом, вони не фігурували на історичній мапі 

Польщі як особи визначні чи відомі. С. Гощинський вирішив своїми 

літературними інспіраціями змінити традиційний спосіб суспільного 

мислення. Його поетична розповідь наводить на думку, що хтось, кого 

вважають бунтівником і злочинцем, може бути борцем за свободу свого 
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краю, як було це в умовах конспірації з самим С. Гощинським, якого 

переслідувала й утискала антипольська державна влада. 

Окрім польських володарів, шляхти (лицарства), селянства та 

гуцульського регіонального люду, ще одним історичним героєм 

слов’янофільських писань «зевончиків» став український козак, якому 

особливе місце відведено в думах, думках та історичних піснях. У ньому 

знайшли втілення ідеї мужності, відваги, свободолюбства, спонтанного 

вияву почуттів. Для цього образу характерний глибокий психологізм, 

максималізм почуттів, думок і вчинків. Так, гнів козака на молоду 

дружину після її смерті змінювався на безмежний розпач, любов раптово 

перетворювалася на ненависть, а сам козак із ліричного персонажа 

перетворювався на кривавого месника. 

М. Рущинська з цього приводу зауважує: «Світ козаччини не став для 

„зевончиків”, як це було в поезії між повстаннями, видом притулку чи 

екзотичним місцем втечі від світу. Він залишався для них постійно 

присутнім в історії» [245, 162]. У думах А. Бельовського та 

Л. Семенського, ліриці А. Л. Дуніна-Борковського та К.-В. Вуйціцького, 

історичних піснях Ю. Дуніна-Борковського уникнено тенденцій 

сентиментального романтизму з безколізійним образом світу, уміщеним 

«між ідилією та елегією» [261, XXXIII]. Виняток становлять хіба що вірші 

«Моя хата» й «Тужлива» А. Л. Дуніна-Борковського і «Скрипаль на даху» 

та «До тридцяторічної коханки» С. Гощинського, де любовний сюжет 

уміщався в типову сентиментальну схему.  

Елементи казкової магії використані в текстах про козаків з двох 

причин. По-перше, ця стилізація під народну творчість мала додати 

авторській інтерпретації художньої виразності. По-друге, ішлося про 

співставлення поетичного світу з реальним задля збереження історичної 

правди та епічності викладу. Так, козак, якого сестра проводжає 
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зі сльозами на війну, передбачає свою трагічну смерть, використовуючи 

протиставлення піску чи каміння і весняного цвіту: 

Weźmij, siostro, garstkę piasku, 

Posiej piasek na kamieniu; 

Co dzień chodź o zorzy brzasku, 

Piasek zmywaj w łez strumieniu; 

Jeśli piasek zejdzie, skwitnie 

Jak na wiosnę wiśni sad, 

Wtedy z wojny wróci brat [97, 21]. 

Поети «Зевонії» з особливою ретельністю описували давні кургани 

і переповідали легенди про їх виникнення. Історія проглядається не тільки 

у цих пам’ятках давньої культури, а й у спогадах воєн з турками, татарами, 

бунтах козаків, війні під проводом Б. Хмельницького, повстаннях, 

почерпнутих із хронік, але зінтерпретованих із властивою «зевончикам» 

неоднозначністю. З одного боку, український козак був нестримний 

у своїх діях і почуттях, вибуховий, непередбачуваний, безкомпромісний. 

З іншого – його постійно мучило почуття сорому, жалю чи суму через 

втрату надії. Тож не тільки польська, а й українська історія була довгим 

списком поразок, з яких «зевончики» вчили людей виходити з гордо 

піднятою головою. Попри реалістичність зображуваних подій, кожен образ 

був вималюваний у пісенному стилі, гармонійно вписувався в загальну 

мелодику, яка після авторського опрацювання знову поверталася в народні 

маси. 

Потрібно зауважити, що «зевончики» основний матеріал черпали 

з українських народних джерел. Так, автор «Канівського замку», 

проживаючи в Кракові, негативно відгукувався про польські народні пісні, 

вважаючи їх нескромними і не такими мелодійними, як українські. 

Натомість роль кресових піснеспівів він уважав непересічною. На його 

думку, українська пісня «зворушує, підносить, прив’язує до народу», 
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натомість польська «ображає, обурює, відштовхує. Не знайдеш у ній 

тонких і вищих почуттів, як в українському співі – вона натхнена жовтю 

або розпустою, цинічною у висловлюваннях, бридкою, тим більш стає 

сумно, що ця музика майже завжди з підскоком, весела, що людина радіє 

з бридоти і нею захоплюється» [139, 113]. Це твердження спростував 

Вацлав з Олеська, який, окрім української, збирав теж польську народну 

поезію, тому досконало знався на її художній та суспільній цінності . 

З дискусії та позиції «зевончиків» щодо народних джерел випливає 

висновок, що з епохою слов’янофільства і втілення народного історизму в 

літературі відбулася історична ревізія фольклорної лірики – потрібно було 

з неї відібрати і донести до широкого загалу саме ті концепти, які 

формували моральне обличчя суспільства, відображали природний хід 

позбавлених фальші історичних подій, природні та первісні цінності, не 

замулені шарами цивілізації. Це складне завдання було покладене на плечі 

представників літературного угруповання «Зевонія». Історичні мотиви 

їхніх творів доводять, що, попри труднощі політичної доби, у яких їм 

довелося жити, з цим завданням вони справились досконало. 

Концепція народного історизму була тісно пов’язана з історизмом 

романтичним, хоча «зевончикам» довелося частково його відкинути. 

З огляду на жанрову специфіку, у повній мірі вона була виражена в поезії, 

прозі та драматургії, чому потрібно присвятити наступні етапи нашого 

дослідження. 

 

2.2. Народна основа історичних пісень «Зевонії» 

В образі національної історії, представленої письменниками 

літературного угруповання «Зевонія», з’являються фольклорні постаті 

інших національностей, які поширюють простір історичної проблематики 

та вказують на її перспективи в майбутньому. Цей конгломерат 
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культурних слов’янських надбань, без поділу на «своє» і «чуже», 

покладено в основу галицьких історичних пісень першої половини ХІХ ст.  

Час виникнення цього епічного різновиду літератури охоплює період 

з 1833 по 1837 рр. Л. Семенський початково визначив його як історичні 

думи. Зокрема, в листі до М. Грабовського він так писав про свої творчі 

задуми: «створити історичну думу (але не наслідувати Урсина), надати 

поезії барв кожного століття, а особам – характер і риси кожного часу» 

[249, 168]. 

Можна припустити, що історичні пісні «зевончиків» створено як 

відгук на фундаментальну працю Ю. Нємцевича, який висловлював надію 

на реактивацію Польського королівства за часів правління Олександра І. 

Пісні галицьких письменників-слов’янофілів виникли теж як реакція на 

поразку Листопадового повстання. 

Історична тематика в цей період стала дуже модною. На шпальтах 

усіх без винятку періодичних видань Галичини друкувалися твори, у яких 

піднімалась проблематика польської чи слов’янської історії. З огляду на 

форму, їх можна поділити на дві групи: зразки «Історичних співів» 

Ю. Нємцевича, зокрема, його дум, і зразки історичних дум модного на той 

час у Львові Т. Заборовського. Згідно з першим зразком створено історичні 

твори «Собеслав Другий» А. Горчинського [133] і «Самуель Зборовський» 

Л. Семенського, у якому друга частина рапсодії «В’язниця в Краківському 

замку» нагадує думу Ю. Нємцевича про князя Глінського [252]. 

Зборовського, як і Глінського, зображено не на полі бою, а у в’язниці, де 

він кається у зраді вітчизни. За зразком дум Т. Заборовського створено твір 

«Ян-Влодко Сулімчик» А. Горчинського, у якому описана битва з татарами 

на Сухій Горі (Поділля). Переспівуючи сентиментальну думу, письменник 

використав історичний сюжет як другорядний, а на перший план вивів 

любовну історію з мотивом подружньої вірності. Ч. Згожельський 

визначив такий тип поезії як «думу чутливих зворушень» [290, 127]. 
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На історичній канві постав твір С. Гощинського «Костелище», 

фрагмент якого («Суботка») уміщено в першому томі «Зевонії». Зображено 

в ньому «татарські напади за часів Болеслава Соромливого» 

і парафразовано гуцульську легенду про долину Костелище, де загинуло 

багато татар [143, 181]. 

С. Гощинський у своїй програмній статті «Нова епоха польської 

поезії» зазначав: «Слов’янською поезією вважаю тільки або стародавні 

пісні, знайдені поміж слов’янськими племенами, або нові, натхені духом 

попередніх» [142, 213]. Амбітним завданням слов’янофілів було створення 

оригінальних творів за зразком праслов’янської народної творчості. 

Вацлав з Олеська, Жегота Паулі, Казімир-Владислав Вуйціцький та ін. 

одноголосно нарікали на малу кількість зібраних польських пісень на 

історичну тематику, тому взялися за створення власної історичної лірики. 

З іншого боку, важливою причиною виникнення історичних пісень був 

патріотизм. Пісня мала стати промовистою лекцією з історії, особливо 

в умовах конспірації та народно-визвольного руху першої половини ХІХ 

ст. Так, «Думки» А. Бельовського і Л. Семенського, окрім переспівів 

давньої народної творчості, містили оригінальні патріотичні вірші з 

актуальними закликами до визволення. 

Першим твором цього ґатунку була пісня «Труби в Дніпрі» 

Л.Семенського, написана в 1833 р., але видана значно пізніше – у другому 

томі «Зевонії». У ній описано похід Болеслава Хороброго на Київську Русь 

в ХІ ст. Продовжила історичну тематику «Пісня про Генрика Побожного» 

А. Бельовського, написана в 1834–1836 рр. під час перебування поета 

в ув’язненні, також видана в другому томі літературного збірника. У творі 

представлено напад татар на Сілезію в 1241 р., коли були спустошені 

польські землі, а в битві під Легницею загинув сілезійський князь Генрик 

Побожний. 
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Наступним етапом розвитку слов’янофільських історичних пісень 

стало створення «Волощини» Д. Магнушевського («Зевонія» 1834 р.) про 

похід на молдавські землі Яна Ольбрахта в 1497 р. 

Останнім історичним образом цього циклу  була пісня «Варненська 

потреба» Л. Семенського, видана в 1837 р. у першому томі «Наукового 

щоденника» про трагічну долю короля Владислава ІІІ, який загинув на 

полі бою в 1444 р. 

Перше, на що варто звернути увагу в тематичному плані, – це 

свідомий вибір історичних подій, пов’язаних із поразкою Польщі. Митці 

мали на меті підняти національно-патріотичний дух своїх співвітчизників, 

які на той час перебували не в найкращій політичній ситуації, оскільки 

Польщі як держави не існувало. Цю атмосферу ілюструють рядки з пісні 

Д.Магнушевського: 

I była cisza na wołoskiej ziemi, 

[...] 

Wiatr się zadumał w nad-Pruta dziedzinie, 

I wnet zahuczał słowy takowymi: 

«Pokaż ni Prucie! Siedziby lachowe, 

Na ich rycerskiej ziemicy zawieje!...» 

A Prut mu chowa milczenie grobowe [292, 40]. 

Розмова з річкою – це символічна розмова з історією, а «гробова 

мовчанка» близька символіці степу в «Марії» А. Мальчевського, що можна 

інтерпретувати як метафору таємниці майбутніх призначень, особливо тих, 

які стосуються незалежності народу [245, 130]. 

У більшості цих творів першочергове значення відведено 

патріотичним мотивам, які спонукають до активної суспільної позиції: 

Ta ziemia, z kości przodków naszych święta, 

W swoich wnętrznościach czuje i pamięta, 

Jakie ich dzieci mają do niej prawo [284, 77]. 
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Роль тогочасної історичної пісні не зводилася виключно до 

формування патріотичного духу нації, а стала ключовою у створенні 

новаторського типу історичної літератури, в основу якого покладено 

«Слово о полку Ігоревім», сербські народні пісні та Короледворський 

рукопис. У цьому ключі написана «Пісня про Генрика 

Побожного» А. Бельовського, «Труби в Дніпрі» і «Варненська потреба» 

Л. Семенського, «Волощина» Д. Магнушевського. М. Яньон вважає ці 

літературні експерименти невдалими [164, 74–76]. «Здається, ці 

звинувачення безпідставні. Програму прогресивного слов’янофільського 

руху визначено лише в 1840 р. Тоді ж поглибився існуючий після поразки 

Листопадового повстання поділ на слов’янофільство прогресивне 

і реакційне. Приблизно в 1840 р. загострилась полеміка з панславізмом на 

тему державного устрою та політики, особливо на шпальтах 

„Літературного тижневика”, „Року”, „Варшавської бібліотеки” 

і прогресивних еміграційних часописів. Праця Лелевеля „Замітки про 

історію Польщі та її народ” разом зі вступом видана вперше лише в 1844 р. 

в Парижі. Монографію [...], у якій Лелевель найчіткіше визначив новий 

погляд на історію [...] і на яку посилається М. Яньон у своїй аргументації, 

надруковано в Брюселі лише в 1846 р. Тож недоречно звинувачувати 

„зевончиків”, що в 1833–1837 рр. не cповідували лелевелізму. Окрім цього, 

історична пісня за своєю жанровою природою не вникає у суспільні 

проблеми» [134, 150–151]. 

Помилковим є твердження М. Яньон про те, що представники 

«Зевонії» займалися виключно адаптацією середньовічної лицарської 

героїки і не враховували впливів первісного суспільства. У їхніх творах 

оспівано княжі часи («Слово о полку Ігоревім»), перемоги королевича 

Марка, героїзм короля Лазаря, який загинув на Косовому полі в битві 

з турками. Лише в Короледворському рукописі йшлося про боротьбу 

християн з язичниками, але й цей зразок старослов’янської літератури 
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зображав боротьбу князя Ярослава з татарами (пісня «Ярослав»). 

«Зевончики» виступали не за повернення феодального ладу, як дехто 

помилково вважає, а мали на меті висвітлити концепт народного героїзму, 

яким просякнута слов’янська історія. 

Одним із найважливіших джерел слов’янофільської літератури стали 

хроніки, на що вказував К. Бродзінський. Зокрема, він писав: «Народні 

пісні породили Гомера і Тассо, наші хроніки і думи чекають на свого 

Бояна. Щасливий той, кого геній, час і обставини виведуть на цю дорогу» 

[223, 57]. 

Сам редактор «Зевонії» так характеризує історичні факти, описані 

в творі «Пісня про Генрика Побожного»: «Я почерпнув їх із хронік, 

повністю зберігаючи їхній зміст і структуру чи радше перебіг самих подій, 

згідно зі словами давнього і майже сучасного для тих подій співця, вірш 

якого я вибрав за епіграф» [87, 150]. 

Генрик Побожний не був популярним героєм тогочасних творів. Про 

нього не згадували Ю. Нємцевич, Т. Заборовський та інші представники 

сентиментально-історичної літератури. У зв’язку з реставрацією 

пам’ятника Генрику Побожному у Вроцлавському костелі св. Якова 

видано статтю анонімного автора «Генрик ІІ, князь сілезійський», у якому 

оспівувалась звитяга головного героя. Саме в цей період А. Бельовський 

створив історичну пісню, представляючи панораму часів правління цього 

монарха. Відповідно до документальних відомостей хроніки, автор описав 

головні битви, героїчність персонажів, перерахував імена правителів 

та місцевостей. 

Л. Семенський у «Трубах в Дніпрі» також використав історичний 

фактаж, почерпнувши його з «Історії польського народу»                           

А.-С. Нарушевича і паралельно увів у текст мотив чарів, взявши за зразок 

твори Т. Заборовського. Поет змалював Болеслава Хороброго як 

відважного вождя і мудрого короля, який міг стримати натиск німецьких 
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завойовників. Хоча експансивна політика цього володаря певною мірою 

руйнувала підвалини слов’янської спільноти, проте головним її задумом 

було протиставлення німецькій державній могутності інтеграції слов’ян. 

Подібну позицію висловлювала К. Поклевська, взявши за основу 

погляди галицького історика і письменника Кароля Шайноху. У своєму 

нарисі про Болеслава Хороброго він писав про «намір Хороброго створити 

загальнослов’янську державу, якнайдалі розширену на схід» [231, 213]. 

Тож для Л. Семенського похід Болеслава Хороброго на Київську 

Русь за підтримки Оттона ІІІ мав важливе стратегічне значення як спосіб 

розширення кордонів із метою зміцнення держави. Тому в творі оспівано 

не тільки дніпрові хвилі, а й висловлена надія на її відлуння у Чорному 

морі та на Одрі: 

Rusałki pieśń tę po szowarach wtórzą, 

A białą pianę chwyciwszy za grzywę, 

Na czarne morze pławią się; a z burzą 

I wendska Odra i morze Waregów, 

Pieśnią tą grały gwoli takich brzegów [292, 137]. 

З іншого боку, «зевончики» в історичних піснях оспівували 

геройство польських правителів, які віддали своє життя за вітчизну в битві 

з неприятелями, як зробив це Генрик Побожний під Легницею. Щоправда, 

ідея загальнослов’янської єдності на той час уже була віддаленою, але 

смерть князя залишалася символом народної величі і християнської 

самопожертви. А. Бельовський у примітках до пісні дав таку оцінку тим 

подіям: «До таких розділів в історії Польщі належала жертовність Генрика 

Пяста, що покладено в основу цієї пісні. Читаючи про неї в давніх 

хроніках, мені здавалося, що люди, які їх писали, на власні вуха чули голос 

Бога, а з їхніх слів і поглядів усіх тогочасних поколінь народжується 

натхнення високого рівня» [87, 103]. 
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Подібне авторське світосприйняття крізь призму історії простежуємо 

у «Варненській потребі» Л. Семенського, який почерпнув сюжет твору 

зі «Щоденників яничара». К. Поклевська так прокоментувала позицію 

письменника: «Мета „зевончиків” полягала не в навчанні історії, а її 

„унаочненні” з метою розвитку національної свідомості» [231, 227]. Тож 

«Варненська потреба» стала епічним образом кінця універсальної візії 

Європи. З нею в минуле відійшли польсько-литовська та польсько-

угорська унії, натомість розпочалася нова епоха. Варто пригадати, що 

З. Доленга-Ходаковський теж інтерпретував польські поразки 

в позитивних категоріях, як поповнення пригаслих шляхетських сил 

народною стихією [114, 28]. 

Оцінюючи співвідношення «свого» і «чужого» в історичних піснях 

галицьких слов’янофілів, не можемо оминути увагою «Волощини» 

Д. Магнушевського. Підґрунтям його історичних творів став «Опис 

стародавньої Польщі і народні прислів’я» К.-В. Вуйціцького. Зокрема, в 

основу покладено відоме прислів’я цього автора «Заробив, як король Ян на 

Волощині». Не менш популярним на цю тему було народне прислів’я «За 

короля Ольбрахта загинула шляхта». Письменник посилався також на 

хроніку М. Стрийковського. Джерела розповідають, що монарх мав погану 

славу, оскільки під претекстом походу на волоські землі приховав змову, 

яка мала на меті знищення супротивників [245, 132]. 

Трактуючи історію крізь призму діяльності польських володарів, 

«зевончики» продовжували традиції Просвітництва, які перегукувалися 

з «Історичними співами» Ю. Нємцевича. З іншого боку, це суперечило 

романтичній історіософії. Тому «історію королів» Ю. Словацький 

у «Кордіані» піддав жорсткій критиці. 

Необхідно звернути увагу на те, що автори історичних пісень 

створили два різновиди коментарів: короткий опис джерел 

на початку тексту чи детальні наукові примітки наприкінці. Наслідуючи 
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Ю. Нємцевича, Л. Семенський вибрав вступні коментарі. Другий спосіб 

обрали А. Бельовський та Д. Магнушевський. Пізніше їхню структуру 

приміток використав Р.-В. Бервінський у «Богунці на Гоплі». Подібні 

історичні коментарі давали А. Міцкевич і Ю. Словацький. 

«Історичні пісні «зевончиків» – твори тенденційні. Л. Семенський 

у «Трьох трубах» представив історичну постать Болеслава Хороброго крізь 

призму стародавньої історії Польщі, потужної і завойовницької, в часи 

національного занепаду краю. В інших творах поети вибирали мотив 

поразки. А. Бельовський у примітках до «Пісні про Генрика Побожного» 

писав: «В історії кожного народу є місця, які, помимо того, що своєю 

неординарністю підносять вартість великої драми, яка розігрується на 

світовій сцені, мають ще й таку особливість, що, розглянуті під певним 

кутом зору, перетворюються в надзвичайно гарну [...] цілісність [...]. До 

таких дивовиж в історії Польщі належить самовідданість Генрика Пяста, 

покладена в основу цієї пісні» [97, 149]. 

У концепції А. Бельовського постать Генрика Побожного стала 

зразком мужності, відваги і самопожертви. 

Л. Семенський у «Варненській потребі» зобразив поразку і смерть 

молодого короля Владислава. Автор не заперечував, що до цього призвели 

його нерозважливість і недосвідченість, але зрештою головну вину поклав 

на підступність турків. Інакше ця тема розвинена у «Волощині» 

Д.Магнушевського. Герої його твору – не поляки, а волохи, які виступили 

на захист своїх земель. Автор підтримує волоський народ і їхнього 

володаря Стефана. Попри це, в його інтерпретації образ Яна Ольбрахта 

сповнений героїчності. 

 У романтичній літературі мотив національної поразки 

представлений у трагічному світлі. На відміну від цього, позиція 

«зевончиків» наскрізь оптимістична, оскільки почерпнула цей оптимізм 

із народних героїчних пісень. У ній висловдена надія на те, що незабаром 
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настане краще майбутнє народу. Особливо це простежуємо в «Пісні про 

Генрика Побожного», де наприкінці твору зображено пам’ятник 

сілезійському князеві: 

I patrz, powstaje walecznik we zbroi: 

To on, toż czoło, ta źrenica modra, 

Na zbrój opadły kędzior, kord u biodra, 

Sążnista w krzepkiej prawicy kopija,  

Zdeptaty Tatar pod nim w kłąb się zwija [87, 148–149]. 

Коли К.-В. Вуйціцький видавав «Літературний альбом», то звернувся 

до «чудесної пісні» А. Бельовського і надрукував її кінцевий фрагмент як 

патріотичний антипруський твір. 

Історизм у піснях «зевончиків» наближений до його літописної 

версії. Також у багатьох аспектах він перегукується з історизмом 

А.Міцкевича. Галицькі слов’янофіли створили унікальні тексти 

патріотичного змісту, основані на народних зразках, з чого випливає 

концепція героя, оптимістична тонація та вибір художніх засобів. Так, 

можна зважити ще на один існуючий тип історизму – народний, створений 

літературною групою «Зевонія», яка в історичній пісні, стилізованій під 

народну, прагнула представити народну візію історії, приклади 

патріотизму, самопожертви і народної героїчності. 

«Історичні пісні „зевончиків” – це ліро-епічні твори, які своєю 

формою нагадують народні героїчні пісні. Вони не поділені на строфи, 

римовані, досить довгі (від 123 до 273 рядків), мають довільну будову 

і діляться на періоди різної довжини, визначеної змістом твору (певною 

думкою, описом події, роздумами тощо). Така форма без поділу на строфи 

характерна для перекладених „зевончиками” сербських пісень і „Слова 

о полку Ігоревім”», – підкреслює А. Горячко-Борковська [134, 156]. 

Справді, «Пісня про Генрика Побожного» А. Бельовського та «Труби 

в Дніпрі» Л. Cеменського своєю композицією перегукуються зі 
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«Словом…», натомість в основу стилю «Волощина» і «Варненська 

потреба» покладено зразки сербських пісень. Окрім того, простежуються 

впливи Короледворського рукопису (фрагменту «Ярослав»), особливо 

в структурі «Пісні про Генрика Побожного». Найбільш продуману 

композицію має «Волощина», складена з трьох частин, на початку 

і наприкінці яких уміщена та сама строфа, яка виконує роль приспіву на 

зразок стародавніх народних піснеспівів. 

У «Варненській потребі» картини виїзду героя на війну і татарського 

ворожбитства, пейзажі лехітського краю, описи недобрих пророчих знаків 

представлені в різних інтонаційно-синтаксичних і метричних проєкціях. 

Для прикладу, інтонаційно-синтаксичні переходи знаходимо в описі весни 

на Доброму полі, описі бою Мецлава з татарами чи зображенні побоїща.  

Історичні пісні представників «Зевонії» характеризуються значною 

схожістю з народними з огляду на композицію. Поміж основними 

частинами (боєм, чарами, сном, побоїщем, бенкетом війська) вставлено 

ліричні відступи. Найчастіше в них передано переживання за долю вояків, 

розпач, співчуття тощо. 

Для «Пісні про Генрика Побожного» характерний драматичний 

перебіг подій. Твір розпочинається з розповіді про татар, які вирушили на 

захід. Похід війська, битви, дії ворожбита Яруна – усе це створює 

атмосферу напруги і таємничості. 

За зразком казки, автор використав гіперболу та антропоморфізм. 

Простежуємо це у таких поетичних рядках: 

Tysiąc gór w poprzek drogi mu zabiegło, 

Sto rzek szerokim ląd przecięło wartem, 

Sto twierdz ramieniem trąca go upartem [97, 142]. 

Особливістю композиції твору є тісне переплетення різних сюжетних 

ліній в єдине ціле, що сприяє передачі настрою тієї чи іншої картини. 

Найдраматичнішу атмосферу створюють описи битв, коли поразка 
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загрожує то одній, то іншій стороні. Поет лаконічно передає напругу на 

полі бою: 

Pohańców zastęp z wiatry się rozleci, 

A wraz ostatni mnogiemi oręży 

Obsacza Henryk. Zwicięży! Zwycięży! [87, 144]. 

Оповідач переконаний у перемозі Генрика, проте внаслідок чарів 

Яруна ситуація на бранному полі різко змінюється і починають перемагати 

татари. У читача виникає почуття тривоги за долю головного героя. 

Доповненням до цього драматизму стає паралельний опис замку, де 

переховується родина Пяста. У цьому взаємонакладанні сюжетних ліній 

простежуємо паралелі зі «Словом о полку Ігоревім», де посеред опису 

битви давній автор зробив ліричний відступ, розповівши про славу 

руських князів. Після зображення дружини і матері Генрика 

А.Бельовський робить ще один відступ від сюжету, згадуючи книгу, з якої 

черпає молитви св. Ядвіга. Завдяки цій дигресії глибше вимальовується 

колорит епохи [179, 3–4]. 

Оповідач більше не повертається до безпосередньої присутності на 

полі битви, а розповідає про її результати за посередництвом  пророчого 

видіння, яке бачить Ядвіга. Під час молитви мати Генрика раптово 

піднімається й починає описувати бій сина з татарами та його героїчну 

загибель. Аскетизм героїні твору мав слугувати зразком самопожертви, 

з якою Ядвіга більше вболівала за долю краю, аніж за порятунок свого 

сина. Її материнські почуття виражені в єдиному емоційно насиченому 

окрику «сину!», сповненому болю та розпачу. Подібні сюжетні лінії з 

посереднім переповіданням одних подій в межах інших знаходимо в 

сербських народних піснях. Наприклад, у косівському циклі мати 

Юговичів у видінні бачить смерть синів і чоловіка. Також перегукуються 

з народними сповнені психологізму описи жінок. 
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Закінчення історичних слов’янофільських пісень неоднорідне. 

«Пісня про Генрика Побожного» та «Труби в Дніпрі» закінченням 

нагадують «Слово о полку Ігоревім» і козацькі думи. Народні співці 

в завершальних рядках оспівували славетних героїв. У пісні 

А.Бельовського ці акценти перенесені на передостанні рядки, оскільки в 

кінці твору прославлено пам’ятник князю. Цей опис переконує читача в 

патріотичних інтенціях автора, але не вписується у традиційну схему 

компонування народних пісень. Наприкінці твору «Труби в Дніпці» 

прославлено велич Польщі за часів Болеслава Хороброго. Натомість в 

останніх рядках «Варненської потреби» переспівано народні лементи, 

згідно з якими крук кружляє над тілом загиблого молодого короля. 

«Волощина» закінчена роздумами над давньою героїчною історією. Ці 

твори є особливо співзвучними із сербською лірикою, а найбільше з її 

косівським циклом. 

Необхідно звернути увагу на концепцію героя. Детально описані 

зброя, одяг і зовнішній вигляд лицаря, що нагадує поетичний роман. 

Ідеалізований персонаж уособлює усі лицарські чесноти. Наприклад, 

у «Волощині» Д. Магнушевського змальовано образ народного героя Яна 

Ольбрахта: 

Jednegom widział, koń go nosił siwy: 

Od głowy słońce odskakało w promień, 

Świecił jak strumień, kord u boku krzywy, 

Pogoda w licach, a w oczach miał płomień [194, 37]. 

Найчастіше в історичних піснях «зевончики» прославляли героїзм 

усього народу. Так, у «Пісні про Генрика Побожного» А. Бельовський 

співставив ляхів з татарами: «народ із світлим обличчям, густим волоссям, 

залізними грудьми, небесними очима» – поляки, натомість «чорний 

погляд, шорсткі бороди і лисий лоб» – це стереотипний опис татар 

[87, 139]. Лаконічними контрастними штрихами А. Бельовський змалював 
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українців, які, на відміну від поляків, мали більш ліниву та розмірену 

вдачу, у військовому таборі були схильні до надмірної розкоші. 

Концепція героя невіддільна від описів поля бою. Баталістичні 

картини в історичних піснях поетів «Зевонії» мають двоякий вимір: або 

лицар вступає в бій із цілим натовпом ворогів, або війська вступають 

у боротьбу між собою. Лицарська звитяга показана, наприклад, у «Пісні 

про Генрика Побожного»: 

Zdeptana Odra stęka mostem łodzi, 

Miecław z Tatary uparty harc zwodzi; 

Sprawny to harcerz i  k’bojom ochoczy, 

Gracko tnie kordem, gracko koniem toczy, 

Celnie grot ciska i kruszy kopije [87, 140]. 

За зразком почерпнутих із народних пісень синтаксичних паралелей, 

боротьбі поміж людьми протиставляється боротьба надприродних сил. 

Так, ворожбит Ярун викликає бурі небесні, а після молитви лицарів на небі 

з’являється дивне світло («Пісня про Генрика Побожного»), з землі 

піднімається чорний пекельний дим, а по небу літають сокіл із ластівкою 

(«Варненська потреба»). Антиномія цих образів будує загальну картину 

противаги добра і зла, яка підносить історичні твори слов’янофілів до 

універсального рівня. 

Мотив чарів у історичній пісні виник унаслідок значного впливу 

сентиментальної лірики. Простежуємо прямі паралелі між описом 

ворожбита Блуда у творі Л. Семенського та фрагментами поеми 

Т.Заборовського «Здобуття Києва». Проте помітною є значна різниця 

у виборі засобів для представлення подібних сюжетів. У «зевончиків» 

псевдокласична поетика вступає у суперечність з народною, романтичною. 

Так, стиль віршів Т. Заборовського піднесений і пафосний: 

Poruszcie się, żywioły, na moje skinienie! 

Wichry, spadnijcie tłumem na ziemskie przestrzenie! 
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Płyńcie tam, gdzie rozkażę, i rzeki, i chmury, 

Wyłamcie się spod ustaw Boga i natury! [232, 142–143]. 

Натомість Л. Семенський описав чари Блуда за зразком елементів 

казкової фантастики: 

Zaklął Peruna i wszystkie Kumiry, 

Bug w mgłach rozkropił, wiatry podniósł cztery; 

Rzucił zwierciadło – i woda po pasy; 

Igłę na rolę – wstały w okrąg lasy; 

Kamień na stepy – i góry na stepie [253, 132]. 

Образи чарів у піснях мають спеціальну функцію. Елементи 

фантастики допомагають авторам пояснити причини польських поразок 

і невдач, протиставити їх героїчності, самопожертві. Проте це не єдина 

функція фантастики. Так, А. Бельовський у зображенні монгола 

використав елементи фантастичної казки: 

Mongoł kiedy w przestrzeń puścił się rozległą, 

Tysiąc gór w poprzek drogę mu zabiegło... [87, 138]. 

В інших творах використано мотиви пророчого сну, небесних знаків, 

народних забобонів (спів півня, камінь на дорозі) тощо. Дуже 

промовистою є персоніфікація природи. Крук застерігає короля 

Владислава від нещастя, а після його смерті згадує про своє передбачення 

(«Варненська потреба»). У «Волощині» розповідь ведеться від імені дубів 

Сепеніни і Буковини та річки Прут, які були свідками битв волохів 

із ляхами. 

Описи природи створюють настрій твору – вони або співзвучні 

з подіями, або слугують для них контрастним тлом. Так, вражаючою 

є підготовка татар до бою, протиставлена весняній порі. А. Бельовський 

для більшої контрастності використав численні художні засоби – епітети, 

метафори, порівняння [87, 142]. 
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Ще однією специфікою історично-героїчної лірики є застосування 

у текстах макабричних образів – трупів, круків, стерв’ятників, гієн, 

кривавих бенкетів. Особливо такими мотивами сповнена «Варненська 

потреба» [252, 357]. 

Народна стилізація виражена в піснях у формі анафоричних повторів. 

Найчастіше це вигуки, сполучники та частки (ей, ой, не, і, але), які надають 

реченням модальності, проте зустрічаються й цілі звороти, приспіви та 

строфи. У процесі діалогізації особливу функцію пожвавлення подій та 

емоцій покладено на знаки оклику і знаки запитанння. Доповненням до 

цього слугують також архаїзми лексичного та синтаксичного характеру. 

З історичного контексту творів «Зевонії» виникали патріотичні вірші, 

тісно пов’язані з народною творчістю. Їхньою особливістю стала проєкція 

історичних подій на поневолене польське суспільство першої половини 

ХІХ ст., його потреби, труднощі, прагнення, сподівання. С. Гощинський 

у листі до С. Яшовського в 1839 р. визначив такий тип пісні як «дієву 

пружину пропаганди» [140, 364]. 

У «Вступі до думок» А. Бельовський представив патріотизм як 

програму дій молодих львівських літераторів, покликаних формувати 

національну свідомість. Вірш не був уміщений у збірнику, натомість автор 

видав його в томі «Поезії» в 1855 р. Зокрема, у цій програмі пролунали 

безпосередні заклики до боротьби за визволення: 

Wstańcie, odgłosy z rodzinnej ziemi, 

Otrząście grubą pleśń, 

Czy pod mogiły śpicie dawnymi, 

Czy błoń i wiejska cisza was mieni, 

Czy w cieniach chowa 

Gaj i dąbrowa, 

W jedną się wiążcie pieśń? [89, 58]. 
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Очевидним є те, що через політичну відвертість ці поетичні рядки не 

пройшли галицької цензури, але редактор «Зевонії» вважав їх кредо своєї 

творчості, тому при першій нагоді додав до поетичного тому. 

На думку «зевончиків», поезія не тільки робила екскурси 

в старовину, а й за допомогою цих засобів була покликана пробуджувати 

народний дух, піднімати на повстання і бунти проти чужого невільничого 

режиму. 

До першого періоду розвитку патріотичної лірики «Зевонії» 

відносимо вірші, які оспівували лицарське минуле Польщі, створювали 

ідеал народного борця. До модних тогочасних тем належали розповіді про 

Болеслава Хороброго, однак А. Бельовський розширив коло героїчних 

персонажів, додавши до нього Генрика Побожного, королеву Ядвігу 

і Болеслава Високого. Особливе патріотичне звучання мали його твори 

«До Ванди» і «Лех до Лешка». 

Другу групу патріотичної лірики історичного характеру становили 

вірші-заклики до свободи після Листопадового повстання. Те, що для 

представників «Зевонії» було сучасністю, а потім близьким минулим, для 

теперішніх читачів і дослідників стало далекою історією, яку потрібно 

аналізувати виключно як історично-патріотичні імперативи. Тому думки, 

перероблені А. Бельовським на патріотичну лірику, були наповнені 

прихованою символікою, образно закодовані. Для сучасних 

літературознавців, не скованих політичною цензурою, це великий виклик 

розкодування патріотичних творів «зевончиків» як історичного підґрунтя 

національного визволення. 

Класичними фразеологізмами цього типу писань стали алегорії 

матері-вітчизни, стійкі сполуки «рай і небо свободи», «ангел свободи 

і ангел неволі» тощо. Тісний зв’язок із народною поетикою традиційно 

творять паралелі між світом людей і природи. 
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У вірші «Відблиск води» С. Гощинського водяний вир порівняно 

з піднесенням патріотичних почуттів народу: 

A z niebios, co na dnie sinieją, 

Milion skrytych gwiazd wybuchnie 

I pożarem się roztleją 

[...] 

Podobnie z ócz waszych kryształu 

Tli przybrane w lica ciszę 

Spokojne ognisko zapału, 

Niechże lada myśl je trąci, 

A płomień ofiarny swobodnie 

Odblakiem się dusz zamąci, 

Rozleje sie po narodzie 

I naród jak pożar ogarnie [144, 32]. 

Таким чином створювалася нова, частково перейнята від 

псевдокласицизму метафорика (пожежа, буря, ніч, весна, сонце, зірка), 

серед яких найпоширенішими стали нові трактування образів весни і бурі, 

присутні у творчості практично всіх письменників групи «Зевонія». 

Так, у вірші «Виправдання поета» С. Гощинського бачимо поєднання 

цих метафор в одне ціле: 

Ustawna burza mroczy się lub błyska, 

Że dzikie tylko wiatry brzmią w jej pieśniach, 

Że w niej okropność i nieład zwaliska. 

[...] 

O! Póki ciemne słońce milionów 

Póty, o bracia, niech mnie nikt nie wini, 

Że tak ponuro w mych uczuć świątyni [144, 69]. 

Весна є ключовою метафорою лірики Л. Семенського («Чи вже 

весна») і Д. Магнушевського («Вічна тризна»). Особливо промовисто вона 
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охоплює світ людських почуттів у співставленні зі світом природи в ліриці 

Л.Набеляка. Поет використав для цього народний синтаксичний 

паралелізм: 

Drzewo nim rodzi wprzód kwitnie wiosną, 

Płomień aż pełgnie z podnieci, 

Orzeł, choć orłem, prędzej nie wzleci, 

Że mu pióra porosną. 

Tak i my, bracia, choć czujem silnie, 

Lecz żeby toru nie minąć, 

Trzeba wprzód dobrze siły rozwinąć, 

A sięgniem celu niemylnie [214, 221–222]. 

Подібні історичні передумови розвитку нації викладені в анонімному 

творі «До Рейну», уміщеному в «Зевонії» в 1839 р., згідно з яким кожен 

народ повинен пройти період провесні, щоб настала пора його розквіту. 

Так, автор зазначав: 

Zanim przyjdzie do czynu, 

Niechaj wam duch urośnie. 

Wprzód lód stopić i śniegi, 

Potem wylać nad brzegi, 

Tak Ren robi o wiośnie [292, 310–311]. 

У деяких поетів цього періоду подібне образне навантаження несе 

в собі польський Дунаєць. 

Історично-патріотичні мотиви зауважуємо в табірних солдатських 

піснях. Типові сюжети прощання вояка зі своєю дівчиною, посвята життя 

задля захисту вітчизни після Листопадового повстання набули нових 

конотацій. Так, у примітках до вірша А. Бельовського «Клятва» сказано, 

що він був створений «під час війни» (мова йде про антиросійське 

повстання). Письменник наслідував солдатські пісні, створивши зразок 

поетичного листа солдата до коханої. У творі відчувається значний вплив 
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сентиментальної лірики, тож він значно слабший від власне історичних 

пісень чи дум цього ж автора. 

Перед тим, як галицькі митці вийшли з-під впливів сентиментальної 

поезії, відкинувши попередні літературні схеми, значний вклад у розвиток 

«вояцьких пісень» внесли народні пісенні джерела [166, 116]. У збірнику 

Вацлава з Олеська окремим розділом виділені «вояцькі думки». Основною 

їх змістовою характеристикою був реалізм у відтворенні людських звичаїв, 

почуттів і переживань. До такого типу лірики відносимо, з-поміж інших, 

відому українську пісню «Їхав козак за Дунай». 

У збірнику А. Бельовського вміщена популярна солдатська пісня «За 

Німан нам геть», вписана майже до кожного патріотичного співника 

Польщі. Уже на початку ХХ ст. ніхто не пам’ятав, хто насправді є автором 

цього тексту. У новому варіанті пісні опущено дві останні строфи 

народного характеру, а на їх місце вставлено сентиментальні рядки 

любовного змісту. Окрім цього, в збірнику «Пісня польських легіонів» 

авторство твору приписано Ю.-Б. Залеському. 

Насправді ця патріотична поезія маршового характеру, хоч і виникла 

в першій половині ХІХ ст., коли повсюдними були польські заклики 

вирушати за Німан, не тільки не була створена під час Листопадового 

повстання, а й взагалі не була оригінальним твором. Як і більшість віршів 

А. Бельовського, це була парафраза твору українського поета, харківського 

протопопа Стефана Писаревського. Пісня «За Німан іду» розповідала про 

похід українського війська в 1813 р. проти Наполеона. Через значну 

популярність текст набув слави народного і в такому форматі потрапив до 

фольклорних збірників [134, 175]. 

А. Бельовський використав його саме як народну галицьку пісню 

українського походження. Спочатку його поетичний варіант тексту 

називався «Розлука» (1838 р.), через рік назву змінено на «Прощання», та 

зрештою у збірнику поезій 1855 р. повернено попередню назву твору. Як 



97 

 

слушно зауважує А. Горячко-Борковська, пісню взято з народу, тож до 

народу вона й повернулась [134, 175]. Більше того – повернулась її 

народна та первісна авторська назва «За Німан», тільки цього разу не 

в українській, а в польській версії. 

Твір цінний з огляду на використані новаторські художні засоби. 

У ньому відкинено традиційний сентиментальний сюжет, відсутні 

лементаційні елементи часів Листопадового повстання, немає 

моралізаторських елементів про самопожертву на благо вітчизни. Поетичні 

рядки сповнені реалізму. Дівчина-зозуля переконана: 

Nie wrócisz, mój luby! Nie wrócisz już do mnie, 

I serce odwyknie, i pamięć zapomni [89, 118]. 

За допомогою народного паралелізму передано атмосферу суму, де 

битві протиставлено весілля: 

Polecę na gody, 

Czerwone lać miody, 

Niewiernych lać krew [89, 118]. 

За фольклорними зразками створено антропоморфні та зооморфні 

образи дерев, птахів і тварин. Ліризму додають численні питальні та 

окличні речення. У народній інтерпретації пісні «За Німан» і «За Буг» 

символізують об’єднання польських земель із русько-литовськими. 

Багатофункціональність пісні «За Німан» виражена в різних середовищах 

її функціонування. З нею на вустах росіяни виступали в похід проти військ 

Наполеона, однак із цим самим співом, лише в іншомовній версії, польські 

повстанці виступали проти російського царату. 

Як бачимо, палітра історичної лірики «зевончиків» неоднорідна. На 

тлі власне історичних пісень, які стали авторськими новотворами, 

розвинулися інші її різновиди: патріотична лірика, яка охоплювала 

історичну епоху тогочасного суспільства, передусім пов’язаного 

з визвольною повстанською боротьбою і конспіративною діяльністю, 
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та «вояцька лірика», значно наближена до солдатських народних пісень, 

однак модифікована згідно з новим романтичним стилем, який вирізнявся 

високим рівнем ліризму та реалістичності. 

З огляду на різноманітність досліджених нами народних елементів 

в історичних піснях письменників групи «Зевонія», не можемо погодитися 

з думкою А. Горячко-Борковської про те, що маємо справу з творами 

низького художнього ґатунку [134, 166]. Попри їх розкиданість по різних 

збірниках, можна підсумувати, що саме завдяки стилістичній 

неоднорідності, патріотичній насиченості образів і сюжетних ліній 

«зевончики» зуміли донести до широкого загалу те історичне  зерно, яке 

було покладене в основу формування народотворчих ідей. У цьому ключі 

історичні пісні «Зевонії» заслуговують на подальші дослідження 

та популяризацію. 

 

2.3. Трансформація історичної повісті та драми 

Галицькі слов’янофіли зробили спробу створити власну візію 

історичних проблем не тільки в поезії, але й у прозі та драмі. Історична 

література, окрім історично-патріотичних пісень та дум, містила прозові 

жанри: нариси, оповідання, новели, драматичні замальовки, авторські 

хроніки тощо. У межах літературної діяльності «Зевонії»  не розвинулися 

більші прозові твори, оскільки шпальти часопису слугували своєрідним 

бойовим органом – потрібно було виступати на захист незалежності 

нагально, не було часу на довгі роздуми чи вагання. Малі епічні форми 

сприяли такій духовній та інтелектуальній мобілізації. Подібну ситуацію 

зауважуємо в роки війни, коли поезія домінувала над прозою. Проте 

елементи роману чи повісті зустрічаються у «зевончиків»  повсюдно. Так, 

риси класичного роману відтворені в романтичній поезії «Захист 

Терембовлі» А. Л. Дуніна-Борковського. 
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Тематично галицьку слов’янофільську прозу першої половини 

ХІХ ст. можна поділити на кілька блоків, у кожному з яких присутні 

історичні мотиви, проте виражені вони різною мірою. Простежуємо в ній 

регіонально-фольклорні пошуки («Буркут», «Надпруття» і «Гуцули»        

К.-В. Вуйціцького), власне історичну прозу («Ряшів і його околиці» 

А.Бельовського) і соціально-побутові твори з домінуванням 

слов’янофільської тематики («Монастир», «Підгірці» Л. Семенського та 

ін.). 

Описові елементи переважають події, з якими a priori читач повинен 

бути обізнаний [78, 169]. Для них не властивий єдиний жанровий взірець. 

Наприклад, у творах К.-В. Вуйціцького переважають художні засоби 

бесіди (гутірки) з численними зверненнями оповідача до читацького загалу 

чи окремого читача. У його «Надпрутті» ліричним відступом є розповідь 

про подвиги і долю Довбуша. Зутрічаємо у нього також етнографічний 

матеріал у вигляді пісень, вставлених у прозу (наприклад, у «Гуцулах»). 

Найпоширенішою формою прозового викладу став для «зевончиків» 

щоденник подорожі, який у сучасному письменницькому опрацюванні 

набирає другого дихання як література факту. Особливо це явище 

простежуємо в творчості С. Гощинського і А. Бельовського. Якщо 

у С.Гощинського маємо справу з регіоналізмом, то у прозі редактора 

«Зевонії» на перший план виходить народний історизм, як і в його 

історичних піснях. Так, доповненням до розповіді провідника по лоні 

природи («Скеля на Соколовому в Поляниці») у А. Бельовського є 

розповідь ученого у «Ряшові та його околицях». Така сама зміна оповідача 

простежується в оповіданнях Л. Семенського. Укотре підтверджується 

думка Ю. Бахужа про те, що в літературі періоду між повстаннями 

порушені пропорції між історичним описом та діями [78, 107–108]. 

Ще однією особливістю прози «зевончиків» є жанрова нестійкість, 

оскільки елементи одного виду прози у їхніх творах гармонійно 
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вписуються в рамки іншого. Наприклад, такі тенденції простежуємо 

у «Варшавській перекупці» К.-В. Вуйціцького, виданій у першому томі 

«Зевонії» [292, 222]. Друга назва твору – «Образ» – свідчить про наявність 

модних на той час елементів літературної замальовки. У центрі подій – 

міська перекупка з характерним базарним мовленням, сварливою вдачею, 

відображеною на обличчі, виписаними до дрібниць деталями гардеробу. 

Героїня твору репрезентує міський фольклор: «Додаймо до цього 

серйозне, товсте, посереднє обличчя, дві випуклі щоки, залиті буряковою 

барвою; живі очі, що особливо ясніють вогнем діаманту у піднесенні та 

гніві; ця ручка, обвішана тісними перснями, якими в давній Шотландії 

могли б стискати шиї невільників; цей коротенький фартушок до колін, 

обшитий хутром; спідниця з декількома складками, обтисла, натягнена на 

огрядне тіло і очіпок незмінної форми, обв’язаний хусткою на чотири 

лікті – усе це складає бодай наближений образ варшавської перекупки» 

[292, 222]. 

Окрім опису, у художньому стилі К.-В. Вуйціцького зауважуємо 

розмовні елементи, які надають творам пластичності та комічності, як, 

наприклад, анімалістичне порівняння: «Обдаровані надзвичайно в’юнким 

язиком, більше ним протягом цілого дня наробляться, ніж зголоднілий 

мурахоїд» [292, 221]. Саме у творчості цього письменника найповніше 

виявився жанр гутірки, спочатку незначною мірою представлений у томах 

«Зевонії», та потім уповні розвинений в окремих збірках «Оповідання, 

перекази і повісті польського народу і Русі» (1837 р.) та «Старі гутірки й 

образи» (1840 р.). Так, саме зі збірки 1840 р. походить написаний в 1834 р. 

у Львові твір «Страшний двір. Гутірка дворян у башті під бороною», де 

поєднано два види нарації – від першої і третьої особи однини. 

Комбінація різних нараційних структур у творах К.-В. Вуйціцького 

була спробою створення власної прозової форми, що викликало 

неоднозначну оцінку критиків. Гостро розкритикував цю жанрову 
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індивідуалізацію М. Грабовський, назвавши її «звалищем знайдених 

матеріалів» [148, 98–99]. На цьому тлі вигідно виділялися традиційні 

гутірки Д. Магнушевського, виданих наприкінці діяльності «Зевонії»: 

«Поєдинок пана судді» (1840 р.), «Канівський пан» (1841 р.), «Улюблений 

дядечко» (1845 р.). Письменник представив історії з життя польської 

шляхти з численними ліричними відступами, які покладено в основу 

новаторської авторської оповіді. 

Ще однією формою представлення історизму на слов’янофільському 

ґрунті у творчості К.-В. Вуйціцького стала регіональна проза, яка 

базується на гуцульських мотивах. Як ми вже зазначали, тему Гуцульщини 

в поетичному варіанті на початку діяльності «Зевонії» розвинув 

С. Гощинський, однак вона залишилася незавершеною, оскільки 

письменник так і не видав повністю свій татранський щоденник. Гідним 

продовженням регіональних мотивів стали твори К.-В. Вуйціцького, який 

переніс тему на український етнографічний простір. 

До 1829 р. відноситься літературний опис подорожі письменника 

Покуттям, до відомого на той час санаторію «Буркут», яка відбулася в 

1828 р. на шляху до Угорщини [146, 427]. Ця мандрівка для молодого 

Казимира-Вдадислава Вуйціцького, тоді ще студента Варшавського 

університету, була повною небезпек, відтак він писав: «Небо над головою, 

під ногами прірва, хворому здається, що він відправився по смерть, а не по 

здоров’я. Попереду йдуть слуги і гуцули зі зброєю, з сокирками, 

рушницями і пістолетами, а за ними також озброєна сторожа, весело 

підспівуючи, перериває глухе мовчання гір, від пісні іде відлуння, і 

мандрівник відчуває, що ліси і гори уміють дати відповідь тим, хто їх 

запитує» [280, 156]. 

Тема опришків для «зевончиків» була предметом особливого 

зацікавлення. Постать Довбуша К.-В. Вуцьціцький зобразив у 

однойменному оповіданні в 1830 р., наслухавшись від локального 
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населення мальовничих народних легенд і переказів. Твір здобув велику 

популярність і навіть дочекався перекладу на чеську мову. Образ відомого 

гуцульського розбійника на тлі карпатських краєвидів присутній  також у 

етнографічно-історичному нарисі К.-В. Вуйціцького «Гуцули» (1840 р.). 

Письменник змалював опришків за допомогою фантастичних казкових 

елементів. Таким перед читачем постає міфічний Глонка, останній 

провідник опришків, наділений надлюдською силою. А Добоша не може 

взяти ніяка смерть, лише загибель від срібної кулі. 

Краєвиди українських Карпат, на думку автора, – це  «рай польської 

землі» («Надпруття»), а гуцули – діти природи, які над усе люблять свій 

край і свободу. Розбійники-опришки наділені героїчними рисами, які 

накладалися на реальні образи польських повстанців першої половини 

ХІХ ст. Це саме митці кола «Зевонії» сприяли значному поширенню 

легенди про опришків і гуцульського міфу. Регіоналізм у історичному 

контексті поширився на галицькі реалії, зокрема, на колорит Львова. Це 

значно наблизило регіональні мотиви до побутових літературних 

замальовок. 

Окрім нарисів і новел, у середовищі «Зевонії» були поширені форми 

побутового оповідання, яке наприкінці 30-тих рр. набуло рис реалізму. До 

цього виду писань відносимо надруковані у львівських «Різноманітностях» 

оповідання Л. Семенського: у 1835 р. – «Таємна коханка (фрагмент 

із щоденника подорожі)», у 1837 р. – «Цьогорічна бабуся». У першому з 

цих творів мармурова незнайомка виявляється мармуровою статуєю, а в 

другому висміюються пристаркуваті дами, які шукають любовних пригод. 

Інший стиль сатири характерний для А. Л. Дуніна-Борковського, 

який у «Альбомі для погорільців» видав гумористичні оповідання «Якби» 

та  «Слухняні». Автор «Парафіянщини» критикує в них снобізм 

провінційної шляхти, яка в пошуках модних іноземних трендів відкидала 

національні традиції та історію. 
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Першочерговим завданням А. Л. Дуніна-Борковського було 

виховання суспільства, формування його морального обличчя. Письменник 

значно змінив форму гутірки, вказуючи на закостенілість її форм. На 

сатирично-побутових оповіданнях, фейлетонах і белетристиці закінчився 

розвиток історичної прози «зевончиків», проте в ній, нарівні з поезією, в 

епічній формі представлено програму львівського слов’янофільського 

середовища, яке щораз більше віддалялося від сентиментального стилю. 

Зображаючи історичні події як поразки і перемоги польських 

володарів, «зевончики» вшановували своєю творчістю ті історичні віхи, 

з якими почували себе спорідненими. Так, у спектрі слов’янофільських 

проблем опинилося оповідання Л. Семенського «Село Серби» (1834 р.), 

яке деякі дослідники вважають повістю [197, 86]. Автор виявив значне 

наближення цього твору до «Канівського замку» С. Гощинського. 

В оповіданні зображено покарання винних після Коліївщини. Зокрема, 

детально описано пошуки і страту атамана Гонти [164, 144]. 

Оповідання, на перший погляд, здається типовою сентиментальною 

розповіддю. Головний герой твору спокушає мельникову дружину, через 

необережність потрапляє в пастку, яку підготував йому воєвода 

Стемпковський. Його кохану Тетяну топлять, звинувативши 

у ворожбитстві. Твір закінчується смертю Гонти. Інтерпретуючи цей 

класичний сюжет, А. Малецький писав: «Метафізичний план „Села Серби” 

підкреслює несвідомість Гонти, який піддається спокусам сатани, тож стає 

безвільним знаряддям в диявольській справі. Цю його несвідомість 

підкреслює почерпнутий з ІІІ ч. „Дідів” епіграф, використаний у четвертій 

і останній частині повісті, в якому сказано про Гонту, ув’язненого 

Стемпковським: „був в’язнем, але сліпим”» [197, 87]. 

Фатальний перебіг подій завершується мученицькою смертю героя. 

Так само пізніше в «Срібному сні Саломеї» Ю. Словацький зобразив 

кривавий етап історії, який завершився смертю Семенка. Для суспільно-
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політичних поглядів «Зевонії» оповідання Л. Семенського було особливо 

актуальне, оскільки представники цієї групи шукали шляхів порозуміння 

з українським народом. Цю можливість давало повернення до спільних 

драматичних сторінок історії. Так, письменник представив Коліївщину 

у двох паралельних ракурсах – українському та польському, уникнувши 

однозначності і таким чином надавши читачеві широке поле для роздумів. 

При цьому часова перспектива, яка відділяла міжнаціональне кресове 

середовище від подій Коліївщини, була незначною. 

Українсько-польське порозуміння за посередництвом літератури 

було одним із ключових завдань галицьких слов’янофілів. У 

Л.Семенського образ Гонти пробуджує глибоку симпатію, витриманий у 

дусі романтичного експресіонізму, спонукає до співчуння і роздумів над 

національною драмою. Тому деталі смерті героя такі промовисті: «Тільки 

коли вивели його на страту у містечку Кодно, простягнулася рука – 

і опала, напружилась нога – і похилилась, найдовше трималася голова, але 

й та покотилася, а вуста самі в піску дошептали „Амінь”» [220, 102]. 

В оповіданні «Село Серби» Л. Семенський подав критичну оцінку 

минувщини, натомість оповідання «Засідання художника Баччареллі» 

(1840 р.) вказує на зовсім іншу ретроспективу. Д. Магнушевський уміщає 

в ньому ностальгійні спогади про дитинство та передумови повстання під 

проводом Т. Костюшка. Твір належить до прозово-драматичного циклу 

«Польська жінка в трьох століттях». 

Події, про які розповідає художник Баччареллі, відбувалися при 

дворі перед вибухом повстання Т. Костюшка. Велась гостра боротьба між 

патріотичними та проросійськими силами. Радикальні патріоти за 

сприяння Ельжбети Грабовської сприяли королівській інзурекції. У творі 

чимало літературного вимислу, тому що насправді Грабовська 

підтримувала царську російську політику і сприяла участі короля 

в тарговицьких домовленостях. 
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Провідну роль у оповіданні відведено народові. Саме він у Варшаві 

був для вищих станів прикладом патріотизму. «Цей дивний образ п’яного 

танцю і цей спів Яцуся був наче прощанням із містом, принесеним 

королеві до Лазень посланцем, улюбленцем народу. Дрантя, яке 

підскакувало в такт дзвоникам, спів, який дихав повнотою божевілля 

і мазурською іронією, піна горілки і піна шаленства, які розповідали про 

міське бенкетування, тремтіння тіла від холоду і кутання в дрантя, яке 

свідчило про убогість – усе це стояло перед очима Станіслава, 

прощаючись із ним мовою правди та щирості. Усього вистачало, навіть 

поезії, яку король так любив, яка тим разом проливалася з вуст Яцуся 

римою Нарушевича» [196, 135]. 

Експресіонізм твору, психологічне змалювання образів мали 

формувати переконання про те, що тільки завдяки волі народу Польща 

зможе здобути незалежність. 

Образ захисника минувщини, подорожнього, змальованого 

з колоритної постаті З. Доленги-Ходаковського, представив Л. Семенський 

в оповіданні «Пригоди подорожнього» [251, 41–42]. Великий мандрівник 

у його інтерпретації – це вчений, якого не цікавлять пам’ятки культури 

європейського універсалізму – замки, палаци, храми. Проте він уважно 

досліджує кожен фрагмент землі, могили й урочища, а також народні 

словесні пам’ятки – казки, перекази, легенди, пісні, щоб відтворити 

минуле, «якого не знайдеш у написаних книжках» [220, 161]. Це відверте 

заперечення шляхетської культури, звернення до праслов’янських 

народних джерел. «Ваш світ мені нудний», – авторитетно заявляє він 

молодому шляхтичеві, перебиває товариські розмови 

в салоні, протиставляючи загальноприйнятому етикету простоту 

й розсудливість [220, 156]. Патріотичні мотиви тісно пов’язані 

з селянською хатою, у якій мандрівник почув «Марш Домбровського» 
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у виконанні кума Остафія, а далі – його спогади про війну Наполеона 

і безпосередню участь у московській кампанії. 

З. Доленга-Ходаковський вказував на дохристиянську історію як на 

початок вітчизняної історії, відкривав її сліди в розповідях народу 

та рештках давньої культури, які стали пам’ятками природи. Це були 

забуті кладовища, зруйновані городища, розвіяні вітром кургани. З аналізу 

історичних мотивів випливає, що найвірнішим послідовником концепції   

З. Доленги-Ходаковського в середовищі «зевончиків» був 

Д.Магнушевський. 

Він детально вивчав праці про минувщину, «піднімався на її 

вершини», щоб розвинути в літературі історичні мотиви: «щоб силоміць 

здобути необхідну підтримку для мрій, щоб відшукати життя в  цих 

велетенських масах, колиску і перші кроки історії, яка спиналася на ноги, 

у готів, аланів, аварів, яка вчилася ходити – зрозуміти і вимислити» 

[231, 193]. 

Письменник не мав наміру передавати в художньому тексті, зокрема, 

в драматургії, достовірність історії. Натомість дошукувався містичних 

образів світу, спільних для минулого та сьогодення, прагнув провести 

паралелі між фальшивою і справжньою цивілізаціями. Взірцями вважав 

історичні хроніки Шекспіра та грецькі трагедії. 

Самопожертва, ставлення особи до народу, смерть за вітчизну 

й моральні цінності – це питання, до обговорення яких долучилася вся 

українська та польська інтелігенція після Листопадового повстання. Так, 

в оповіданні Л. Семенського «Два посвячення»  зображено внутрішній 

конфлікт персонажа між любов’ю до батьківщини і до коханої дівчини. 

У такій сюжетній суперечності кристалізувався історичний максималізм 

молодих митців, представлений у категорії жертовності – за землю, 

вітчизну, віру, майбутнє народу. 
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У цьому спектрі образів вимальовується нове поняття апостольства, 

сформульованого в колі «зевончиків». С. Гощинський у публіцистичній 

праці «Головна стихія польської демократії» визначив його так: «Наше 

апостольство у прикладах братерської любові, самозречення, витривалості, 

зрештою, готовності підтримати нашу науку зі зброєю в руках і віддати за 

неї життя» [137, 47]. У розумінні письменників «Зевонії», апостол повинен 

був нести науку в народ, а не корисливо черпати з його доробку.  Вони 

офіційно визнавали, що візія історії, народу і природи в романтичній 

інтерпретації потерпіла фіаско. 

Виникало питання: як залишитися народним співцем, але водночас 

внести в літературу животворчі елементи, які б відповідали духу 

сучасності? Усвідомлюючи цю проблему, Л. Семенський і А. Бельовський 

вибрали інший літературний шлях, відмінний від обраного С. Гощинським. 

Це був вибір травестій, парафраз, довільних перекладів народних 

сербських і українських пісень, дум, думок, балад, пам’яток 

старослов’янської літератури. 

Апостольською місією, в їхньому розумінні, стало донесення 

народних скарбів із давнини до сучасності, щоб скріпити її забутими 

цінностями, вмотивувати, підтримати і певною мірою сформувати. Це була 

спільна риса творчості всіх «зевончиків» – у різноманітті й мінливості 

подій минувщини віднайти дух народу, вказати на його животворне 

джерело для наступних поколінь. В оповіданні «Сади і поети» 

Л.Семенського відображено провокативний поділ світу. З одного боку, 

автор зображає чудову дику українську природу, з іншого – штучність 

Софіївки: екзотичні дерева, грецькі скульптури, рукотворні штучні 

водоспади. У цьому придуманому краєвиді – зрадник Щенсни Потоцький 

із подібною до себе дружиною. Невідповідним здається напис на палаці: 

«Нехай я завжди буду житлом вільних і честолюбних». У цьому 

середовищі виділена постать старого поета Трембецького, який задля 
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вигоди залишається у Потоцького і пише «Софіївку». Антиномією цього 

твору стала українська народна пісня про пана Потоцького, «собачого 

сина», який продав Польщу та Україну. 

У виборі слов’янофільських ідей письменники групи «Зевонія», 

реінкарнуючи спадщину давніх слов’ян, не повністю приймали погляди 

З.Доленги-Ходаковського. Не слугував їм зразком і напрям історії, 

оснований на легендах і переказах про польських володарів. Натомість 

вони зайнялися реконструкцією слов’янського минулого. Однією 

з найцікавіших літературних спроб цього характеру була новела 

Д.Магнушевського «Кривавий хрест року 1074» (1837 р.), яка входила до 

прозово-драматургійного циклу «Польська жінка у трьох століттях» 

(1843 р.). 

Темою твору є подружня зрада жінок лицарів, які брали участь 

у поході Болеслава Хороброго на Київську Русь. Основою цього сюжету 

є фрагмент хроніки Марціна Бельського. Д. Магнушевський, як дізнаємося 

з приміток, використовував теж інші джерела. В описі спокуси угорського 

в’язня проглядається мотив, наближений до легенди про Полікарпа, ченця 

київських печер, з відомого «Житія угорця Мойсея» [298, 797–817]. Окрім 

цього, у тексті знаходимо елементи переказу про Вальгера та Гелігунду 

з Великопольської хроніки другої половини XIV ст. 

Образ ХІ століття, який будує сюжетну лінію новели, поєднує в собі 

елементи християнства та язичництва. «Кривавий хрест» представляє 

такий тип слов’янства на тлі раннього Середньовіччя, але робить це 

в нетиповий спосіб. Невірним дружинам він протиставляє ідеальний образ 

пустельниці Малгожати з Зембоціна. Героїня твору – не офіційна свята, 

письменник додає їй емоцій та переживань, співзвучних із спокусами 

світу. Це була авторська спроба відкинення лицарської оповідної традиції, 

віддаленої від реалій життя. Тому сцени помсти сповнені натуралізму та 

жорстокості. 
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М. Яньон у «Часі відкритої форми» так визначила стиль цієї оповіді: 

«Романтичне розуміння первісності виражене тут у стилістиці, а злочин не 

осуджений, бо оснований на автентичному первісному пориві» [160, 35]. 

Натомість М. Рущинська пропонує визначення цього стилю як 

«ретроспективна слов’янська утопія» [245, 107]. 

Подорожі вглиб праслов’янської сторії не були легкими. На це вказав 

Л.Семенський в оповіданні «Пригода подорожнього», описуючи 

романтичного археолога, який шукає слов’янські пам’ятки давньої 

культури. Герой стикається з ворожістю суспільної верхівки. Так, для 

дружини маршалка стародавні пам’ятки – безвартісні предмети, бо не 

мають реального матеріального виміру, який допоміг би поїхати в Париж 

чи хоча б на лікувальні води. Таким чином Л. Семенський представив 

нелегку долю З.Доленги-Ходаковського, який зіткнувся з суспільним 

нерозумінням. Подібні мотиви використав Д. Магнушевський у поезії 

«Наставник». 

Серед романтичних передбачень з минулого, які мали інтерпретувати 

сучасність, виділяються два оповідання «зевончиків», видані в першому 

томі їхнього часопису, – «Guy-du-Faur, тобто pacta conventa. Фрагмент 

рукопису з 1573 року» Д. Магнушевського і «Тінь королеви Барбари» 

Л.Семенського. Обидва пов’язані з постаттю Сигізмунда-Августа. Автори 

обох творів негативно зінтепретували роль останнього представника 

Ягеллонів на троні, увівши у тексти елементи магії. Так, в оповіданні 

Д.Магнушевського зображено період після смерті Сигізмунда-Августа 

і коронацію Генрика Валезія (Анрі Валуа). Письменник описав сцену 

ворожбитства, у якому брали участь Генрик Валезій, колишня наложниця 

Сигізмунда-Августа Зузанна Орловська і довірена особа короля. Чари, 

уміщені в таємничій скриньці, мали передбачити долю Польщі. Важливе 

значення мав пергамент, розірваний на три частини, що було алегорією 

пізнішого поділу Польщі між трьома монархіями. Саме це М. Мохнацький 
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визнав причиною втечі Валезія, хоча не відкидав і інших версій 

документального характеру. 

Якщо розглядати категорію «своїх» і «чужих» крізь призму цього 

оповідання, можна трактувати таємничі знаки магії як особливі 

символи: шматок заліза означав боротьбу за визволення, а втеча Валезія 

була алегорією звільнення народу з-під чужого ярма [240, 97]. 

На основі прози формувалася історична концепція 

Д.Магнушевського-драматурга. Першою драмою, яку письменник почав 

створювати у Варшаві ще перед Листопадовим повстанням, був твір 

«Радзейовські», завершений в Галичині в 1832 р. Видано його лише в 1972 

р. Наступним етапом стало створення драми «Владислав Білий» (1832–

1833), з якого зберігся лише фрагмент – чотири сцени першого акту, та 

«Барбара ще Гаштолдова дружина» (1837 р.). Отже, в 1832–1833 рр. 

формується концепція історичної драми Д. Магнушевського, теоретично 

обґрунтована в «Зауваженнях про польську драму», опублікованих у 

другому томі «Зевонії» [292], а створених наприкінці 1834 р. Саме в цьому 

трактаті письменник виклав основні положення своєї візії історичної 

драми. Там теж проаналізовано опозицію «свій – чужий», яка, на думку 

автора, відіграла важливу роль в історії. 

Зокрема, Д. Магнушевський зазначав: «Кому б кортіло цю думку 

дослідити і підтвердити фактами, що наше приватне життя залежить від 

публічного, написав би цікаву і важливішу для всієї літератури та історії 

працю про початки слов’ян, лютиків, полян та ін. Більше того, знайшов би 

важливішу причину розвалу давніх інституцій і побуту, як liberum veto, як 

вибірковість, як незгоду. Можливо, сказав би з більшою історичною 

сміливістю, ніж я це сьогодні роблю у здогадках, що наш перехід від 

публічного життя до домашнього був переходом від існування до ницості, 

від цілого до часткового. Знайшов би нові епохи, не династійні, не 

столітні, не періодичні, з-під його пера з’явилися б напади кривавіші від 
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татарських, турецьких, бо навали чужоземних звичаїв із кожним чужим 

королем впливають на забобони і вітчизняне мовлення» [292, 225–226]. 

У своїх картинах вітчизняної історії Д. Магнушевський схилявся на 

сторону фаталістичної візії. На його думку, прогрес і цивілізація, 

християнство, культурні зв’язки з Заходом приносили тільки поразки. 

Уважав їх теж «переходом від існування до ницості» і «від цілого до 

часткового». Д. Магнушевський, як суворий суддя історії, за тематичну 

основу усіх своїх творів узяв «навали чужоземних звичаїв», які були 

«кривавіші за татарські», бо знищували національну ідентифікацію. 

Історіософія драм Д. Магнушевського здається ще більш 

песимістичною з тієї причини, що він єдиний серед «зевончиків» був 

постійним співцем ректроспективної утопії, наближеної до уявлень 

З.Доленги-Ходаковського. Дуже різко висловилась про ці погляди 

М. Рущинська, яка назвала їх «закриттям національної історії та культури 

в скансені» [245, 134]. Однак оптимістичним залишалося те, що чужі сили 

в історії були приречені на поразку. 

Я. Скучинський, аналізуючи драми Д. Магнушевського, зауважував: 

«Співвідношення „свій” і  „чужий” Магнушевський відкриває поступово 

все з більшою силою. Виникає це з перспективи бачення польської історії, 

переходу від порядку політичного чи політично-релігійного до культурно-

цивілізаційного. У цьому поглиблюється історіософська візія його трьох 

історичних драм. А на пару з цим процесом вдосконалюється композиція 

і художній рівень творів» [256, 228]. 

У «Радзейовських» Д. Магнушевський представив історію народу 

в один із найдраматичніших моментів – під час шведського нападу на 

Польщу в 1655–1656 рр. Водночас національна історія зображена 

в перспективі особистої «історії» зради Ієроніма Радзейовського та його 

пізнішого навернення і визволення народу. У дійсності ця історична 

постать не була настільки негативною. Радзейовський справді 
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протиставився Каролю-Густаву, але не виступав зі збройним опором, 

зважаючи на власні інтереси [275, 50–63]. 

У цій п’ятиактній драмі «чужими» є не лише шведи з незрозумілими 

для поляків звичаями, законами і релігією, але й ті поляки, які з легкістю 

підпадали під вплив цієї чужини і приймали її. Д. Магнушевський при 

цьому протиставив шляхті та народові політику королівського двору і 

магнатів. 

У фрагменті драми «Владислав Білий» висвітлено подібну авторську 

позицію, але її настрій ще більш песимістичний. Владислав, син князя 

Казимира, після смерті дружини Ельжбети вирушає у паломництво до 

Святої Землі. Продовження його подальшої долі – життя монаха 

в бенедиктинському чернечому згромадженні у Франції. У  1373 р . 

Владислав прибув до Польщі і, скориставшись бунтом великополян, став 

вимагати свого місця на троні. Постать Владислава Білого ідеально 

підходила до реалізації програми національної історії. Це був герой 

колоритний, незвичайний, сповнений драматизму і суперечностей. Його 

задум повернути трон без електорату сьогодні сприймається як авантюра 

з метою наживи. Ці спроби закінчилися фіаско. Після отримання 

гнівківських земель замість бажаної королівської спадщини він знову 

одягнув чернечу рясу й усамітнився в монастирі. 

У драмі Д. Магнушевського Владислав Білий представляє народні 

інтереси на противагу ненависним угорським володарям, які заволоділи 

краківським двором. Окрім цього, під час таємного язичницького обряду 

він ототожнюється з захисником прадавньої слов’янської віри. Під час 

обряду Владислава супроводжує старець, який колись виховав князя, 

а тепер закликає до пробудження слов’янських богів. Ця постать 

у символічно представленому прагненні здобуття свободи дуже 

промовиста, оскільки має пророчий характер. Натомість «чужими» у драмі 

є представники королівського двору і християнські очільники, які разом 
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з язичницькими звичаями слов’ян знищуюють їхню давню культуру. 

Таким чином, робимо висновок про радикальність слов’янофільських 

поглядів Д. Магнушевського. 

У творі «Барбара ще Гаштольдова дружина» автор переносить 

читачів у часи Сигізмунда-Августа. Тут «чужими» він називає італійські 

впливи, які уособлені в образі королеви Бони. Її син Сигізмунд-Август 

виростав у середовищі польської та італійської культур. Письменник, 

відкинувши сповнений патетики та сентиментальності загальновідомий 

міф про Барбару як єдину кохану короля, показав її в цілком новому, 

реалістичному світлі. Подібні інтенції втілив Л. Семенський в оповіданні 

«Тінь королеви Барбари» (1834 р.). 

З перспективи історизму «Зевонії», найбільш драматичними в історії 

Польщі були часи правління останнього представника Ягелонської 

династії. Вони завершували величний період розквіту польської шляхти, 

а смерть Сигізмунда-Августа, який не залишив після себе потомків, 

провіщала падіння держави. Роль пророка, провісника майбутніх нещасть 

для польського народу у творі виконує блазень Станьчик. М. Інглот 

припускає, що ця постать у драмі Д. Магнушевського могла бути 

прообразом Станьчика у творі «Король замчиська» С. Гощинського [157, 

XXXI]. У просторі краківського Вавелю протиставлено світ «своїх» і 

«чужих». Це остання ланка історичної драми, у якій чужина створює 

обов’язкову модель культури. 

У творах Д. Магнушевського на історичну тематику, окрім категорій 

«свій» і «чужий», з’являється твердження, що історія розвивається по 

спіралі. Простежуємо цей мотив у оповіданні «Помста панни Уршулі», 

оснований на факті замаху Міхала Пекарського на життя короля 

Сигізмунда ІІІ. Обраний письменником сюжет настільки сенсаційний, що 

міг би вміститися у традиційну повість «плаща і шпаги». Однак 

Д.Магнушевський не створює навіть модної на той час повісті-сенсації. 
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Натомість у черговий раз спостерігаємо спробу розгадати загадки історії 

всупереч загальновизнаним документальним версіям подій. 

 Автор використав наративний засіб підслуховування того, що 

діється в будинку Уршулі, королівської фаворитки, представниці іншої 

культури і противниці гетьмана Кароля Ходкевича. До конфлікту призвела 

зневага, яку виявив гетьман до головної героїні твору. Через це 

королівська фаворитка виношує план помсти і звинувачує Ходкевича 

у співучасті в замаху Пекарського. 

Пошуки спіралі історії у творах Д. Магнушевського належать до 

постійних наративних засобів. Таке ж явище простежуємо і в «Засіданні 

художника Баччареллі». Головний персонаж виступає в ролі оповідача і на 

основі зовнішнього вигляду та фрагментів розмов дає оцінку важливим 

історичним подіям, доленосним для польського народу. У цьому творі чи 

не найповніше визначено головний принцип історичних пошуків 

Д.Магнушевського: сягнути глибин історичного минулого. Саме тому 

використано погляд художника Баччареллі, вразливого спостерігача 

розвитку історії, яка творилася на його очах. 

Історія, яку розповідає Д. Магнушевський, пов’язана з особою 

останнього польського короля Станіслава-Августа Понятовського. Ця 

історична постать, яка викликала в колі «зевончиків» почуття неприязні та 

зневаги, зображена на тлі двох протилежних таборів. Тут «чужими» є 

російські агенти Катерини ІІ. Мотив чужини доповнює внесений 

у польську культуру звичай негідного поводження з жінками. 

На перший погляд, дослідникові може здатися, що він має справу 

з примітивним трактуванням історичних подій, з чого б випливало, що 

втрата державної незалежності безпосередньо залежала від впливу 

«чужих» сил. Автор «Польської жінки» вбачає у цих суперечностях 

одвічну боротьбу двох стихій – чоловічої та жіночої, сили та впливу, які 

проникають у суспільне життя, бо ними просякнуте все живе. Так, на 
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думку Д. Магнушевського, воля трансформується в дію, а божественне 

начало – у життєвий досвід. Згідно з авторським твердженням, так 

розвивається історія. 

Доповнюючою ланкою народного історизму став для «зевончиків» 

романтичний історизм, виражений у філелліністичних тенденціях розвитку 

слов’янської літератури. 

Неоелліністичний історичний аспект розглянув у своїй драматичній 

творчості А. Л. Дунін-Борковський. На її «середземноморський» характер 

значно вплинув старший брат Юзеф, який вільно перекладав грецькі твори, 

а також «у 1822 р. привіз із Варшавського ліцею інформацію про 

польських письменників і польську літературу, про що в Галичині нічого 

не знали», що пожвавило у львівському середовищі прогресивні погляди 

молодого покоління інтелектуалів [117, 1–2]. 

Перенесення акції драматичного твору «Арнальда де Рокас» на Кіпр 

було авторською грою не лише з читачами, а й з цензорами, оскільки 

дозволило вмістити політичний дискурс у таку сюжетну канву, коли союз 

європейських монархів породжував потребу співпраці малих держав 

і поневолених народів у боротьбі за свободу. А. Вітковська зазначає, що для 

слов’янофілів у історичному плані Греція була взірцем «незалежності, 

свободи, громадянської рівності, який використовувся також у безпосередній 

політичній боротьбі проти монаршого абсолютизму Франції. Греція також 

[…] була яскравим прикладом для революціонерів. Вона перетворилась 

майже на міф про свободу, у кожному разі була піднесеним символом 

найкращих прагнень людства. Вимовляючи „Греція”, малося на увазі 

„свобода”» [277, 36]. 

Ідея наслідування традиційної літературної форми зародилася під час 

перебування братів Дуніних-Борковських на навчанні в Чернівцях серед 

грецьких емігрантів. Потрібно пригадати, що після поразки Османської 

імперії у війні з Росією турецьку Буковину приєднано до австрійської 
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Галичини, тому кордон уздовж Дністра перестав відділяти Схід від 

латинізованої Речі Посполитої. Народжений і вихований на землях, де Серет 

і Дністер омивали давню твердиню гетьмана Яблоновського в Городку, 

звідки «татари і волохи наступали, оминаючи Кам’янець і обираючи шлях 

поза Дністром, який називали кучманським» [74,  229], галицький митець 

описував реалії життя українського народу, для якого турецька загроза була 

найважливішою причиною багатовікового співіснування латинської та 

грецької культур. 

Значний вплив на переосмислення античної спадщини мало також 

романтичне захоплення волелюбними ідеями Еллади, виходячи з факту, що 

«Греки у той час підлягали чужим законам – корумпованій і фанатичній 

владі жорстоких турків. Для європейців справа визволення Греції від 

турецької неволі поєднувалася з визнанням і пошаною цінностей класичної 

цивілізації, якій у сучасному світі загрожувало багато злочинів і насилля» 

[172, 125]. Таким чином, історичні колізії інших країн були заохоченням для 

слов’ян відстоювати свою свободу. Філелліністичні твори мали сприяти 

цьому прагненню і поєднанню з іншими народами у світоглядній народно-

визвольній концепції. 

Проте романтичний філелленізм Європи в ХІХ ст. не був для автора 

найголовнішим мотивом вибору теми драми. «Континентальна Греція 

значною мірою підпорядковувалася чужому завойовнику, а тому втратила 

природний культурний зв’язок зі своїм багатовіковим минулим, обірвала 

стосунки з Заходом» [103, 8]. Після здобуття Константинополя турки 

захопили теж власне грецькі, європейські території, а за деякі з них, у тому 

числі за Пелопоннес і острови Егейського та Іонічного морів, розпочалась 

затята багаторічна боротьба між турками та венеціанцями, які на той час 

були єдиними володарями цих вод і островів. 

У трагедії А. Л. Дуніна-Борковського алюзії на долю Речі Посполитої 

дуже чіткі, особливо, коли Дандало звертається до коханої Арнальди: 



117 

 

Porzuć bojaźń, przekonaj, żeś jest Wenecjanką 

Pokaż się światu godną Dandala kochanką [116, 6]. 

У цьому контексті підходимо до суті авторського задуму – спроби 

проведення аналогій між долями венеціанців і поляків. На думку 

Борковського, трагедія мала стати актуальним дискурсом про цінності 

культури західноєвропейського ренесансу в той час, коли австрійський уряд 

у Галичині розпочав процес деморалізації «польських греків», спонукаючи 

в культурному просторі українських земель до релігійного латинсько-

грецького конфлікту. 

А. Л. Дунін-Борковський вважав, що «найкращою драмою, трагедією 

чи комедією є історія» [122, 112]. Будучи одним із головних ідеологів 

програми «зевончиків», він писав: «Було б сміху варте зацікавлення тим, що 

відбувалося сто років тому, якби воно не перегукувалось із теперішнім, не 

мало стати спрямовувачем розуму у сьогоденні, не спонукало до дій 

і прагнень. […] Тому знання історії є всього лиш розумінням, що минуле – це 

зерно і основа теперішнього і майбутнього» [123, 133]. 

Більше того, автор відомої сатири «Парафіянщина» був переконаний, 

що «якби історія закінчувалася на проголошенні заслуг і похвал людей, які 

відзначилися для народу, але замовчувала і приховувала їхні помилки, 

а навіть і провини, її користь була б незначною. Замість того, щоб бути 

опікункою майбутнього, представницею національного здорового глузду 

і компасом у штормі, вона стала б лише скорботником над померлими. 

Здатна насправді надихати гарячіші душі до наслідування, натомість 

роздувала б гордість самодурства в численних не надто розумних головах» 

[120, 9]. 

Трагедія А. Л. Дуніна-Борковського стала прологом до подій 1570 року 

– захоплення турками міста, знищення його жителів і позбавлення Венеції 

можливості вести торгівлю зі Сходом. Іронією долі стало те, що через два 
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роки після поділу Польщі Венецька республіка також потрапила під владу 

Габсбургів. Тому драма А. Л. Дуніна-Борковського має громадянський вимір. 

Саме так письменник після Листопадового повстання визначив 

дидактичну роль свого твору у розвитку поневолених держав: «Драма 

відкриває внутрішні прагнення суспільства і людини. Чим багатша ця 

внутрішня праця народу, тим ширше поле діяльності вона створює для 

письменника. У суспільстві формується народний розум і народне серце для 

зіставлення духа. Сьогодні пристрасті розпалюються, і вони яскраві на тлі 

цієї моральної праці, вони є супозицією мовчання та шуму, миру та війни, 

тверджень і заперечень. У внутрішній роботі нації всі погані та добрі 

елементи представляють себе в живому русі, усі сили та всі соціальні класи 

виражають себе по черзі; і кожен елемент, кожна сила, кожна життєва думка, 

кожне почуття, кожна пристрасть у цій внутрішній роботі суспільства 

виглядають гармонійними і завершеними» [121, 202]. 

Слов’янофіли своєю творчістю пробували поєднати різні національні 

культури і дискурси. Категорію народу сприймали «як історично 

обумовлену, як щось, що потрібно реконструювати, а не створювати». Тому 

драма А. Л. Дуніна-Борковського стала закликом до відродження давніх 

цінностей, а її автор, описуючи падіння Кіпру, посилався на ренесансну 

аксіологію польської шляхетської культури. 

Немає однозначного завершення драми, тож читачеві невідомо, який 

вибір зроблено – чи надано перевагу власному щастю, чи народному благу. 

Однак потрібно звернути увагу на той факт, що в трагедії є ще один головний 

герой, не менш важливий, ніж венеціанець Дандало, – стилізований під 

романтичного бунтівника турецький паша Піалі, який має зробити вибір між 

послухом султанові і любов’ю до Арнальди. На його прикладі А. Л. Дунін-

Борковський показав різницю культур Сходу та Заходу. 

Цивілізаційна спільнота захисників руських і середземноморських 

земель була важливим атрибутом визволення, тож від 1488 р. Кіпр 
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символізував фортецю бастіону латинської культури. Письменник-

слов’янофіл посилався на думку Я. Кохановського: «поєднання приватних 

і державних справ найчастіше концентрується у формі правителя. Особа 

короля набуває особливого виміру завдяки тому, що його доля тісно 

пов’язана з долею громади, якою він управляє» [72, 44]. Історичні шати 

Арнальди є алюзією на останнього польського короля – Станіслава-Августа 

Понятовського, який став об’єктом принижень і маніпуляцій у руках 

аристократії. Таким чином, романтичні історичні мотиви в усіх без винятку 

творах групи «Зевонія» переносять читачів у простір народного історизму, 

якому відведена в них ключова роль. 

Представлені в цьому розділі різні види історизму, властиві для 

творчості «зевончиків», можна розглядати в ширшому контексті ідейного 

напряму, який Є. Єдліцький називає традиціоналізмом. Він окреслює його 

так: «Ностальгійний і сентиментальний польський традиціоналізм став 

вираженням неофобії і ксенофобії, створений як захист проти західної 

іноземщини, але водночас залишався екзальтацією спогадів про 

незалежність, патріотичною маніфестацією. З цієї подвійної функції 

виникли його невідповідності, звідси теж взялася його інтегральна сила, 

його замилування минулим і його завзята життєва сила» [170, 211]. 

Як бачимо, погляд на минуле, тобто, на історію, став для 

«зевончиків», як і для багатьох інших творців їхньої епохи, пошуками 

точки опори в період неволі, а також джерел національного становлення. 

Таким чином «Зевонія» підводила підсумки шляхетського минулого 

з перспективи особливо близької їм народної візії історії та політичного 

візіонерства профетичного змісту. 

Опозиція «свої – чужі» стала важливим складником історіософії 

літературного угруповання галицьких слов’янофілів, які «чужі» елементи 

вбачали у нападах татар, шведів чи росіян. Окрім того, у багатьох творах 

автори вказували на чужі культурні впливи зовнішнього чи внутрішнього 



120 

 

характеру. Окремо виділено проблему зради, розглянуту в межах 

радикального чи демократичного підходу, яка, в свою чергу, була 

приватною чи публічною провиною. «Зевончики» зверталися до традиції 

Костки Наперського чи Гонти, представляючи візію народного бунту, який 

міг змінити суспільний лад майбутньої Польщі на більш демократичний. 

Так загалом можна окреслити розрахунок «Зевонії» з історією. 

У межах історичного чинника містилися регіональні мотиви, які 

охоплювали значний етнографічний простір – від польських Татр до 

українських Карпат, Галичини і волоських земель. Особливу колоритну 

картину створювали міські пейзажі з описом вулиць і площ, на яких 

замість героїв-шляхтичів чи осіб королівської крові письменники 

розміщували представників простого народу, від якого зразки усної 

творчості потрапляли в культуру слов’ян. 

Власне історичні твори жанрово поділялися на дві групи – поезію та 

прозу. У віршованих формах особливе місце «зевончики» відводили 

історичним та патріотичним пісням, нарисам з історії Польщі та України, 

історичним поемам, у яких оспівувалися відомі історичні події чи герої. 

Менше історичних елементів знаходимо у творах побутового характеру, 

однак і вони були створені в контексті минувщини. Кульмінацією всіх цих 

мотивів можна вважати повстанські інспірації літературної групи 

«Зевонія», члени якої брали безпосередню участь у боротьбі за визволення 

краю від чужих завойовників. У цьому історичному контексті 

слов’янофільська тематика набула особливого ретроспективного звучання, 

наблизивши події старовини до часів народно-визвольних повстань. 

Відтак, історія ставала спільним слов’янським надбанням. В ідеології 

спільнослов’янської федерації демократичні погляди «зевончиків» були 

пов’язані з прагненням відродження українського народу. Знаковою була 

діяльність «Руської Трійці» у той самий час, коли розвивались ідейні та 

літературні імперативи «Зевонії». Окрім того, уявлення про спільне 



121 

 

слов’янське майбутнє, закорінене в історії, виникало із засад романтизму 

про слов’янське братерство, що знайшло свій повний вияв у літературі. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

3.1. Місце фольклору та етнографії у науковому доробку 

«зевончиків» 

В основу всіх творів письменників групи «Зевонія» покладено 

слов’янський фольклор. Важливо тут пригадати визначення Юліана 

Кшижановського, що фольклористика – це «наука, яка займається вивченням 

фольклорних явищ, тобто, народної рефлексійно-художньої культури, Вона 

охоплює два види діяльності: 1) зібрання і видання; 2) інтерпретації» 

[254, 108]. Передусім мається на увазі народна поезія (ліричні, епічні, 

обрядові пісні тощо) і проза (казки, легенди та перекази). До цього виду 

культурного народного надбання належать також прислів’я, вірування, 

забобони, ворожіння, закляття, різноманітні обряди. Письменникам «Зевонії» 

перш за все ішлося про використання в літературних творах фольклору у всіх 

його проявах. 

У 1818 році вийшли друком дві ключові у формуванні цього напряму 

публікації: праця З. Доленги-Ходаковського «Дохристиянське слов’янство» і 

стаття К. Бродзінського «Про класичність і романтичність, а також про дух 

польської поезії», де у двох різних позиціях представлено романтичну 

інтерпретацію фольклору та стародавніх літературних традицій. 

Зокрема, Зоріан Доленга-Ходаковський більшої ваги надавав 

слов’янським джерелам культури, підкреслюючи національний чинник і 

стверджуючи, що «поезія живе у народі», а пісні «повсюдно наповнені 

любим смутком, простотою, яка почерпнута із стародавніх образів» [202, 8]. 

Доромантична польська література обмежувалася французькими 

зразками й перекладами, що не сприяло вивченню культури власного народу. 

Проте вже наприкінці XVIII століття виникла тенденція ушляхетнення й 

піднесення на вищий рівень народної культури, що спонукало шукати в її 
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глибинах історичних початків нації і національної культури, у тому числі 

літератури. 

Володимир Мокрий зауважував: «Від моменту, коли після „заклику” 

З.Доленги-Ходаковського відбувся романтичний перелом, розпочався процес 

повернення до народності та відродження національних літератур, творці 

якого, згідно з новою ідеєю народу, мали черпати основне натхнення 

з духовної культури власного народу. Таким чином фольклорові повертають 

його цінність і на рівних правах приєднують його до загальнонаціонального 

доробку. З багатства усної місцевої поезії стали черпати повними 

пригорщами поети і композитори романтичного спрямування всіх народів» 

[210, 25–26]. Іншими словами, польські романтичні письменники розширили 

поняття власної національної культури від її елітного виміру до 

народотворчих мотивів. 

У програмній праці З. Доленги-Ходаковського «Дохристиянське 

слов’янство» перелічено основні завдання опрацювання цих джерел: 

«Збирати відомості про всі пам’ятки наших пращурів – зібрати в єдине 

дерево усі гілки слов’янської мови, усі сільські обряди і пісні, які під час них 

виконувалися, їх таємничий і чародійний шепіт, у якому збереглося чимало 

з давніх уявлень і старого діалекту – поєднавши все це з описами, хай і не 

дуже точними, попередників – дозволити краще уявити нашу старовину» 

[114, 205]. 

Щоб утілити ці задуми в життя, З. Доленга-Ходаковський закликав 

вирушати у фольклорні експедиції, фіксувати особливості місцевих говірок 

та обряди язичницького характеру, назви давніх географічних об’єктів тощо. 

Цю ідею повністю перейняли львівські поети-слов’янофіли. Зокрема, 

А. Бельовський у вірші «Клехда», надрукованому 1830 року в часописі 

«Галичанин», закликав до вивчення долі слов’янських предків. 

З українського боку, М. Шашкевич у передмові до історичної пісні 

«Старина», уміщеній у «Русалці Дністровій», і вірші «Згадка», І. Вагилевич 
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у «Вступі до народних пісень» із цього ж альманаху та інші письменники 

першої половини ХІХ ст. повністю прийняли цю тезу З. Доленги-

Ходаковського і взялись за її практичне втілення. 

Програма культурного відродження нації, запропонована «Руською 

Трійцею» і вміщена у «Русалці Дністровій», у багатьох пунктах збігалася 

з літературною програмою «Зевонії». Однак при їх детальному зіставленні 

зауважуємо, що, попри спільні гасла історизму, збереження фольклорного 

надбання тощо, спосіб їх інтерпретації в кожному з цих середовищ був 

глибоко індивідуальним. Так, у «зевончиків»  християнство виконувало 

другопланову роль, адже воно притіняло язичницькі літературні пам’ятки 

народного характеру. Натомість українські слов’янофіли не вбачали 

у власній східній християнській традиції (православній чи грекокатолицькій) 

жодної перешкоди в пізнанні старовини, оскільки вже в самих цих 

віровизнаннях збереглося чимало язичницьких, дохристиянських 

нашарувань. 

У Казимира Бродзінського визначальною стала пісенна поетика, яка 

накладається на всі інші народні релікти. Юліан Маслянка, характеризуючи 

його науковий доробок, писав про народні піснеспіви: «Їхня задума, 

розважливість і добрий смак створили мистецтво» [203, 8]. У праці 

К.Бродзінського знаходимо опис неоелліністичних джерел творення 

слов’янської літератури в цілому та польської зокрема. Конструюючи проєкт 

нової культури слов’янського світу, учений опирався на культуру 

стародавньої Греції, указуючи на подібність звичаїв, характеру, мови, 

літератури, історії та міфології [172, 43]. При цьому варто підкреслити той 

факт, що прийнята К. Бродзінським теорія єдності культур покладена в 

основу романтичної генеалогічної концепції розвитку літератури [255, 101]. 

Попри цей вимір багатокультурності у формуванні слов’янської поетики, 

науковець зауважував, що передусім потрібно виходити з власних 

національних джерел: «Не знищуймо на нашій землі власних квітів тільки 
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тому, що закордонні легко на ній приживаються» [100, 8]. Позиція 

К. Бродзінського вказує на неоднозначність елліністичних інспірацій і 

спонукає до опрацювання нової критичної візії відносно впливу латинських 

джерел на слов’янську літературу. У цьому ключі необхідно досліджувати 

ноелліністичні погляди Ю. Дуніна-Борковського в його «Слов’янських 

піснях». З одного боку, простежуємо позитивні тенденції розвитку 

польського та українського письменства в епоху Ренесансу внаслідок 

плідного втілення на вітчизняному ґрунті елліністичних традицій. З іншого – 

вони значно обмежували розвиток власне слов’янського образотворення. 

Р. Кирчів слушно підмітив вплив фольклору на формування 

романтичного героя. В одній із своїх публікацій він зауважив: «Є підстави 

говорити про істотний вплив фольклору на ідейно-художню сутність 

концепції романтичного героя в слов’янських літературах. Примітний 

і певний вплив українського фольклору на формування героя в польській 

романтичній літературі. Це, передусім, стосується одного з найбільш 

розповсюджених і найбільш популярних образів у польській романтичній 

літературі – образу запорізького козака. Відзначаючи важливість 

історичної інформації, яка міститься в українських народних піснях про 

епоху козацтва та її героїв, польський письменник-романтик А. Гроза 

писав: „Народні пісні, які оспівували живі образи захисників народної 

землі того часу, оспівують їх доблесті, пристрасті, вказують на місця 

їхньої слави, діянь і подвигів; розповідають нам про те, що у віддалених 

віках покрите темрявою невідомості”» [28, 44]. 

Окрім поезії, перекладеної з сербської, російської, чеської мов, 

«зевончики» особливу увагу зосередили на давній українській культурі. 

Тогочасне українофільство набуло такої значної популярності, що 

отримало назву «україноманія». Основною причиною такого поширення 

стала героїзація козаків як самобутнього суспільного стану. Польська 

шляхта вбачала в ньому споріднені риси, підносила до шляхетського рівня, 
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обдаровувала сарматськими чеснотами, на основі чого виник образ 

роксолана-сармата. Такий тип образотворення знаходимо у творах 

М. Грабовського, М. Чайковського, Ю.-Б. Залеського та ін. 

Модель козака слугувала польським романтикам для відтворення не 

так української, як польської шляхетської звитяги, звідти – образ 

непереможного сармата, який передусім дбав про добро нації та 

збереження її християнської спадщини. На тлі такої інтерпретації поєднано 

символи, які, на пеший погляд, могли здатися непоєднуваними, – 

праслов’янський міф про воїна-сармата та захисника християнських 

цінностей. 

«Український матеріал, особливо фольклорний, притягував увагу 

польських романтиків й у зв’язку з теоретичним і практичним 

літературним рішенням висунутого романтичною естетикою питання про 

завдання й особистість поета, художника. Серед різноманітних 

романтичних концепцій і модифікацій образу поета (поета, що підноситься 

над натовпом і піднімається до „самого Бога”, поета-пророка, месії, жерця, 

який служить „чистому божественному мистецтву”, „святій правді” тощо) 

у творчості романтиків значне місце зайняв образ поета, уподібненого 

творцям і носіям народної поезії» [28, 44]. 

Виразником ідей прогресивного українофільства був, перш за все, 

Северин Гощинський, представник «української школи» польського 

романтизму, який мав значний вплив на становлення та розвиток групи 

«Зевонія». У його діяльності не простежується поділу українофільства на 

ліві та праві ідеології, проте з часом цей поділ ставав усе помітнішим. 

Так, у 1830 р. програму створення літератури на народній основі 

однаковою мірою втілювали як «зевончики», так і М. Грабовський. 

Здавалося, що їхні погляди однозначні. Принаймні, так неконтроверсійно 

виглядала кореспонденція Л. Семенського з М. Грабовським, поки питання 

не торкалися політичного ґрунту. Однак коли Л. Семенський став відкрито 
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проголошувати радикальну позицію щодо уряду, М. Грабовський 

відвернувся від свого колишнього товариша, засудивши його політичні 

погляди. 

Не потрібно також забувати про те, що в поглядах деяких польських 

романтиків простежувались націоналістичні тенденції стосовно України, 

на що звернула увагу М. Яньон [164, 90]. Водночас дослідниця, пишучи 

про зацікавлення «Зевонії» українським фольклором, визначала цей 

напрямок як «скарбницю слов’янських мотивів, які повинні були – згідно з 

загальними ідейними положеннями групи – вималювати „народність” 

польської літератури» [164, 55]. «Зевончики», серед яких найбільше 

А.Бельовський та Л. Семенський, відкрили для польського середовища 

маловідомі і невидані твори української народної творчості, зокрема, про 

козацьку звитягу та славу. 

Важливу роль у творчості письменників групи «Зевонія» відіграли 

народні думи. Вони спонукали авторів до створення власних поезій, 

стилізованих під цей вид народної творчості. 

Термін «дума» – семантично неоднозначний. Уперше використав 

його С. Сарницький, назвавши думами співані на Русі елегійні твори, 

присвячені полеглим рицарям. Цей термін пов’язували з народною 

творчістю східних земель (Кресів) Речі Посполитої. У період 

Просвітництва його значеннєвий простір розширився до загального 

визначення пісні, пов’язаної з народом і героїчним минулим країни. Так, 

Ю.Нємцевич використав поняття «дума» в подвійному значенні: як ліро-

епічні твори героїчного змісту і твори на любовну тематику з перевагою 

епічного елементу. Тому Ю. Красіцький називав думами власні переклади 

Осіяна, а Ю. Нємцевич – переклади англійських балад. Семантична версія 

Ю.Нємцевича здобула значну популярність, тож думи довго побутували 

в літературі як ліро-епічні твори на історичну тематику. Ф. Колесса так 

описував цей жанр, порівнюючи з формою народної пісні: «В пісні стала 
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музична форма першої строфи цілком панує над текстом, мелодія думи 

знаходиться неначе у плинному стані і лише на підґрунті тексту набуває 

конкретної форми» [32, 50]. 

Окрім цього, на початку ХІХ століття думами називали твори 

лірично-рефлексійного змісту («Бард» А.-К. Чарторийського, «Жалі 

сармата» Ф. Карпінського тощо). У часи діяльності «Зевонії» таку 

значеннєву інтерпретацію дум подавали Голембський і Тимовський, 

окреслюючи їх сентиментальний характер. Знаходимо в цій поезії і 

відлуння української історії, зокрема, війну поляків проти Хмельницького 

та шведів. Також цим терміном почали називати елегійно-філософські 

вірші. 

На межі ХVIII і ХІХ ст. дума ввійшла в літературу як твір, 

наближений до балади та романсу, як вид романтичного співу, у якому 

епічна фабула поєднувалася з ліричними елементами й була наближена до 

оказіональної поезії попереднього століття. Таким чином, у період 

становлення романтичної школи в Польщі та Україні існувало два 

різновиди сентиментальної думи. Перший з них посилався на традиційну 

інтерпретацію Ю. Нємцевича і стосувався епічних творів, які оспівували 

героїчну українську історію. Другий тип дум – сентиментальні ліричні 

пісні на любовну тематику [134, 63]. 

Стилізація поетів зводилася до обмеження класичних елементів 

художньої образності і до виявів емоційності, що простежуємо в типових 

«селянках». Пізніше з оказійної лірики виводяться два наступні семантичні 

різновиди дум: лірично-рефлексійні вірші з елегійною задумою та 

історичні рапсодії чи короткі балади еротичного змісту з образами рицарів, 

пастирів, упирів тощо. З 1815 р. перевагу почали надавати баладній ліриці 

цього типу, оскільки вона набула на той час значного поширення, ставши 

підґрунтям романтичної балади. 
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Після 1830 р. дума не втратила своєї популярності. Усі тогочасні 

польські тижневики та літературні часописи  сповнені творами цього 

жанру. У рефлексійній ліриці можна було виділити два різновиди – 

суспільно-патріотичний, сповнений тенденційності, стилізований під 

народну поезію та власне патріотичний, у вигляді сентиментальних 

роздумів над долею вітчизни та її вигнанців. Усім цим творам властивий 

спільний меланхолійний, елегійний тон, яким автори наслідували сумні 

народні піснеспіви. Термін «дума» при цьому виводився з етимології слова 

та був назвою короткого сумного вірша про нещасливу долю людини. 

Після 1830 р. розвинулася також народна дума баладного характеру. 

Перші спроби створення думи на зразок балади помітні в 1815 р. Ці 

постулати реалізовували Лях Ширма у «Співах сільського народу» та 

Юзеф-Богдан Залеський у своїх перших поезіях. Таким чином, виник 

новий вид романтичної балади – народна дума. Подальша еволюція цього 

поетичного жанру пов’язана, з одного боку, з розвитком романтичної 

балади, з іншого – з формуванням народної думи слов’янофільського 

характеру. Думи та думки стали одним із найпоширенішим способів 

ліричного висловлювання митців Познанського князівства та Галичини. 

У середовищі «зевончиків» найбільше уваги думам присвятили 

А. Бельовський та Л. Семенський. «Думи і думки, які стали перекладами, 

парафразами та наслідуванням оригіналів, вважалися на той час 

оригінальною поетичною творчістю. До цього уповноважнювала їх 

спеціальна покладена на них функція, яка полягала на присвоюванні 

польській літературі маловідомої народної творчості, а також великий 

поетичний вклад авторів. Термін „дума” в галицьких поетів не пов’язаний 

ані з традиційним (Нємцевичівським), ані з сентиментальним поняттям 

думи. Поети почерпнули його з народних зразків і надрукованих 

видавцями текстів. Галицькі поети вивчали народну творчість в основному 
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з друкованих російських, чеських, а пізніше і польських збірників» 

[134, 65]. 

Хоча С. Сарницький у «Річниках» називав думами народні лицарські 

елегії, поширені на руських землях,  на початку ХІХ ст. цей термін не був 

відомим і поширеним серед українського народу. Фольклористи цього 

періоду слушно зауважували: «Український народ ніколи не називає своїх 

пісень думами чи думками, а має для цього відповідний термін – пісня» 

[216, 107]. 

У тогочасну російську літературу цей термін увів К. Рилеєв, 

називаючи так зразки народної лірики, подані до друку в численних 

періодичних виданнях.  Серед народних піснеспівів далі було поширене 

поняття героїчної пісні. Лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. кобзарі 

стали називати твори свого репертуару думами, маючи на увазі передусім 

епічні  пісні на історичну тематику [44, VIII]. 

М. Макисмович у передмові до збірника народної поезії (1834 р.) 

подав таке визначення дум: «Це поеми, які виконують виключно 

бандуристи. Від пісні відрізняються більш розповідним характером, тобто, 

епічністю, і вільним викладом вірша, у якому необмежна кількість 

тонічних складів. [...] Загалом у думі заримовано історичний зміст» 

[149, 38]. 

Польські видавці народних текстів часто пов’язували термін «дума» 

з етимологією слова, не відрізняючи їх від пісень. Так, Вацлав з Олеська 

писав: «Слово задума виводиться безпосередньо від розуму. Кожен народ 

думає, тож кожен народ має свої думи, пісні» [273, XXXVII]. Таким чином, 

можемо зробити висновок, що в польській літературі першої половини 

ХІХ ст. розуміли думу як народний український твір епічного характеру, 

який оспівував історичну особу чи подію. При цьому варто зауважити, що 

в цьому визначенні польські та українські видавці не були одностайними, 
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оскільки той самий твір одного разу зараховували до дум, а наступного – 

відносили до історичних пісень. 

Згідно з визначенням українського вченого П. Павлія, «думи – це 

словесно-музичні твори ліро-епічного характеру, призначені для 

речитативу під супровід музичних інструментів (кобзи, бандури, ліри), які 

оспівують історичних або невідомих історії героїв і висвітлюють 

найважливіші моменти з життя українського народу» [44, ХХVI]. 

Хронологічно ці твори поділені на три групи: до війни з Б. Хмельницьким, 

які відображають боротьбу з татарами і турками, з часів Б. Хмельницького 

– про боротьбу українців проти польської шляхти, та твори, які виникли 

після Хмельниччини. На відміну від історичних пісень, де текст поділений 

на строфи і строго римований, у думах простежується довільна побудова 

тексту, немає строф, різна кількість голосних у фразі, рима виключно 

граматична. Думи вирізняються специфічною композицією та описом 

героїв. Обов’язковими їх елементами є заспів, розвиток сюжету, 

і закінчення (словослав’я). У найдавніших думах закінченням є плач, який 

кобзарі називали заплачками або жалощами [44, ХLІІI]. 

У метафоричному вимірі думи «зевончиків» охоплювали простір 

Кресів. Для нього характерні яри, чагарі, лимани, кургани, три хрести на 

церкві, безмежні степові роздоли і калини, а все це символізувало людську 

недолю. Топографія дум простягалася від Поділля до Запорізької Січі. 

Територія, де проживали герої, давала їм почуття свободи, але теж 

вказувала на певну загубленість у просторі, як бачимо це у творі 

Л.Семенського «Стоїть явір…»: 

Jak pojechał – kamień w morzu –  

Zagіnął bez słychu. 

O rodzinnym Zaporożu 

Czyż spomniał po сichu? [97, 25]. 
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Особливістю художнього мовлення були повторення мотивів та 

епізодів, постійні епітети і порівняння, часті паралелізми. «Зевончики» 

у своїй творчості опиралися на ці зразки, прагнучи наблизити літературне 

авторське слово до народного. Рівень цієї адаптації народних джерел 

можемо простежити на прикладі творчості окремих письменників групи 

«Зевонія», у яких ці риси виражені найяскравіше. Маємо на увазі твори 

С. Гощинського, А. Бельовського, Л. Семенського, Ю. Дуніна-

Борковського. 

У слов’янофільскій ліриці галицьких авторів знаходимо формальне 

розрізення думи та думки, які, хоч жанрово і були споріднені, проте 

відрізнялися у тематичному та стилістичному планах. Тому логічними 

є зауваження самих письменників, які в назвах творів вказували на їхню 

жанрову специфіку. Обидва ці генологічні різновиди народного 

спрямування слугували спільній меті – збереженню національної 

ідентичності поляків, вказували на ідейну співзвучність у цьому з іншими 

націями. На прикладах поезії Ю. Дуніна-Борковського, А. Бельовського, 

Л. Семенського можна простежити вияв цих жанрових ознак і їхню 

індивідуалізацію. 

Окрім жанру думи чи народної пісні, письменники угруповання 

«Зевонія» значно розвинули й осучаснили народні колядки, які виникли на 

українсько-польському помежів’ї. У збірнику «Поезії» А. Бельовського 

знаходимо сім текстів цього фольклорного пласту. Найвагоміше 

теоретичне підґрунтя цього типу лірики залишили після себе такі вчені, як 

Я. Головацький, Г. Чубинський та В. Гнатюк. Саме на їхні збірники 

посилаються сучасні вчені, досліджуючи народний характер 

слов’янофільських ранньоромантичних коляд [110]. Також автентичні 

колядні пісні вміщено у збірниках З. Доленги-Ходаковського (10-ті рр. 

ХІХ ст.), І. Вагилевича (30-ті рр.), О. Бодянського (40-ті рр.), Марка 

Вовчка і І. Ляторовського (50-ті рр.) та ін. Серед збирачів власне 
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польських колядок варто виділити Ю. Конопка («Пісні кракіського 

населення», 1840 р.) та М. Мьодушевського («Колядки і пасторалки», 

1843 р.). На основі цієї поширеної збирацької традиції колядної творчості 

розвинулися перекладні інспірації «зевончиків» і набули популярності 

переспіви цього типу лірики. 

Перші друковані версії колядок у записі І. Вагилевича з’явилися 

у «Русалці Дністровій» (1837 р.). Підтримуючи фольклорні ініціативи 

свого українського співбрата по перу, А. Бельовський теж створив 

польською мовою довільні переклади та парафрази колядних поезій, 

узявши за основу численні варіації одного й того ж твору. Відомі його 

фольклористичні походи по Підгір’ї з Л. Набеляком (1839 р.) та тісна 

співпраця з авторами «Русалки Дністрової». 

Літературні контакти А. Бельовського та І. Вагилевича в цій 

народознавчій царині безсумнівні, на чому наголошувала А. Горячко-

Борковська: «Знайомство найімовірніше датується періодом навчання 

у Львові. У 1830 р. А. Бельовський був студентом четвертого курсу, 

вивчаючи право, а І. Вагилевич – слухачем курсу філософії Львівського 

університету і водночас семінаристом греко-католицького обряду. Пізніші 

демократичні і патріотичні погляди І. Вагилевича та А. Бельовського 

формувалися в тому самому середовищі. Джерела з історії тогочасної 

освіти вказують на співпрацю греко-католицької семінарії з університетом, 

на патріотичну і демократичну пропаганду студентів серед молодших 

семінаристів. Другим фактом, який свідчив про попередні контакти обох 

письменників, є видання віршів І. Вагилевича у „Щоденнику паризької 

моди”, який редагував А. Бельовський» [134, 116–117]. Усе це вказує на 

спільну приналежність обох митців до львівської слов’янофільської 

патріотичної групи літераторів і шанувальників фольклору. 

Хронологічно колядки А. Бельовського стали продовженням традиції 

народних дум, оскільки вони не ввійшли в жоден із томів «Зевонії», що 
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вказує на пізнішу авторську інспірацію цим видом народної творчості. Тим 

більше, що перші зразки колядних пісень у «Русалці Дністровій» 

датуються 1838–1839 рр. Значення творів А. Бельовського полягає 

насамперед у тому, що вони стали єдиними адаптаціями на польському 

літературному ґрунті українських світських колядок. 

Колядування є дуже давнім народним звичаєм, оскільки ще 

в стародавній Греції існувала традиція «водіння кози», ходіння з «зіркою» 

і збирання подарунків в нагороду за святкові віншування. У католицькій 

традиції термін коляда («kolęda») походить від лат. висловлювання «festa 

calendarum», а у східному обряді його походження пов’язують 

із шанованим на Русі божеством Коляда, якому було зведено святиню 

в Києві. В останній день грудня на його честь влаштовували розваги. 

З огляду на цей факт, колядки умовно поділялися на власне релігійні, які 

виконувалися в період Різдва, та передноворічні, які в українській культурі 

отримали назву «щедрівки» [102]. В. Гнатюк уважав цей поділ неістотним, 

а терміни «колядка» і «щедрівка» – однозначними. 

Окрім цього, П. Караман запропонував поділ українських, як, 

зрештою, і болгарських та румунських, колядок на групи з огляду на місце 

їх виконання: загальні (виконані на вулиці перед будинком) і спеціальні 

(заспівані у приміщенні). Вуличні колядки інакше називалися в народі 

привіконні (півколядки), подвірні, пристінні [102, 24]. Пісні, виконані 

в будинку, містили почергові звернення до кожного члена сім’ї – до 

господаря, господині, молодої дівчини, юнака – чому передувала довга 

загальна колядка до всіх членів родини. Якщо в цьому домі недавно хтось 

помер, виконували колядки і до покійного. 

Тематично колядні співи були різноманітні, бо містили багато 

побутової та звичаєвої інформації – про збір урожаю, допомогу 

в домашній роботі, здоров’я, достаток тощо. Особливістю українських 

світських коляд було виокремлення віншувань, які промовлялися 
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наприкінці, після всіх співанок. Натомість у польській версії цього 

пісенного жанру вітанням був сам текст колядки. Лише фрагменти 

стародавніх лицарських колядок зберегли окремі віншування, які не 

належали до основного тексту пісень [110, 93]. 

Зафіксовані А. Бельовським у літературі парафрази колядок – це 

здебільшого звернення до господаря («Побудова церкви», «Повернення», 

«Порада») чи до юнака («Похід», «Добровольці», «Невільник», «Три 

труби»). Після аналізу поданих ним колядок робимо висновок, що існував 

ще один поділ у межах жанру. Зокрема, маємо на увазі той факт, що 

частина колядок була присвячена осілим господарям, які вели своє 

господарство і обробляли землю. Натомість друга група пісень оспівувала 

героїзм козаків, воїнів, які брали участь у битвах. 

Із семи перекладених А. Бельовським колядок чотири можемо 

вважати козацькими, у яких розповідається про походи козаків у 

придунайський край для збагачення. Особливістю таких колядок є 

відсутність любовного мотиву, оскільки на головних героїв цих творів 

удома чекали дружини.  

Козацька колядка «Похід» присвячена хлопцеві. У ній поєднано три 

основні сюжетні групи – розквіт господарства у вдалого господаря, 

військова звитяга козака в битвах і любовна історія. Головний герой твору 

одягається при трьох свічах, далі він виїжджає до трьох країн, де тричі 

йому доводиться брати участь в бою. Позитивним аспектом змісту вірша 

є перемога над ворогом і щасливе повернення козака додому. Загалом 

у піснях, адресованих юнакові, гармонійно поєднано любовні та героїчні 

події. 

Л. Стомма писав про своєрідний козацький нігілізм, який виникав 

із відчуття широких просторів України, «у яких загубитися в полі означало 

бути вільним. Три дні і три ночі, проведені у сідлі, у переїзді з місця на 

місце спонукали до легковаження часу, а за цим стояло життя – і своє, 
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і чуже» [263, 95]. При цьому «зевончики» проводили значну різницю між 

образами українця та козака, оскільки козацтво відносили до 

привілейованого вільного стану Речі Посполитої. Тож не дивно, що саме 

козаки очолювали народні бунти і символізували романтичну 

спонтанність. 

У колядці «Добровольці» на перший план виступає виключно 

героїчний аспект. Колядка представляє важку долю молодої людини, якій 

задля заробітку потрібно вирушати на війну, на тихий Дунай . З цього 

приводу А. Бельовський писав: 

Kto mu wojennie usłuży tanie, 

Po sto czerwieńców rok w rok dostanie, 

Żupan i konia, i z lotna strzałą 

Cięgłe łaczyszcze i dziewkę białą [89, 126]. 

Тексти такого  виду колядок вважають рідкісними, бо їх можна 

знайти хіба що в збірниках Г. Чубинського або В. Гнатюка. 

Наступною колядкою, уміщеною у збірці А. Бельовського, є 

«Невільник», що наводить на думку про аналогії до нападів турків і татар 

на польські та українські землі.  На перший план такого типу творів 

виступає героїчний мотив. Ім’я героїчного персонажа найчастіше має дві 

версії – Іван чи Василько. Принагідно, але не завжди, до героїчного 

додається любовний мотив, коли герой у результаті відваги та мужності 

здобуває свою царівну. 

Ще одним видом колядних текстів є твір А. Бельовського «Рада», 

у якому з’являється популярний мотив заможності пана, який за столом 

перераховує червінці, маючи намір обдарувати своїх слуг. Виконуючи цю 

колядку, слуги натякали на справедливу винагороду. Серед багатьох 

версифікацій можна виділити дві основні. Перший з основних варіантів 

зображає заможного селянина, якому слуги обіцяють ретельну працю 

в полі. В іншому варіанті йдеться про заможного вільного козака, який 
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ділить здобуту в боях здобич. У цьому випадку підлеглі козацького 

ватажка просять не так грошей, як наступного збройного походу, у якому 

здобудуть багатство і славу. Помітною є зміна мотиву з господарського на 

козацький, як нива асоціюється з полем битви [134, 122]. 

Зокрема, простежуємо ці образні паралелі та метафоричні 

конструкції в таких рядках колядки: 

Konie ujeździm, pola zaorzem, 

Zasiejem gęstą strzałą, łączyszczem, 

Zawłoczym, krawym spłuczemy deszczem. 

A plon nad plony wyda uprawa: 

Wzejdzie i wokół zaszumi sława [89, 127]. 

В інших трьох колядках із поетичного збірника А. Бельовського 

переважають господарські мотиви («Три труби», «Повернення», 

«Побудова церкви»). У Я. Головацького знаходимо такі українські 

відповідники: «Парубок будує церкву», «Будова церкви». Відповідно, ці 

твори виконувалися в циклі господарських коляд і були звернені до хлопця 

чи господаря дому. 

Мотив побудови храму зустрічається також у колядках, звернених до 

священника і до померлих, тож можемо підкреслити його мандрівний 

характер. Цікавим елементом цих текстів у сербській та українській 

версіях є вказівка на особливий будівельний матеріал – білий камінь («nа 

роdwały kładźcie, bracia, kamień biały»). Обов’язковою умовою сюжету, як 

ми вже зазначали, є те, що святиню мав збудувати заможний господар чи 

парубок. Усі ці елементи знаходимо у творі А. Бельовського. 

Поезія «Три труби» може слугувати зразком пастирських колядок, 

у яких оспівуються  численні отари овець і талант пастуха грати на 

дивовижних трубах (трембіті). Караман слушно підкреслював 

метафоричність таких коляд, у яких зображено так багато овець на 

полонинах, що вони виглядають, як велика хмара чи гора [102, 367–368]. 
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Пісня «Повернення», яку виконували колядники до господині, коли 

господаря не було вдома, представляє повернення чоловіка з війни, 

полювання чи ярмарку, який привозить своїй коханій дорогі подарунки. 

Натомість у переспіві А. Бельовського звернено увагу на суддівську місію 

господаря. З опису дізнаємося, що на нього покладено обов’язки судді в 

Сандомирі, а колядку виконують для нього українські селяни. П. Караман 

пояснює цей елемент побутового характеру таким чином: після 

колядування священнику селяни йшли колядувати у двір пана, тож 

спеціально для цієї оказії були створені тематичні колядки [102, 207]. 

Зразки описаних слов’янофілами колядок були зібрані в таких 

галицьких місцевостях: Ясен, Глибоке, Хмелівка, Любич, Синсеїдська . Усі 

зібрані там твори, окрім «Вигнанця», Гнатюк передрукував із рукописного 

збірника І. Вагилевича, тож ці тексти знаходяться у вільному доступі, що 

значно полегшує процес порівняння [33, 159–160]. Зіставляючи народні 

першодруки та письменницькі інтерпретації, можна зробити висновок, що 

рівень первісної ідентичності авторських поезій дуже високий. 

 У народній версії пісні читаємо: 

Десь ся взяла сива зазуленька, 

Ой дай Боже! 

Та й всі осади пооблітала 

Но у єдном не бувала, 

Де ся церков муровала [33, 190]. 

У польській парафразі збережено повністю образну систему, проте 

змінено ритмічну будову строф: 

Skad kukułra leci siwa? 

Wsze osady oblatywa, 

Koło jednej krąży w dali, 

Bo tam cerkiew murowali [89, 122]. 
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Зіставлення текстів показує, що маємо справу з перекладом точним, 

майже дослівним. Лише вилучено приспів «Ой дай Боже!». Це вилучення 

характерне теж для записів В. Гнатюка. Натомість простежуємо 

стилістичні зміни тексту, якому автор надає рис архаїчності. «Тому 

в перекладі знаходимо декілька архаїзмів словникових, таких як „wsze”, 

„oblatywa”, „zowie”, „każe” (у значенні: говорить). Збережено також 

характерні для народного тексту лексичні повтори» [134, 127]. Але, 

з іншого боку, упущено ланцюгові повтори, які будують типологічні 

картини в зразках народної творчості. 

Особливо це простежується в третій строфі колядки. У народному 

оригіналі зазначено: 

А по дубине та клениноньку, 

По кленинонце явориноньку, 

Под самый верх беле залезо, 

На самый верх золотый крест [33, 190]. 

Натомість у перекладеній версії А. Бельовського цей перерахунок 

наявний, але без поетичних повторів: 

Kładźcie dęby, kładźcie klony 

I jawory: niech wyżyna 

Białem się żelazem spina 

I wyrasta w wierzch. A z wierzchu 

Złoty krzyż niech ćmy rozpierzcha [89, 122]. 

Як бачимо, ще однією стилістичною трансформацією стало 

перенесення. Зміна ритміки твору та використання інших художніх засобів 

спонукали до моделювання структури тексту, у якому збільшилася 

кількість рядків, проте змінено їхню синтаксично-інтонаційну лінію. 

Відсутність граматичних рим і точне відтворення змісту за допомогою 

парного римування свідчать про нові форми версифікації. 
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Такі ж перекладацькі трансформації зауважуємо в колядці «Похід», у 

якій відсутні народні повтори «встав… ой устав», натомість методом 

перенесення образи наче нанизані один на одного, що створює картину 

синтаксичної єдності та послідовності. Попри таку індивідуалізацію 

структури та ритміки, колядка А. Бельовського з максимальною 

семантичною точністю відтворює оригінал. Щоправда, мотив розмови з 

конем висвітлено фрагментарно, упущено детальний опис тварини (золота 

грива – срібні копита – шовковий хвіст тощо), проте звернено увагу на 

детальний перебіг подій. Складається враження, що А.Бельовський 

свідомо уникає народних повторів, синтаксичного паралелізму, надаючи 

перевагу баладній романтичній персвазії. Таким чином він позбувається 

монотонності, надає віршам динамічної пружності. Таке явище 

простежується в усіх його поезіях. 

Одним із найбільш вдалих і точних переспівів народних колядок став 

твір «Мисливці», який відрізняється лише зміною імені пана з Петра на 

Стефана. Усі відомі версії цієї колядки закінчуються жартівливим 

закликом налити співакам кварту горілки: «Кварту – не кварточку, хоч 

кватірочку за колядочку» [134, 130]. 

У колядці «Рада» також збережено всі елементи оригінального 

сюжету. Це мотив багатого пана, який сидить за столом і рахує червінці, 

що дослівно передає етнографічні записи. Надано перевагу граматичним 

римам, хоча зустрічаються і внутрішні та потрійні типи римувань. Вигук 

«ой» виконує анафоричну функцію, динамічність викладу підсилюють 

лексичні та синтаксичні повтори. Унаслідок вдалого використання цих 

засобів покірний тон оповідача змінюється на вимогу помсти. 

Колядка «Три труби» створена на помежів’ї перекладу та парафрази. 

Автор вніс у первісний твір значні синтаксичні зміни – замість 

синтаксичного паралелізму з запереченням використано паралелізм двох 

пейзажів (зіставлення тваринного світу і явищ природи). Народний мотив 
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гри на трембіті в авторській інтерпретації нагадує відому з поеми «Пан 

Тадеуш» А. Міцкевича картину гри на розі, відлуння якої розноситься по 

лісовій гущавині. Найімовірніше, створюючи такий промовистий образ, 

А.Міцкевич також не уникнув впливу народної пісні, проте використав 

іншу техніку опрацювання етнографічного матеріалу, що, в свою чергу, 

значно вплинуло на Бельовського-перекладача [134, 134]. 

Колядка «Повернення» – це повноцінна парафраза, яка складається 

з двох частин – перекладу та фрагменту оригінального народного тексту. 

Промовистим є образ пана на баскому коні, у старопольському жупані 

і високій смушевій шапці, що асоціюється з образом польського шляхтича 

в Галичині. У черговий раз автор переспіву уникає вигуку «ой», надаючи 

перевагу оптимістичним та радісним настроям. Це вид коляди, зверненої 

до господаря, викладеної в лаконічному стилі. 

Твір розпочинається і закінчується приспівом «Лелія!», що 

в народній версії було скороченням слова «алілуя». П. Караман стверджує, 

що Новий рік у слов’ян за часів язичництва припадав на весняний цикл 

обрядів, тож із поширенням християнства на цих землях колядні 

піснеспіви затягувались майже до Великодня, чим пояснюється часте 

використання релігійного вигуку «Алілуя!». Так само можна пояснити 

появу у колядках весняних птахів – ластівок і зозуль, що свідчило про 

значну спорідненість із «зозульними» піснями. Більше того, у деяких 

версіях приспів буквально возвеличував великодню пору: «Великдень та 

Лілія!» [102, 191]. 

Маловідомою залишається колядка «Невільник», збережена 

в записах Г. Чубинського та І. Вагилевича. У своєму переспіві 

А.Бельовський не дотримується народного сюжету, як у творах «Похід», 

«Мисливці» чи «Рада», а довільно інтерпретує сюжет, додаючи свої 

вставки, алегорично обігрує тогочасну політичну ситуацію, виділяє 

патріотичні мотиви. Цим твір відрізняється від інших авторських колядок і 
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умовно може бути датований першим періодом творчості А.Бельовського, 

у якому домінувала патріотична тематика та ідейний максималізм. 

У колядці описано важку долю невільника з королівського роду, 

який «петлі накидав і ось сам у петлі». Пафосно звучать рядки про  борців 

за свободу, а в образі хана приховано аналогію до загарницької політики 

російського та австрійського урядів. Діалогічність пожвавлює стиль 

поетичного викладу, доповнює цю тенденцію парна рима, якої немає 

в оригіналі. 

До аналізу колядок, виданих письменниками угруповання «Зевонія», 

варто додати також твір «Три товариші», уміщений у «Поезії» 

А.Бельовського. Про походження цього тексту автор писав у спогадах 

«Нагадування про подорож по країні» [93]. Зокрема, він розповідав про 

почуту від підгірського провідника пісню про сонце, місяць і дощ «Не має 

від мене…». Під її впливом виник поетичний текст із різними варіантами 

назви («Думка» / «Думка більшовецька»). А. Бельовський не знав, що в 

первісній версії пісня була колядкою, тому не передав її обрядового 

характеру і додав до збірника думок. Насправді маємо справу з древнім 

сюжетом коляди до господаря, до якого в гості прийшли сонце, місяць 

і дощ (зорі). Інколи замість дощу оспівано образ самого Бога, який завітав 

у людську оселю. У А. Бельовського відсутній вступ, у якому описано 

господаря за столом. Натомість псевдокласичний стиль свідчить про 

існування літературної школи митців-слов’янофілів, в основу якої, окрім 

народних джерел, покладено ідейну та стилістичну специфіку раннього 

романтизму. 

Як бачимо, у творчому доробку групи «Зевонія» існували 

різноманітні пласти українського фольклору, які гармонійно вписувалися 

в концепцію ідейного впливу на слов’янські нації з метою пробудження 

їхньої свідомості. У цьому конгломераті народних імперативів не можна 

забувати про складність українсько-польських відносин, яку «зевончики» 
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прагнули спростити внаслідок використання регіональних образів 

та мотивів. «Ходіння в народ» цих польських письменників разом 

із Я. Головацьким, М. Шашкевичем, І. Вагилевичем та ін. у результаті дали 

спільні наукові дослідження та переклади. «Боротьба молодих українців за 

культурну (не політичну) емансипацію народу, який вони репрезентували, 

не спонукала ще до національного конфлікту. Тому на перший план 

виходило те, що поєднувало, а не те, що ділило польських і українських 

творців: слов’янофільство, народність, романтичний культ вільної 

людини» [231, 181]. 

Відтак, можемо підсумувати, що творчість «зевончиків» глибоко 

закорінена в фольклорні джерела, серед яких потрібно виділити думи та 

думки, любовно-побутову та героїчну лірику, легенди та перекази, колядки 

тощо. Посередню народотворчу місію виконували переклади давньої 

літератури, у яких основними стали мотиви, почерпнуті з усної народної 

творчості. Окрему сторінку досліджень становлять карпатські мотиви, які 

перегукуються з традиціями культури польських Татр. Серед топонімічних 

елементів варто виділити Туреччину, волоську землю, Придністров’я, 

Німеччину та ін. 

У колі найпоширеніших перекладацьких трансформацій 

фольклорного матеріалу особлива роль відведена зміні ритміки творів, 

заміні синтаксичних паралелей із запереченням на образні паралелі, 

граматичної рими – на парну чи внутрішню. Попри це, народні засоби 

художнього зображення виконували значну естетичну функцію, втілюючи 

в літературі першої половини ХІХ ст. українсько-польського пограниччя 

концепцію повернення до давніх слов’янських джерел. 

 

3.2. Поетика жанру пісні («Слов’янські пісні» Юзефа Дуніна-

Борковського) 
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Амбітним завданням «зевончиків» стало створення пісень за зразком 

давніх слов’янських піснеспівів народного характеру. Збирачі польської 

старовини – Жегота Паулі, Вацлав з Олеська, Казимир-Владислав 

Вуйціцький та ін. – одноголосно нарікали на відсутність польських героїчних 

пісень, знаходячи натомість їх багатий пласт, наприклад, у сербській 

культурі. У чехів особливо цінним вони вважали Короледворський рукопис, 

в українській народній творчості – козацькі думи, «Слово о полку Ігоревім». 

Відсутність цього пласта давньої пісенності польські митці вирішили 

заповнити власними творами, створивши пісні за зразками народного 

письменства. 

Другою, не менш важливою причиною розвитку жанру слов’янської 

пісні в творчому доробку письменників «Зевонії» був патріотизм. Час 

виникнення пісень припадає на 1833–1837 рр. Був це для Галичини період 

змов, конспірації, переслідувань і арештів. Поширення патріотизму серед 

широких мас шляхти, міщанства і селян стало одним із основних лозунгів 

конспіративної діяльності галицьких слов’янофілів. 

Повернення до елліністичної культури в польській літературі першої 

половини ХІХ ст. у творчості представників групи «Зевонія» виникало зі 

спроб переформатування культури, основаної на західних, латинських 

зразках. З іншого боку, у цих інспіраціях ішлося про збереження 

універсальної візії культури. 

М. Кузяк зауважував: «Грецька проблематика в ХІХ ст. стала 

метафорою визвольної проблематики в Європі за часів Святого Заповіту». 

Греція – це символ народу, який втратив свою політичну незалежність, 

надалі перебуваючи в колі культури і зрештою відстоявши свою 

суверенність. Потрібно підкреслити, що скомпонована таким чином грецько-

польська паралель стає джерелом надії для поневоленого народу, а водночас 

особливим чином підносить роль його культури» [128, 322]. 
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К. Бродзінський у праці «Про класичність і романтичність, а також про 

дух польської поезії» (1818 р.) у контексті поширеного на той час у Європі 

неоеллінізму опрацював проблему слов’янства, вміщаючи його у культурній 

парадигмі, витоки якої походили з Греції [99]. 

Греція та її література охарактеризовані в праці К. Бродзінського згідно 

з теорією німецьких неоеллліністів кінця XVIII – початку ХІХ ст. З цього 

приводу автор зауважував: «У юному віці світу, під найлагіднішим небом 

серед всеоживляючої, сповненої веселощів пробудження міфології, з живим 

запалом до слави, з повнотою почуття родинної любові і відданості дружбі 

(що так характерно для юного віку), проживав грецький народ, творилася 

поезія» [100, 9]. 

Елліністичні та філелліністичні мотиви в епоху романтизму стали 

культурним кодом, за допомогою якого митці мали змогу зображати 

тогочасну дійсність і її взаємозв’язок з історією. Завдяки цьому коду 

виникали екзистенційні твори, використовувались універсальні образи, 

зароджені в античності, що спонукало заглиблюватись у проблематику 

ХІХ століття. 

Юзеф Дунін-Борковський відкинув теорію про безпосередню 

спорідненість греків та слов’ян, натомість запропонував для опрацювання 

новий, альтернативний тип їх ментальної та культурної єдності, який виникав 

із характеристики обох світів і проведення необхідних аналогій. Дізнаємося 

про це зі вступу до львівського збірника «Праці визначних національних 

письменників» (1856 р.), у якому зазначено: «Думку Данковського про якесь 

надмірне споріднення греків зі слов’янами можна вважати етимологічним 

блазнюванням, яке більше личить циркачеві, а не справжньому вченому. Так, 

А. Бельовський реконструював погляди колишнього студента з Чернівців 

і Відня, щоб після цього ствердити, що жодна розсудлива людина не 

бачитиме слави свого народу в тому, що їй не властиве, хоча за допомогою 

вигаданих доказів це і можна було б підтвердити. Нічого кумеднішого немає 
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від того, – стверджував він, – що бачимо в численних працях деяких 

слов’янофілів, уся мудрість яких основана на етимологічній фальші чи до 

кінця не дослуханій, вигаданій народній байці» [228, XVII]. 

Натомість близькою для представників групи «Зевонія» була позиція 

Йоганна-Готфріда Гердера, який вбачав у описах елліністичного та 

старослов’янського світів чимало паралелей, які зводилися до подібності 

поетики. Ішлося про натуральність форм музики і танцю, співу й оповідей, 

вільного спілкування у сфері культури багатьох племен і колоній. 

Специфіка елліністично-слов’янських паралелей у романтичній 

літературі залежала від умов культурної кризи ХІХ ст., коли польська 

політика і мистецтво були особливо співзалежні і завдяки старанням 

письменників формувалася суспільна думка, патріотична мотивація, 

ментальна позиція. Ця думка підкреслена в дослідженні М. Кузяка, який 

писав: «Повернення до Греції, з одного боку, виникає зі спроб трансформації 

культури, основаної на латинських (і французьких) взірцях, натомість 

з іншого – зі спроби врятувати універсальне бачення культури. У цьому 

контексті можна помітити, що елліністично-слов’янські паралелі дозволяють 

романтикам зберегти універсальний характер власної культури і вписати її 

в рамки зрозумілої для Європи герменевтики, тобто, тому, що периферійне 

(слов’янство – Польща), надати статусу культурного центру» [187, 295]. 

Особливий вплив на поетичну творчість слов’ян грецькі народні 

джерела мали наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Під цю хвилю впливів 

потрапили і «зевончики». Особливо це виявилося у творчому доробку 

Ю. Дуніна-Борковського. 

Олександр Ходзько у своїй поетичній збірці, виданій у Петербурзі 

в 1829 р., умістив переклади новогрецьких народних пісень, що викликало 

різку критику з боку Ю. Борковського. На шпальтах львівського часопису 

«Галичанин» у 1830 р. з’явилася його публікація польською мовою 

«Зауваження до перекладу гмінних новогрецьких пісень», у якій викладено 
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протилежний підхід до теорії перекладу. Насамперед, поет уболівав над 

загубленою формою оригіналів. Замість неримованих текстів О. Ходзько 

запропонував увазі читачів вірші силаботонічні, з меншою кількістю складів 

у рядку, при цьому у вступі пояснив, що метричну будову грецьких творів 

він свідомо замінив метричністю польських пісень. Таким чином, метою 

перекладача була заміна давнього грецького стилю власною національною 

традицією віршування. 

 Ю. Дунін-Борковський протестував проти полонізації зразків грецької 

культури, оскільки це позбавляло їх первісного значення і водночас 

обмежувало трактування давньої символіки. Однак поет не полемізував щодо 

візії історії виникнення пісень, а лише заперечував спосіб їх представлення. 

Можна припустити, що це був для нього один із стимулів створення власних 

слов’янських пісень на основі новогрецьких творів. 

Другим важливим стимулом створення збірки слов’янських пісень 

стали біографічні мотиви, тісно пов’язані з діяльністю збірника «Зевонія», 

біля витоків якого Ю. Дунун-Борковський стояв разом із головним 

редактором видання. 

Юзеф Дунін-Борковський, старший брат Александера Лешека Дуніна-

Борковського, теж активного суспільного діяча та письменника-

слов’янофіла, підтримував тісні літературні контакти з Августом 

Бельовським. Митці відрізнялися лише типом темпераменту, а у творчій та 

суспільній сферах позиціонували ідентичні погляди. А. Бельовський був 

мовчазний і серйозний, менше схильний до товариського життя та 

спілкування з людьми, надавав перевагу камеральній атмосфері. Тож 

Ю.Дунін-Борковський, за натурою жвавий і компанійський, був його голосом 

у колі львівської інтелігенції, завжди перебував у вирі подій, неформально 

керував львівським письменницьким колом, був душею товариства, 

електризував і надихав усіх своїми ідеями. Вроджений артистизм і 

відкритість сприяли тому, що до митця часто зверталися за порадою. Усі 
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визначні літератори, які прибували до Львова і прагнули познайомитися 

з місцевим колом письменників, зверталися до нього і покладалися на його 

обізнаність у цій справі [270, 6].  

Зовні це був юнак у розквіті сил, з блідим худим обличчям, «грецьким 

профілем, порослий буйним, чорним, як ворон, волоссям, яке безладно 

густою хвилею спадало йому на плечі. Це було прекрасне обличчя, на якому 

вже злегка проявлялися сліди сухот, помітні через блиск його вогняних, як 

жаринки вугілля, очей. Зрештою одяг, який був завжди темний і не впадав 

в око, достойна поведінка видавали у ньому людину високої інтелігенції 

i високого товариства. Жінки за ним пропадали, тим більше, що юнак був 

поетом і здобув славу» [127, 3]. Як бачимо, зовнішнісь митця повністю 

відповідала його внутрішнім достоїнствам і свідчила про запал 

у пропагуванні слов’янофільських ідей. 

Спочатку Юзеф навчався у Варшаві, а після повернення на рідні 

галицькі землі разом з братом Александером Лешеком у 1827 р. вивчав 

філософію в Чернівцях. Прибувши на навчання, брати познайомилися з 

багатьма грецькими родинами, які через конфлікти в Греції шукали 

прихистку в спокійному місті над Прутом і зупинилися там на постійно.     

Ю. Дунін-Борковський потоваришував із багатьма освіченими греками, 

полюбив їхнє товариство, навчився розмовляти грецькою й заглибився у 

давню та нову грецьку літературу. Це захоплення залишилося з ним 

назавжди і вплинуло на напрям літературної діяльності. Він переклав 

польською мовою грецьку працю «Історія новогрецької літератури»              

Я. Ризоса-Нерулоса і цей переклад у рукописі надіслав варшавському 

Товариству Друзів Наук [169, 11].  

Повернувшись до Львова, у 1829 р. Ю. Дунін-Борковський на прохання 

В. Хлендовського опублікував у часописі «Галичанин» вірш «Елегія на 

смерть Яна-Павла Воронича» і вже попередньо згадану критику 

новогрецьких перекладів О. Ходзька. Щоб підтвердити свою теорію 
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практикою, Ю. Дунін-Борковський сам переклав із збірки К. Фауріеля 

новогрецькі народні пісні.  

З 1832 р., на постійно оселившись у Львові, Ю. Дунін-Борковський 

узявся за вивчення класичної давньогрецької літератури, переклав праці 

Геродота, Кліо і Мельомена. Перекладав також «Одісею» Гомера, деякі гімни 

і «Теогонію» Гесіода i закінчив майже всього Аполлодора Афінського 

[169, 13]. Окрім цього, написав працю «Грецька мова в Польщі». Протягом 

багатьох років збирав до неї матеріали. Мав намір показати історичний 

вплив, який грецька література і мова мали на розвиток польської літератури. 

Несподівана смерть від туберкульозу не дала йому закінчити цю роботи.  

Хоча Ю. Дунін-Борковський створив багато прозових творів, він був 

передусім поетом, що й прославило його ім’я. Подавав свої поезії до друку 

в «Щоденнику моди» І. Кульчицького, у «Варшавській бібліотеці» та інших 

тогочасних виданнях. Не склав жодної поеми, але кожен із його невеликих 

віршів залишається зразком великої поезії, має високий художній рівень та 

ідейну спрямованість [113, 10]. 

До тогочасних творчих здобутків поета слов’янофільського 

спрямування відносимо переклад поеми з 1684 р. «Опис молдавської 

і мультанської землі, стврений Мироном Костином, великим логофетом 

волоської землі» з посвятою Яну Собеському. Це одна з найвдаліших форм 

втілення програми «Зевонії» у представленні романтичного історизму. 

Ю. Дунін-Борковський уперше адаптував у польській літературі 

поетичну форму газелі. Переклади та його власні газелі зберігають східну 

екзотику завдяки повторам рими, локальній кольористиці та метафоричності 

образів. 

Газелі – це форма ліричних творів, складених із кількох чи 

кільканадцяти двовіршових строф із тією ж римою наприкінці, що було 

улюбленою формою поетів Персії та Туреччини. І хоча їх небагато, тільки 
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справжній віртуоз міг створити зразки такої лірики:  “Жінко світу, салонна 

веселко...” [127, 18]. 

Так, опираючись на східний стиль турецького поета Махмуда-Баки 

Еффенді, Ю. Дунін-Борковський у одній із газелей відобразив орієнтальну 

картину світу: 

Morze domowe zwierzę u nóg jej leżało, 

Na nim kaiki, wodne komary widziałem! 

[...] 

Was, о gór głowy, śnieg turbani wiecznie, 

Na mojej twarzy jesień smutku wiecznie; 

Dla was zdrój w cieniu, wielbłądy spragnione, 

A mysli moje, ptaki wypłoszone 

W ciemnej północy – plątają się wiecznie. 

A pieśni moje wyschłych wód koryto. 

Ty tylko luba w mym umyśle wiecznie, 

Kawą jest pamięć o tobie; zapala 

I snu zasłonę zdziera z powiek wiecznie [124, 212–213]. 

З тексту випливає, що «зевончики» не піддалися альбомним 

сентиментальним впливам, тож у другому томі і навіть пізніше, 

у «Літературних працях», знаходимо оригінальні, новаторські зразки їхньої 

лірики. 

«Слов’янські пісні» Ю. Дуніна-Борковського – це своєрідна поетична 

інтерпретація програмних виступів Л. Набеляка, у яких головною тезою був 

заклик про братання з іншими народами у пошуках шляхів до національного 

визволення. Оцінюючи роль грецького повстання як причини розширення 

ідейних горизонтів і світоглядної системи «зевончиків», необхідно 

ствердити, що воно визволило в Ю. Дуніну-Борковському справжнього 

романтичного поета [169, 207–208]. 
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Про художню вправність митця в цей період можна судити на основі 

вірша «Спів», у якому вдало поєднані численні метафоричні конструкції, 

стилізовані під «турецьку» поетику: 

Z kwiatów mam pióro, perłami łez piszę, 

Myśl moja w morskiej podróży 

Na archipelskich wyspach się kołysze 

Jak złoty motyl na róży. 

Poezje moje jak wieczorne cisze 

Czarują drzemiące floty 

I palikarom orły w głowie budzą. 

Gdy cichną dzienne roboty, 

Żniwarek czoła rozpalone studzą, 

I zdobią pieśni kochanków jak wstęgi 

I raźniej toczą tańcujących kręgi. 

 

Poezje moje, jak ptaki, jak strzały 

Puściłem w okrąg po świecie, 

Były w Atenach, w Koryncie zabrzmiały 

I na Pindu biały grzbiecie; 

Zwiedzały Hydry bohatyrskie skały, 

Epir jak wielbłąd z garbami, 

I miasto złote jak blaski południa 

Z tysiącznymi mieczetami; 

I wszędzie dla nich i stoły, i studnia, 

I kwiat, i owoc, i oczu wzrok błogi, 

Otwarte serca i gościnne progi [169, 208]. 

У поезії, у якій автор оспівує власну творчість, низка асоціативних 

східних образів об’єднана в єдине ціле, що створює неповторну атмосферу 

з мечетями, скелями, сяйвом золота і сонячного проміння, верблюдами, 
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орлами, женцями, флотом, завмерлим у вечірній тиші. Окремою творчою 

знахідкою можна вважати «золотий метелик на троянді», як автор 

метафорично окреслює свій спів. У цих рядках проглядається юначий запал, 

екзальтованість мислення та водночас художній розмах думки, здатної 

шукати нові, досі незнайомі читачеві стилістичні конструкції. 

До справжніх поетичних шедеврів можна віднести такі вірші, як «До 

Емми», «Туга», гімни на честь Греції тощо. Написаний перед смертю 

останній вірш «Коли моє око не засяє світлом» став лебединою піснею, 

останнім творчим спалахом поетичної душі.  

На відміну від грецької моделі, у якій клімат, пейзаж, мова і природа 

сприяли розвитку шляхетної простоти і величі шедеврів мистецтва, у тому 

числі і літературних пам’яток, слов’яни розвинули художнє мислення 

за інших обставин. У пошуках ментального самовизначення кожен 

слов’янський народ проходив довгий шлях становлення і відвоювання своїх 

земель. Це були суворі століття боротьби, сумнівів, контроверсії різних 

національних концепцій. На цьому тлі Ю. Дунін-Борковський 

охарактеризував світ слов’янських пісень, наповнюючи їх елліністичними 

ремінісценціями, таким чином облагороджуючи і ушляхетнюючи його 

мотиви. 

Елліністичні тропи знаходимо вже на початку збірника. Поет зазначав: 

Pieśni słowiańskie, jednej matki córy, 

Odmienne licem, barwą rozmaite, 

Lecz w jednej wielkiej przeszłości powite 

Na śnieżnym grzbiecie starowiecznej góry, 

Gdzie orłów gniazda, gdzie gromy i chmury [276, 306]. 

Зі звичайного твердження, що слов’яни були колись одним цілим 

і мають спільне коріння, проросле в історії, Юзеф Дунін-Борковський робить 

висновок про єдність усієї слов’янської поезії. Снігова гора, про яку згадано 

у вірші, асоціюється з Олімпом. Звідси виникають образи слов’янського 
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Олімпу і творчого Парнасу. Потреба визначення місця зародження 

культурного надбання переносить читача з грецьких земель до слов’янської 

спільноти, яка потребує такого джерела в процесі визначення власного 

духовного простору. 

Ю. Дунін-Борковський відкинув тезу про наївну лагідність своїх 

предків, які начебто уникали насилля і військових звитяг, насолоджуючись 

виключно сільською ідилією. У вітчизняній поезії, як стверджував поет, 

прихована історична звитяга попередніх поколінь. Тож він писав: 

Tysiąc was Luda  zrodziło czynami, 

Oblicze wasze wypieściła sława. 

Pieśni słowiańskie, z waszymi falami 

Grzmiała i cichła mężów czynna wrzawa, 

I wyście w życiu stały jak poranek, 

W śmierci – jak jasny, mogilny kaganek. 

 

I były czasy, gdy przy jednym stole 

Wszystkieście rody zabawiały razem 

I w umysł ciężki trudem i żelazem 

Lały wesołość, rozkosz i swawolę, 

Złociły dobrą, gromiły złą dolę [276, 306]. 

Присутність пісні під час застілля воїнів мала на меті утвердити 

здобутий досвід спільноти, візію єдності поколінь, яка переходила з роду 

в рід,  описати долю предків, зберегти їхні звичаї і традиції. Таким чином, 

Ю. Дунін-Борковський у своїй слов’янофільській поезії вказував на те, що 

слов’янська душа в її архаїчних виявах формувалася серед кривавих подій 

боротьби з ворожими народами, у світі, поділеному на «своїх» та «чужих». 

Він звертався до воєнних мотивів греків, які ворогували з персами, хоча ця 

тематика не вплинула на елліністичне розуміння історичного характеру 

культури нації. 
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Натомість героїчність слов’ян поет поклав в основу визначення їх 

батьківщини, яка асоціювалася з приязню, відвагою, релігійністю, спільним 

світоглядом і циклічністю життя: 

Byłyście dziewic weselnym westchnieniem, 

Starców wieczorem i domów ogniskiem, 

Szumiących wojów tarczą i ramieniem, 

Polotem konia i strzały połyskiem, 

I kwiatem życia, i czarem, i cudem, 

W święta – religią, na obradach – ludem [276, 306–307]. 

У цих рядках простежуємо асоціації з весільною пісенною 

обрядовістю. На думку М. Юнкерта, це не було випадковістю, оскільки 

Ю. Дунін-Борковський застосував просту засаду цінності всього того, що 

знаходило свої відповідники в елліністичній культурі [171, 332]. 

Відлуння давньогрецької весільної пісенності  дійшло до наступних 

поколінь завдяки поетичним рядкам Аристофана про Гіменея чи весільній 

пісні Теокріта, які відображали давню шлюбну церемонію в Елладі. Подібну 

функцію образного представлення розквіту слов’янських націй у образах 

щасливої долі молодят і продовження їхнього роду виділено у «Слов’янських 

піснях» Ю. Дуніна-Борковського. Окрім молодої пари, у них оспівуються 

майбутні спадкоємці, що символізує невмирущість слов’янського роду. 

Подібну роль відведено історичним пісенним мотивам, які достатньою 

мірою висвітлені як в елліністичній поезії, так і в слов’янській літературі. 

Ю. Дунін-Борковський не полемізував з історичною лірикою Еллади, а лише 

вказував на її відмінність від слов’янської та інший спосіб представлення. 

Замість поетичної візії він пропонував використати історичні висновки, які 

вказували на безпосередній зв’язок політичних віршів із давнім дактилічним 

гекзаметром.  

Екзотика романтичної візії Греції виростає передусім із «розколу»  її 

образу, креованого в середньоморському міфі з його схильністю до гармонії 



155 

 

та ідилії. Літературні уявлення цього краю свідчили про романтичне 

поєднання ототожнення та дистанції, ідентифікації та чужинства культур 

і територій, які прийнято вважати екзотичними. На думку М. Каліновської, 

«романтична Греція зрештою уособлює i улюблену романтичну ідею 

„пограниччя”. Пограниччя культур – мальовничого і обдарованого тими 

рисами, на основі яких будується романтичне поняття екзотики. Так само, як 

Шотландія, Україна чи Литва були пограниччями в межах європейської 

культури, екзотична Греція теж була пограниччям між тим, що 

середземноморське, і тим, що північне, між культурою і природою, 

християнством та ісламом, православ’ям і католицизмом, Європою і Сходом» 

[172, 156]. 

Широке коло представлених у віршах Ю. Дуніна-Борковського націй 

в межах спільної слов’янської традиції виразно скеровує погляди дослідників 

у русло слов’янофільства.  Автор наголошує на «різноманітті тонів», «мові 

природи», «побратимських думках» тощо. У цьому гармонійно 

скомпонованому різноманітті «земля» як основний образ поезії групи 

«Зевонія»  становить найбільшу цінність, яка об’єднує всі чинники розвитку 

культури в єдине ціле. При цьому еллінізм в новій інтерпретації виконує 

другопланову, допоміжну роль. Так, у «Слов’янських піснях» знаходимо 

поняття пракультури, на яку повинні опиратися наступні покоління. 

Ю. Дунін-Борковський змальовує ідилію такої моделі життя: 

A w waszej gędźbie, jak w mowie przyrody, 

Jest całość jedna, a rozliczność tonów. 

Szumią w niej bory odwieczne i wody, 

I wiatr, co kłosy kołysze zagonów [277, 307]. 

Слов’янські краєвиди відрізняються від античних, однак виконують 

у творах таку саму функцію: прагнуть наголосити на ідилічності оспіваних 

земель. Логічно у цей контекст вписано життя людини від народження 

та колиски і аж до самої смерті. При цьому доля всіх слов’янських народів 
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оспівана з однаковою силою, без типового польського месіанізму, який 

пізніше розвинувся в польській культурі, відкинувши лояльність і 

демократичність поглядів попередників. Повчальними в цьому плані 

залишаються слова Ю. Дуніна-Борковського, який підкреслював факт 

рівності націй такими словами: 

Dniepr w nią swe dumy ukraińskie roni, 

Słychać w niej polskie grzmoty i pioruny, 

I śpiewnych Czechów piosenki pieściwe, 

I ruskie dumki – turkawki tęskliwe [277, 307]. 

Примітним є факт виокремлення української та руської культур 

у межах слов’янства. Очевидно, таке розрізнення було результатом того 

історичного факту, що термін «український» переживав період свого 

становлення. Відтак, він ідентифікувався з визначенням «руський» і водночас 

сигналізував динамічний розвиток українського народу на шляху 

самоідентифікації, історично закоріненому в культурі Київської Русі. Тому, 

як зауважує поет, все «руське» ототожнювалося з тужливими мотивами 

(«turkawki tęskliwe»), а «українське» виявляло могутність у своєму зростанні, 

як потужна сила Дніпра. Як бачимо, у слов’янофільській концепції 

Ю. Дуніна-Борковського міфологічність мислення домінує над історичною 

правдою, оскільки саме завдяки їй він міг досягти поставленої мети – 

показати трансформацію націй з огляду на суспільні та екзистенційні 

потреби. 

Юзеф Дунін-Борковський у своїй поезії закликав відроджувати 

загублену єдність, якої в його часи вже не існувало. Тому його слова про 

слов’янську спільноту є водночас і глибоко вмотивованими, і частково 

ілюзорними. Продовжувачами цих ідей стали члени Кирило-Мефодіївського 

братства, оскільки вони вбачали у цьому шлях до національного визволення 

кожного народу, що особливо було актуальне для поляків у період між 

Січневим та Листопадовим повстаннями. Поет закликав: 
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A od narodu idąc do narodu 

Wszędzie znajdziecie pobratymcze myśli [277, 307]. 

А. Бельовський у життєписі Ю. Дуніна-Борковського зазначив, що, 

в останні роки життя поет збирав матеріали для дослідження, присвяченого 

присутності грецьких впливів у історії. Він вивчав дипломатичні польсько-

грецькі контакти й докази знання грецької мови в польському суспільстві 

[74, 344]. 

«Грецькі тропи виявилися формою мислення за аналогією, яка 

дозволила заповнити білі плями в історії слов’янства. З огляду на це, 

правдивим є твердження, що ідентичність слов’ян не сформувалася унаслідок 

підкорення іншим, що начебто стало причиною того, що зникла їхня воля 

до боротьби і що під натиском чужих народів це пізніше переродилося 

у покору. Слов’янська доля мала стати зразковим прикладом виникнення 

поліцентричної культурної єдності, основаної на пам’яті про спільне 

коріння» [171, 333]. Цією проблемою Ю. Дунін-Борковський займався 

впродовж усього свого життя. 

Коли пожежа знищила місто Ряшів і більшість його жителів 

постраждала від голоду і злигоднів, по всій Польщі стали збирати допомогу 

погорільцям. Ю. Дунін-Борковський з А. Бельовським вирішили створити 

нове літературне видання «Альбом для погорільців Ряшева», а зібрані за 

нього кошти передати постраждалим від пожежі. У книзі вміщено творчий 

доробок видатних тогочасних письменників Галичини. До тому, з-поміж 

інших, увійшли такі твори, як останній вірш Ю. Дуніна-Борковського «Коли 

моє око не засяє світлом», його поезії «Просьба» та «Жінка», лірика А. Л. 

Дуніна-Борковського («Сон», «Козак», «Новий рік», «Поміркованість», 

«Незнайомка», «Прокляття», «Способи», «Мовчання», «Його тіням»), який 

після смерті брата разом з А. Бельовським довів його справу видання 

альбому до кінця. 
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У вірші «Його тіням» Александер Лешек Дунін-Борковський передавав 

тугу за втраченим братом за допомогою контрасту з яскравими кольорами 

і радісними настроями довкілля:  

 Otośmy siedli w śpiewaków gronie,  

 By narodowe nucić piosenki...  

 Jednej nam struny brakło w bardonie,  

 Jednego serca i ręki [120, 5]. 

Після втрати духовного провідника літературної групи, виїзду багатьох 

«зевончиків» за кордон чи їх ув’язнення, слов’янофільська діяльність 

у Галичині почала занепадати. А. Л. Дунін-Борковський остаточно змінив 

свій стиль писань і замість лірики обрав гостру критику суспільства і пасквілі 

проти відомих польських політиків, що похитнуло його становище 

у суспільстві. Проте творча спадщина львівських літераторів, передусім 

представлена слов’янськими піснями, не переставала впливати на суспільну 

свідомість і формувати її національні прерогативи. 

Таким чином, маємо справу не стільки з художнім замилуванням 

стародавньою Елладою та її культурою, як спробою змінити існуючу 

дійсність за допомогою повернення до духовних джерел. Ці інтенції 

виражені в програмній тезі неоелліністів: «Любов до свободи і посвята на 

благо вітчизни, яка була особливістю наших предків, що прирівнювало їх до 

стародавніх греків та римлян, релігійність і простота, яка з ними поєднує 

і нагадує образ патріархальних часів, розкриває перед нами дивовижну 

картину людської співдружності, до якої після стількох жертв і блукань ми 

зрештою дійдемо» [187, 301]. 

На основі історичних, побутових, національно-визвольних 

та екзистенційних мотивів, зауважених у «Слов’янських піснях» 

і почерпнутих з елліністичних поетичних візій світу, можемо зробити 

висновок, що Юзеф Дунін-Борковський не затримався на ідилічності 

елліністично-слов’янських образних паралелей, а пішов далі, ставши 
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провісником визволення слов’янських народів від поневолення, що особливо 

гостро звучало в період поділу польських земель між загарбниками. Поет 

у жодному з фрагментів «Слов’янських пісень» безпосередньо не закликав 

виступити проти Росії як поневолювача, проте його прагнення східного 

побратимства зводилося до спільного здобуття свободи і вільного 

гармонійного життя у слов’янській правітчизні. 

Відтак, філеллінізм цього поета особливий – крізь призму історії та 

світового культурного надбання він виразив потребу збереження нації, її 

фольклору, народних традицій, ментального, тільки їй властивого духу. Свої 

прагнення автор підтвердив поетичним співставленням образів грецької та 

слов’янської культур і відзначив їх співвимірність у дусі визвольної 

тематики. Ці питання залишаються актуальними не лише з огляду на 

історичний момент, який припав на роки життя і творчості Ю. Дуніна-

Борковського, а й у перспективі розвитку міжнаціональних відносин у межах 

єдиного слов’янського світу, а також у світлі збереження власної 

ідентичності. 

 

3.3. Образно-поетична символіка  дум і думок («Думки» Августа 

Бєловського та Луціана Семенського) 

М. Дмитренко зауважує: «Думи як жанр проіснували в активному 

автентичному побутуванні приблизно триста років, а в останні два століття 

перебували в стадії згасання, трансформації, переходу в художньо-

самодіяльне концертне виконавство» [18, 38]. З огляду на такий стан речей 

важливим є переклад, переспів і фіксація цих творів, як зробили це 

представники групи «Зевонія» в першій половині ХІХ ст. Видані ними думи 

та думки – основний і один із найцінніших пластів їхнього творчого доробку 

слов’янофільського характеру. Головними носіями ідеї збереження цього 

виду усної народної творчості були А. Бельовський та Л. Семенський. 
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Праці над думами Август Бельовський розпочав у ранній період 

творчості, ще перед Листопадовим повстанням. У «Галичанині» вийшла 

друком його балада «Тризілля», яка базується на народних мотивах. Після 

повстання спільно з Л. Семенським поет не тільки перекладав фольклорні 

пісенні твори, а й стилізував під старовину свої, власні. Так, у листі до 

Л. Набеляка він згадував: «Маю перед собою продумані і завершені згідно 

з головною ідеєю твори. Це серія дум, але не в дусі Тимона Заборовського 

чи, тим більше, не в дусі дум Кропінського, Тимовського та ін., а в стилі 

деяких руських гмінних дум і основаних на них, тематично споріднених 

картин про недавні наші часи» [287, 42]. 

У поетичній творчості А. Бельовського знаходимо чотири думи, які 

частково були перекладною версією оригіналів, а частково – їх 

парафразою. Однак у жодному з цих творів не збережено повної структури 

давньої української думи. Причиною цього може бути історична 

деформація усних народних текстів, які то переходили у розряд історичних 

пісень, то знову поверталися до свого первісного жанру. Таким чином, 

виникало декілька версій одного й того самого твору. Бельовський часто 

використовував декілька варіантів оригінальної народної поезії, прагнув 

об’єднати їх в одне ціле. Так виникло, наприклад, «Побоїще». 

С. Здзярський ретельно вивчив це питання, зіставивши думки 

Бельовського, видані в Празі 1838 р., з оригіналами. На основі проведених 

досліджень запропоновано поділ дум на три основні групи: переклади, 

парафрази і переспіви (оригінальні твори, у яких автор наслідував народні 

джерела, перемав їх мотиви, головні образи і провідні ідеї). Досі не 

знайдено первісних зразків дум, які зібрані в томі «Поезії»: «Вступ», 

«Утеча трьох братів з Азова», «Три бранки». 

Аналіз С. Здзярського наводить на думку, що найстарший із зразків, 

які використав А. Бельовський, представлений у думі «Утеча трьох братів 

з Азова», уперше надрукованій в «Науковому щоденнику» в 1837 р. 
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У примітках автор зазначив, що цей народний сюжет він почерпнув 

із збірника малоруських пісень М. Максимовича [39]. У творі описано 

татарські напади на руські землі і втечу з неволі. Існує близько 50 записів 

цієї думи, перший з яких датується 1819 роком. Три варіанти тексту 

відрізняються закінченням. Згідно з однією версією, всі брати гинуть. 

У другому варіанті гине лише молодший брат, а два інші щасливо 

повертаються додому. У третій версії в закінченні представлено смерть 

наймолодшого і найстаршого братів, тож додому повертається лише 

середній [44, 577]. 

В інтерпретації А. Бельовського відсутний такий основний мотив, як 

скупість старшого брата і його боротьба за батьківську спадщину. Автор 

вибрав кінцівку загибелі всіх трьох братів. Увагу сконцентровано на 

внутрішніх переживаннях героїв під час втечі з неволі. Представлено три 

різні характери персонажів: найстарший із братів безжалісний 

і неемоційний, середній – слабохарактерний, але жалісливий, а третій, 

наймолодший, якого брати покинули на погибель, милосердний, оскільки 

переконаний у смерті братів серед степу і ревно їх оплакує. Переклад 

цього фрагменту в поезії А. Бельовського майже дослівно відтворює 

оригінал, лише наприкінці скорочений. Існує різниця і в композиції – 

у тексті М. Максимовича рядки з довільною кількістю складів, спосіб 

викладу змісту – епічний. Натомість у А. Бельовського бачимо римований 

текст думи: 

Rozsieczcie mię, zlóżcie z grobie, 

Niech zwierz nie rwie, kruk nie dziobie [134, 69]. 

Дума А. Бельовського поділена на строфи, що не характерно для 

народних зразків цього жанру, у кожній з чотирьохрядкових строф чітко 

простежується парна рима. Перекладом цієї думи, окрім А. Бельовського, 

в часи діяльності галицьких слов’янофілів займався також М. Грабовський. 
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Його версія, з огляду на збереження епічності викладу, більш наближена 

до оригіналу. 

У думі А. Бельовського про трьох братів-втікачів збережено народні 

художні засоби оригіналу: майже відсутні повтори, епітети виключно 

в стійких словосполученнях, символічно обіграні числа, особливо образ 

трійки, використані такі відомі в народній епіці образи, як зрадлива мати- 

зозуля. Серед топіки найпромовистішими є образи азовського шляху та 

Савур-могили. 

До романтичних прийомів у зображенні народного мотиву втечі 

з турецької чи татарської неволі можна віднести лаконічний виклад 

кожного з етапів повернення втікачів додому. Його доповнюють часті  

діалоги, наростання драматичності подій аж до кульмінаційного моменту 

загибелі наймолодшого брата. Загалом діалогічність стала дієвим засобом 

пожвавлення епічного мовлення. Смерть інших братів є розв’язкою, 

оскільки автор зображає її як справедливу кару за моральну зраду. 

Так, письменник зауважує: 

Niesłychana to u świata, 

Aby brat zabijał brata [292, 143]. 

Моралізаторський характер інтерпретованої думи вміщений у таких 

поетичних рядках християнського змісту: 

Stary ojciec, matka stara; 

Kłamców Boża sięgnie kara [292, 150]. 

До найдавніших сюжетів можна віднести і народні мотиви боротьби 

козаків із татарами, представлені в думі А. Бельовського «Побоїще». Знову 

письменник зробив спробу поєднати в одному тексті різні варіанти 

народного твору, поданого у записах М. Максимовича та Вацлава з 

Олеська. Частково автор зберіг вільну епічну побудову думи, проте в 

третій та четвертій частинах перейшов до строфічної форми вірша. Твір 

має монотонну, елегійну інтонацію. Письменник представив мотив смерті 
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героя на полі бою, порівнявши її з весіллям і розвинувши цю тему від 

елемента нареченої-землі, почерпнутого з оригіналу, до повного 

прославлення персонажа у формі весільного гімну. Так, у народній думі 

зі збірника Вацлава з Олеська читаємо: 

Ой цить, мати, не журися; 

Ой вже твій син оженився. 

Взяв він собі за жіночку 

Зеленую муравочку [273, 488–489]. 

У А. Бельовського на основі цього образу розвинений цілісний концепт:  

Tam daleko pan mój młody 

Na weselne poszedł gody; 

Narzeczona jego w gaju, 

Na pagórku, przy ruczaju; 

Ślubne szaty szyje wiosna, 

Hymn weselny gra mu sosna, 

Usługuje chór leciuchny: 

Wiatry – drużby i mgły – druhny. 

I sług orszak niezliczony: 

Kruki, kawki i gawrony; 

Rosa zsyła mu kąpiele, 

Srebrny piasek łoże ściele, 

Kołdrą mgła okrywa gruba, 

A mogiła jego luba [97, 77–78]. 

Образи битви як весілля та смерті як нареченої здавна відомі 

в українському фольклорі, подібні символи зустрічаються в солдатських 

піснях. А. Бельовському вдалося на цьому тлі створити колоритну картину 

народної символіки, пов’язаної зі смертю героя, надавши їй переможного 

характеру. У першій частині ключовим є діалог між козаком та вогнищем, 

не менш важливими стали розмови берези з зозулею, матері з круком та 
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козака з конем. Почуття суму викликають використані в тексті анафори та 

повтори, питальні та окличні речення, елементи звуконаслідування («sowa 

huczy», «dzwonią dzwony» тощо). Важливу роль відведено персоніфікації – 

вогнище, крук, береза та кінь вміють розмовляти людською мовою. Одним 

із найдраматичніших є образ матері, яка шукає сина на полі бою. 

А.Бельовський змалював цю сцену особливо насиченими темними 

фарбами: 

Tam kukułka w boru kuka. 

Płacze matka, syna szuka, 

Łamie ręce, spiekłe wargi 

Wiatrom rzеwne zdają skargi. 

Chodzi z sercem krwią zabiegłem, 

Od poległych ku poległym [97, 76]. 

Подібні мотиви знаходимо також у інших поетів першої половини 

ХІХ ст. Зокрема, передсмертну розмову чоловіка з конем описано 

в «Молодці» Юліана Урсина Нємцевича і в «Конанні козака» 

Луціана Семенського. Пізніше цей мотив зафіксовано також у 

фольклорних записах Оскара Генрика Кольберга. 

До другої групи козацьких дум, у яких зображено боротьбу українців 

із польською шляхтою, можна віднести думу «Сава», поширену на Поділлі 

та Волині в багатьох варіантах. Першодруком цього твору можна вважати 

публікацію І. Срезневського в томі «Запорожская старина», на якій 

ґрунтуються всі наступні віршовані варіації. Цій думі приділили увагу такі 

визначні вчені та етнографи Польщі та України, як Я. Головацький, 

М. Максимович, П. Чубинський, К.-В. Вуйціцький, Вацлав з Олеська 

[44, 594]. 

Героєм твору є козак Сава (за історичними даними, Сава Чалий), 

козацький сотник, який, покинувши службу в польського пана, долучився 

до гайдамацького руху, а коли повстання закінчилося поразкою, знову 
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перейшов на бік шляхти. Один із гайдамаків, Гнат Голий вирішив 

помститися Саві за зраду козаків. Згідно з іншими історичними джерелами, 

які використав М. Максимович, ішлося радше про повстання С. Наливайка. 

Саме на ці джерела опиралися у своїй творчості Ю.-Б. Залеський та           

А. Бельовський. М. Рущинська з приводу цієї історичної неточності 

зауважує: «Не йдеться тут про історичну достовірність постаті Сави. 

Можливо, існувало декілька історичних персонажів із цим іменем. 

Найважливіше те, що народна дума розповідає про смерть козацького 

зрадника» [134, 75]. 

Народний співець з епічним спокоєм описав заманювання Сави до 

його дому і напад козаків. Козацький очільник, якому в різних версіях 

думи надано різні імена, довго перераховує всі злочини Сави, після чого 

настає кульмінаційний момент страти. Деякі з варіантів, як, наприклад, у 

Вацлава з Олеська, закінчуються символічним жалібним заспівом про 

українську сову, яка принесла Саві убивчу сорочку: 

Гей, бачили многі люде вкраїнську совочку, 

Що принесла пану Саві смертельну сорочку! 

Прилетіли к’пану Саві вкраїнські ворони, 

Задзвонили пану Саві разом ве всі дзвони [273, 504]. 

В інших версіях народного твору ця кінцева «заплачка» відсутня. 

С.Здзярський пропонує розглядати цю авторську інтерпретацію думи 

частково як переклад, а частково як парафразу народного піснеспіву. 

З окремих елементів можна встановити, що А. Бельовський передусім 

користувався думою в записі М. Максимовича і лише деякі едементи 

почерпнув у Вацлава з Олеська. Оскільки варіант М. Максимовича має 

дещо пізніше походження, текст думи значно наближений до пісні і 

втратив свою первісну форму. Ритм тексту, вибраний А. Бельовським, 

ґрунтується на внутрішніх римах, у музичному відтворенні нагадує 

коломийку. Твір має нетипову строфічну будову. До найпоширеніших 
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тропів належать розповсюджені в народній поезії стійкі епітети: жінка 

гожа, молодий Сава, вороний кінь тощо. Традиційним є зіставлення 

людських почуттів з явищами природи: 

Stoi jawor blisko wody, 

Wierzch ku wodom kłoni, 

Zwisił głowę Sawa młody 

I przez stepy goni [292, 133]. 

У народній думі Микитка, захопивши Саву в полон, висуває йому 

звинувачення в зраді, на що головний персонаж відповідає мовчанням. У 

думі А. Бельовського Сава у відповідь звинувачує козаків у грабежі та 

розбійництві в Берестечку. Ця авторська позиція, накладена на думку 

головного героя, відображає ставлення всієї польської інтелігенції першої 

половини ХІХ ст. до Хмельниччини та повстань в Україні, а водночас 

знімає українського козака з п’єдесталу святості з огляду на кривду, яку 

польський народ до нього відчуває. Таким чином, думи про козаків у 

А.Бельовського набувають типово польського політичного контексту, 

водночас втрачаючи національну первісну канву. 

А. Бельовський у своїх слов’янофільських експериментах не уникнув 

впливу романтичної школи, тож у думу «Сава» увів типовий романтичний 

сюжет зради дружини. Цієї сюжетної лінії не простежуємо в оригіналі, 

натомість вона співзвучна із романтичними мотивами польських балад. 

Особливо ця тема перегукується з «Ліліями» А. Міцкевича. Наприкінці 

думи А. Бельовський зобразив втечу жінки Сави з гайдамаком Микитою: 

Między zgrają kobzy grają, 

Skacze czerń popita; 

A naprzedzie rej im wiedzie 

Z Sawichą Mykita [97, 37]. 
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Духом романтичної лірики також проникнутий настрій думи, який 

наприкінці стає максимально напруженим і таємничим, що передано 

в поведінці Савиної дружини: 

W głuchą ciszę ledwo dysze, 

Jakaś w sercu trwoga, 

Twarz się żarzy, wzrok na straży 

U okna i proga. 

Wstaje, patrzy, znowu siadła, 

Znów ja tętent głuszy, 

Wiecznie w oczach mkną widziadła, 

Wieczny gwar w jej duszy [97, 34]. 

Як бачимо, у думі А. Бельовського, присвяченій українським 

повстанням, вимальовується польська патріотична позиція, проте поет не 

заперечує й українських пошуків свободи, виражених у образах козаків 

(гайдамаків). Подібну патріотичну позицію займав у своєму переспіві думи 

про Саву А. Пенькевич. 

У думі «Добош» А. Бельовський у черговий раз звертається не до 

історичної події, а до відомого історичного діяча. Добош (Довбуш) – 

відомий в Україні керівник опришків на Поділлі та Покутті, бунтівник 

проти панської влади, «благородний розбійник» на зразок Робін-Гуда. Про 

нього в українському середовищі збереглося чимало пісень і легенд 

героїчного характеру [44, 594]. 

А. Бельовський у коментарі зазначив, що Добош був сином 

польського військового, «добоша», тому його називали «Добощуком». 

Основне місце його перебування – Чорна гора на Покутті в околицях 

Коломиї. Як розповідає легенда, Добош любив дружину Стефана Дзвінки, 

що й привело його до швидкої загибелі. Згідно з іншими легендами, Олексі 

Довбушу приписували магічні дії, незвичайну силу і передбачливість. Так, 

розповідається, що молодий пастух Олекса з-під Чорної гори у бою забив 
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чорта, тому ангел обдарував його неземною силою, а загинути він міг 

тільки від срібної освяченої кулі. 

Дума А. Бельовського ґрунтується на записі, зробленому Вацлавом 

з Олеська. Інші варіанти думи про Довбуша записали Я. Головацький та 

І. Вагилевич. Серед сучасників А. Бельовського про Довбуша писали такі 

митці: К. Антоневич (створив пісню), К.-В. Вуйціцький (на основі зібраних 

легенд створив оповідання), Е. Бродський (створив прозовий твір «Про 

опришків в Карпатах») [134, 81]. 

А. Бельовський не змінював змісту народного твору, лише доповнив 

образ Довбуша і створив своє закінчення, якого немає в жодному 

з народних варіантів думи. Оригінальні тексти пропонують такі розв’язки: 

друзі сумують за загиблим і оплакують його долю, опришки розходяться 

по домівках, оскільки втратили свого провідника, батьки приходять до 

Довбуша перед його смертю. Жоден із цих варіантів не припав до душі 

Бельовському, тож він запропонував своє закінчення, це – передсмертне 

звернення героя до своїх товаришів. Зокрема, поет писав: 

Tam, od wschodu do zachodu, 

Jak świat wielka wam gospoda, 

Jasna, wolna i przejrzysta, 

Niekiełznany wiatr tam śwіsta, 

Nieścigniony ptak tam hula, 

Ni was szabla ani kula, 

Ani brudna mogił córa, 

Nie tknie ziemia, nie tknie chmura. 

Tylko z lekka, nocną ciszą 

Wiatry dо snu zakołyszą [97, 31–32]. 

Дума про Довбуша має структуру балади з перевагою драматичних 

елементів. Ліричний герой у ній з’являється лише на початку. Весь твір 

побудований у формі діалогу і поділений на строфи. Фонологічний аспект 
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представлений у нагромадженні приголосних, які мають передати 

наростання шуму: 

Gdy z gór sinych rykną burze, 

Zadmą wichre, wstaną kurze, 

Niech z burzami przez doliny 

Grzmię i straszę wraże syny [97, 31]. 

Авторський текст не містить моралізаторських елементів, але має на 

меті вразити читача драматичністю подій та вчинків героїв. Елегійне 

завершення твору наводить на думку про його тісну спорідненість з 

польськими романтичними баладами. 

Амбіційним завданням «зевончиків» було не тільки парафразування 

народних поезій, а й створення своїх власних на кшталт фольклорного 

матеріалу. А. Бельовський, який здебільшого перекладав думи про козаків, 

теж спокусився цією ідеєю й написав свою думу, повністю самостійну – 

«Болеслав Високий». Зважаючи на цінність історичних джерел, 

письменник використав «Хроніку Аноніма». 

А. Бельовський описує події за часів Фрідріха Барбаросси, коли 

поляки брали участь у війні. Кульмінаційним моментом стала битва поляка 

Болеслава Високого з італійцем Лонгобардом, у якій головний герой 

здобув перемогу. Твір не тільки оспівував історичну звитягу своїх предків, 

а й став патріотичною програмою боротьби за незалежність польського 

народу, у чому відзначаємо його подібність до патріотичної «Пісні про 

Генрика Побожного». 

Таким чином, проаналізувавши думи Августа Бельовського, можна 

зробити висновок, що поет схильний вибирати екзотичну для поляків 

тематику турецько-татарських воєн, а найбільше його зацікавлення 

викликає романтичний мотив втечі або образи побоїща. Окрім цього, він 

парафразував відомі думи Покуття, писав про популярних українських 
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національних героїв Саву та Довбуша, надавши їм власної, типово 

польської інтерпретації та змінивши будову і ритміку народних оригіналів. 

Окрім дум, А. Бельовський та Л. Семенський творили думки. Цей 

термін, пов’язаний з народною лірикою, у польській літературі ХІХ ст . 

вперше був використаний у 1814 р. як визначення лірично-епічної пісні, 

яка відрізнялася від думи меншим розміром, відсутністю історичного 

елемента, більшою мелодійністю, підкреслено коротким віршованим 

розміром і регулярнішим розставленням акцентів. Цей жанр певною мірою 

нагадує французькі романси [134, 82]. 

У першій половині ХІХ ст. цей вид творів набув значного 

поширення, але водночас відбувалася заміна понять – його часто плутали 

з думами і вживали в невідповідному значенні. Так, у томі А. Бельовського 

«Думки» знаходимо переспіви народних дум. Думки, які частково теж 

наслідували народну творчість, насправді мали сентиментальний характер. 

Достеменно невідомо, чи назва «думка» має народне походження, чи 

так, як і думу, її ввели у сферу загального використання збирачі фольклору 

та видавці. Натомість не виникає сумніву, що цей термін пов’язаний 

з етимологією слова. В одній із думок це підтверджено такими словами: 

Ні я їсти, ні я пити, ні з ким говорити, 

Іде думка за думкою, як на світі жити. 

Ходжу, блуджу, ходжу, нуджу, вік свій проклинаю, 

Що милого, приязного в свим роду не маю [273, 271]. 

У збірниках народної поезії думки представлені як ліро-епічні твори 

з перевагою ліричного компонента і сумним змістом. Збирачі фольклору та 

галицькі слов’янофіли зробили спробу визначити цей вид лірики. У праці 

«Про пісні польського і руського народу» читаємо: «Думка – це пісня 

сумного тону, у якій тільки деколи з’являються веселі нотки, яка 

традиційно містить нарікання на нещасливе кохання чи погану долю [...]. 
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Вона складається з роздумів над перипетіями долі, звідки і походить її 

назва» [295, 107]. Думки діляться на любовні, родинні та побутові. 

Попередником Л. Семенського та А. Бельовського у творенні думок 

був Ю.-Б. Залеський, проте М. Яньон слушно зазначає, що його твори не 

стали зразками для львівських слов’янофілів. Попри те, що деякі вірші    

Ю.-Б.Залеського називали думками, їх характер неоднорідний. У цьому 

випадку вони вказують на «радше ліричні та мелодійні наспіви твору, аніж 

народне походження» [164, 95]. Стилізовані під народні пісні, думки      

Ю.-Б.Залеського містять типові сентиментальні риси. Маючи на меті 

повсюдно відтворювати народну творчість з огляду на її самобутність 

і оригінальність, «зевончики» внесли до загального постулату замилування 

усім слов’янським і думки, надавши їм специфічного характеру. Ідейна 

спрямованість цих творів передбачала реалістичне зображення життя 

простого народу, натомість у художньому плані йшлося про донесення до 

широкого загалу найцінніших елементів багатої народної поезії. 

Серед думок представників угруповання «Зевонія» можна виділити 

декілька груп. З огляду на походження творів і їх рівень ідентичності 

з народними джерелами, думки діляться на переклади та парафрази 

[134, 87]. У збірнику подано також декілька оригінальних текстів. До 

перекладів належать «Три бранки», «Спочинок», «Чотири броди», до 

парафраз – «Запродана», «Настя», «Сон», «Сивий коник», «Чайка» 

та «Рекрутська». Напіворигінальним твором і напівпарафразою 

є «Тризілля». До повністю оригінальних творів, які ґрунтуються на 

народних мотивах та ремінісценціях, відносимо поезії «Весна» і 

«Парубчак». 

«Зевончики», опираючись на тогочасну традицію перекладів 

і переспівів, трактували свої твори як оригінальні, хоча й не позбавлені 

впливу народних джерел. Більшість з них описують події турецько-
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татарських воєн. Серед найпоширеніших мотивів – криваві бої, мужність 

козаків, їх загибель чи втеча з неволі, важка доля жінок-бранок. 

У збірнику думок особливою поетичністю вирізняється «Татарська 

бранка» Л. Семенського [97]. Подібну тематику знаходимо у переспіві 

«Трьох бранок» А. Бельовського, який не ввійшов до цього поетичного 

тому. Твори належать до ситуативної лірики. У думці А. Бельовського 

бранки по черзі оплакують свою нещасливу долю, згадуючи щасливе 

життя в родинному домі: 

Kosoż moja złotowłosa! 

Nie matka cię splata w sznurek, 

Roztrzepuje biczem Turek [89, 115]. 

Коса як символ молодості та краси перегукується з іншими 

українськими мотивами, доповненням до яких є образ матері, що 

асоціативно творить один ряд з образом Батьківщини. Лементаційний 

стиль у дусі народних голосінь надає цій думці архаїчного слов’янського 

характеру. Окрім того, у творі виразно простежуються народні колискові 

мотиви з тугою за рідною землею: 

Lepsza moja płachta zgrzebna 

Niżli wasza szata złota; 

Tobie tęsknić nie potrzebna 

Za Podolem mnie tęsknota [97, 21]. 

Пісня здобула значну популярність, про що свідчить присутність 

цього тексту в галицькому шкільному підручнику «Польська книжка для 

читання у жіночих школах» за 1912 р. [237]. 

У думці «Запродана», яка також тематично перегукується 

з найдавнішим пластом народного фольклору, представлено драматичну 

ситуацію, коли брат продає свою сестру в неволю. А. Бельовський так 

описує ціну такої зради: 

Za jedwabną, za uzdeczkę, 
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Za koniki maści karej, 

Za siodełko, srebrne tkanie, 

Za czerwieńce, za talary [97, 47]. 

Трагічні та екзотичні сюжети свідчили про близькість цього типу 

слов’янофільської поезії із романтичним нуртом доби. Л. Семенський теж 

обіграв у своєму вірші мотив братової зради, тож у творчому доробку 

«зевончиків» існує дві версії цієї парафрази. З аналізу випливає, що 

А. Бельовський передусім використав оригінальну пісню зі збірника 

Вацлава з Олеська, проте деякі елементи почерпнув зі збірника Жеготи 

Паулі. Піднесенню емоційного напруження слугують питальні та окличні 

речення, а також стислий діалог. Брат Роман продає свою сестру Оленочку 

татарам, а сам доручає їй приготувати вдома бенкет. На запитання, яких 

гостей їм сподіватися, безжалісно повідомляє про приїзд Герея-Мурзи, 

татарського вождя. Твір відтворює докори сумління головного героя, який 

ще недавно пив мед із татарами і радів із вдалого обміну. І хоча 

психологічна характеристика персонажів у поезіях такого типу подана 

лише фрагментарно, цього достатньо, щоб пробудити в читачеві бурю 

почуттів. 

Nastrzępiony sokół w burzy 

Roman siedzi na uboczy, 

Jakaś troska czoło chmurzy, 

Jakiś ciężar pierś mu tłoczy [97, 45]. 

Імпульсивність, фрагментарність – це ще дві важливі ознаки 

наявності романтичного стилю у творчості письменників угруповання 

«Зевонія». Головний герой думки «Запродана» значно віддалений від 

народних героїв, проте своєю драматичністю та внутрішнім протиріччям 

близький до персонажів балад А. Міцкевича. Кульмінацією цієї трагедії 

є смерть Олени, яка таким чином рятується із бусурманської неволі. За 

версією запису Вацлава з Олеська, вона перерізає собі шию, у народному 
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варіанті Жеготи Паулі – убиває себе ножем. При цьому передано 

блискавичність зображуваних подій: 

До світлиці хутко впала, 

Меч вхопила, шию стяла [273, 488]. 

Цієї блискавичності не вистачає в думці А. Бельовського, який 

використав сентиментальний тон відтворення дійсності. Так, автор 

переспіву писав: 

Do komory wpadła siostra, 

Łzy się rzęsne z ócz polały, 

Wisi brata szabla ostra, 

Szable topi w persi białej. 

Wpadł za siostrą brat z komnaty 

I załamał ręce obie: 

Kwiecie droższy mi nad kwiaty, 

Siostro! Pocóż ginąć tobie [97, 46]. 

Пафос та театральні жести в кінцевій сцені показують внутрішню 

боротьбу Романа, проте не мають нічого спільного з описами героїв 

у народних піснях. Хоча в думці А. Бельовського і наявна народна 

фразеологія («сірий вовк», «ластівчин голос», «соболині брови» тощо), 

автор використав її для надання творові глибшого сентиментального 

звучання. 

Одним із найвиразніших народних художніх засобів, який 

використав А. Бельовський у думці, є паралелізм, побудований на 

запереченні, який перегукується із старослов’янськими стилістичними 

тропами «Слова о полку Ігоревім»: 

Co za tuman tam nad błonią? 

Czy-to orły skrzydły zbiły, 

Czy owczarze turmy gonią? 

– Ni to orły skrzydły zbiły, 



175 

 

Ni owczarze turmy gonią [97, 45]. 

Тим не менше, як зауважує М. Яньон, думка Л. Семенського 

у порівнянні з «Запроданою» А. Бельовського ближча до народного 

прототипу [164, 95]. 

«Передаючи із вуст у вуста старі народні твори, створювали низку 

різних версій, при цьому турків плутали з татарами. Болюча тема 

турецько-татарських нападів з історичних  творів пізніше перейшла до 

народної творчості, створюючи своєрідну конвенцію. Тому тільки на 

перший погляд думка „Сон” пов’язана з турецько-татарською тематикою» 

[134, 93]. Згідно з твердженням Я. Головацького, вона належить до 

родинної поезії. За основу взято мотив туги чоловіка за втраченою 

дружиною. Хоча в народній версії не знаходимо чіткого історичного тла, 

А. Бельовський додає його для більшої драматичності подій, що в 

черговий раз свідчить про значний вплив сентименталізму. На 

псевдоісторичній основі твору розвинуто сюжет про виїзд персонажа на 

війну, коротко описано хід битви та повернення героя додому. У 

сентиментальній думі сюжетна лінія розвивається від зав’язки про від’їзд 

чоловіка до слізних монологів на тему подружньої вірності. В авторській 

інтерпретації А. Бельовського усе відбувається навпаки – це чоловік 

тужить за жінкою, з чого виникає героїзація персонажа, який набуває 

шляхетських рис. Уже сам зовнішній опис Даміяна викликає асоціації не з 

образом козака, а багатого шляхтича. Поет писав: 

Towarzysz Damian żonkę miał dobrą: 

Gdy kord jął, żal mu ścisnął pierś chrobrą. 

Gdy na koń z dworską siadał gawiędzią, 

Łzy jak groch padły w burkę niedźwiedzią [97, 16]. 

Промовистою є не тільки поведінка головного героя, а й одяг, побут, 

суспільне середовище. З тексту випливає, що у війні з татарами бере 

участь польський гусар, який «шумить крилом соколиним». Переломним 
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у сюжетній лінії стає повернення Даміяна додому. Від цього моменту 

автор старається не відступати від народного поетичного оригіналу. 

Ворожка пояснює сон головного героя, який збувається після його 

повернення. Непотрібними стають подарунки Даміяна, приготовлені для 

його молодої дружини, бо її більше немає на світі. Їх поет описує 

з особливою ретельністю, щоб наголосити на лементаційному дусі твору.  

Таким чином, у думці «Сон» поєднано риси народної думи та 

сентиментальної романтичної балади. На відміну від оригінального тексту, 

який має довільну будову, не обмежену строфами, і значно наближену до 

прози, у творі А. Бельовського простежуємо римування строф, коротку 

структуру рядків, лаконічний виклад змісту, однак водночас його 

сентиментальний тон і псевдоісторичне тло. 

У думці «Спочинок» історична тематика не розвинена письменником 

до рівня сюжету, а лише представлена схематично на зразок народного 

тексту. Цю думку спочатку було надруковано в першому томі «Зевонії», 

а потім уміщено в збірнику А. Бельовського та Л. Семенського та окремо 

видано в «Поезіях» А. Бельовського. Татари згадані лише для того, щоб 

Кулині випала нагода розбудити козака. Присутність ворога в селі  для 

головного героя не є несподіваною, на цю звістку він реагує спокійно та 

безтурботно: 

Niechby przyszli, niechby brali, 

Lżejsza ginąć mi od stali, 

Ale budzić się boleśnie, 

Bom cię, luba, ściskał we śnie [97, 95]. 

Думка своєю формою та змістом нагадує народну пісню про кохання, 

у ній відсутні сентиментальні риси балади. 

Одним із творів А. Бельовського, найбільш наближених до народних 

джерел, є думка «Чотири сторони», надрукована вперше в «Зевонії»  

(1834 р.), де мала дещо іншу назву – «Чотири броди». Твір належить до 
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обрядових піснеспівів весняного циклу і є переспівом української 

веснянки, уміщеної в збірниках М. Максимовича та Вацлава з Олеська. 

Первісну версію цієї пісні записав Чубинський і вона має характерний для 

веснянок (гаївок) приспів: «Гей, дівки, весна-красна, зілля зелененьке» [54, 

142]. 

Веснянки виконували сільські дівчата вечорами від березня до свята 

Пресвятої Трійці. Найчастіше в цих піснях згадувалися зозуля чи ластівка. Ті 

тексти, де на перший план виносився мотив кування зозулі, називали 

зозульними. Одну із сербських зозульних пісень – «Три зозулі» – Август 

Бельовський переклав у вигляді довільного переспіву. З трьома птахами 

автор асоціював основні жіночі образи – матір, доньку та сестру [152]. 

Луціан Семенський переклав на польську мову українську народну 

пісню «Зозуля». Текст відзначається високою художньою технікою, 

стилістичною наближеністю до оригіналу і є зразком слов’янофільської 

поетики та справжнім шедевром письменника. Використавши паралелізм 

явищ природи та людських почуттів, він вникнув у нещасливу долю дівчини, 

яку мати віддала заміж за нелюба, і зобразив її магічне перетворення на 

зозулю. Варто відзначити, що цей мотив часто зустрічається в українській 

народній ліриці. Пташка почала «kować a żałosnie dzwonić, aż się wzięły liścia 

od głosu po ziemi, kalinowe liścia kłonić» [164]. 

Дещо інший мотив зозулі зустрічаємо в думці А. Бельовського «Чотири 

броди». Зозуля провіщає літні грози та спеку. Перед читачем відкриваються 

чотири різні образи, почерпнуті з життя природи і людини. Перший з них – 

це весна: «dniem i nocą słowiki szczebiocą i gaj w pieśniach rozkwita zielony», 

другий – спекотне і насичене почуттями літо, у третьому «rumak długogrzywy 

rży, bo drogę przeczuwa daleką», а в четвертій картині «dziewa łzami się zalewa, 

łzy i skargi posyła wraz z wodą. Dla lubego cała sercem, dusza pała, a z nielubem 

do ślubu ją wiodą» [97, 96–97]. Думка наповнена ліризмом та сумом, 
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насичена конкретними смисловими навантаженнями і водночас лаконічна 

у висловлюваннях. 

У думці «Настя» теж розповідається про кохання простої дівчини до 

багатого спадкоємця, мати якого через ревнощі зводить її зі світу. Сюжет 

твору відомий із романтичних балад і здобув значне поширення не тільки 

в народній творчості, а й у літературі першої половини ХІХ ст. Уперше 

пісня була надрукована в першому томі часопису «Зевонія». Зміст твору 

частково завуальований, адже про причини смутку Насті дізнаємося лише 

зі слів захмелілого панича. 

Закінчення такого сюжету руйнацією панського двору з усіма його 

мешканцями було відомим мотивом старослов’янських піснеспівів, 

запозиченим у романтичних баладах. У думці «Настя» додатковим 

завершальним елементом є поява на місці трагедії церкви з чудотворним 

образом Богородиці. Це «мандрівний мотив», який зустрічається 

в багатьох інших думках. Моральним аспектом авторської інтерпретації 

тексту стало протиставлення панської та сільської моралі, що в часи 

діяльності «Зевонії» було значним новаторством. 

До елементів балади в думці «Настя» відносимо фрагментарність 

сюжету, таємничість, зануреність у психологічний стан героїв тощо. 

Кінцева мораль свідчить про пізнє походження тексту. 

Думка «Смуток» за своїм походженням відноситься до козацьких 

січових пісень. Уперше цей твір надруковано в першому томі «Зевонії» 

1834 р., пізніше передруковано в збірнику «Думки» та в «Поезіях» 

А. Бельовського. Головним мотивом цього твору є типовий для фольклору 

діалог чоловіка з конем. Найчастіше ця розмова відбувалася на полі бою, 

де козак помирав, а вірний кінь старався полегшити його страждання. 

Подібний сюжет простежуємо в «Побоїщі» А. Бельовського та «Конанні 

козака» Л. Семенського. Особливістю переспіву народного поетичного 

мотиву є його гумористичний тон, коли кінь сумує не через втрату 
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господаря, а через його невпорядкований і легковажний спосіб життя. Так. 

А.Бельовський писав: 

Od gospody do gospody 

Stajesz, pijesz wódkę, miody: 

A ja wierny koń twój wrony 

I zgłodniały, i spragniony [97, 92]. 

З цього фрагменту можна зробити висновок, що в поезії «Смуток» 

маємо справу з побутовою лірикою. На основі подібних мотивів виник 

оригінальний вірш А. Бельовського «Парубчак». Його походження дещо 

пізніше – першодрук був уміщений у краківському часописі «Розумові 

розваги» («Rozrywki umysłowe») в 1841 р. Твір стилізовано під народну 

застільну пісню, у якій у жартівливому тоні розповідається про вільну 

долю парубка, над яким не тяжіють труднощі подружнього життя. Це один 

із застільних сюжетів, які часто виконувалися в корчмі. Ще одним типовим 

елементом для такого виду пісень був детальний опис зовнішнього 

вигляду парубка. Такі самі мотиви знаходимо в козацьких піснях, поданих 

у збірнику Вацлава з Олеська [273, 202–212]. 

Окрему групу думок складають тексти про ворожбитство, чудодійну 

силу зілля, русалок, цвіт папороті тощо. До цього типу відносимо 

опрацьовані А. Бельовським пісні «Тризілля», «Русалка» і «Весна». У них 

народний ліричний сюжет тісно переплетений із баладним. Так, 

у «Тризіллі», присвяченому Сабіні, розповідається казка про помсту зілля, 

яка тематично перегукується з баладою А. Міцкевича «Це люблю». 

Чарівне зілля, згідно з легендою, здатне вилікувати будь-яку хворобу, 

проте не позбавлене впливу нечистих духів. Поет описав його в такій 

зловісній кольористиці: 

Pełza ziemią, lub skryty za trawą. 

Wkoło inną obwija się bracią. 

Różny barwą i różny postacią. 
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Liść ma siny, a zakwita krwawo [97, 63]. 

Дещо світліші тони зауважуємо в другій та третій частинах думки, де 

розповідається про любов і помсту. Варто пригадати, що мотив 

нещасливого кохання був одним із найулюбленіших у творчості 

романтиків. Простежується теж народний паралелізм явищ природи 

і вчинків головних героїв: 

Wieją wiatry, wiotka gnie się trzcina, 

Już się twoja zaślubia dziewczyna! [97, 66]. 

Твір закінчується трагічною смертю нареченої, яка гине від сили 

заклятого зілля. Потрібно відзначити, що в думках львівських 

слов’янофілів гармонійно поєднані елементи народних пісень 

і романтичних балад, що надає їм особливої поетичності та художньої 

цінності. Замість сентиментальної орнаментальності поети використали 

реалістичні та лаконічні описи, надавши народним мотивам 

першочергового звучання. 

Популярними в народній творчості були образи русалок, вони 

поєднувались у цілі цикли русальних пісень, легенд і звичаїв. У вірші 

А.Бельовського «Русалка» використано відомий сюжет, коли міфічна 

лісова істота загадує молодій дівчині загадку, відповідь на яку має стати 

для неї єдиним спасінням. Тексти русальних загадок популярні і в наші 

дні, проте вони втратили видимий зв’язок із давньою обрядовістю. Поет, 

переспівуючи народне першоджерело, запитує устами міфічної героїні:  

Co bez korzenia rośnie? Co bieży, 

A biegu żaden powód nie wstrzyma, 

Co się u dzikich kryje wybrzeży, 

Zakwita cudnie, a kwiatu nie ma? [97, 3–5]. 

При цьому простежуємо традиційний потрійний сюжет. Так, 

русальних загадок обов’язково мало бути три. 
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Ще одним способом порятунку героїні твору є її втеча до церкви, де 

всіляка нечисть втрачає свою силу. Загадки, духовна сила святих місць – 

це мандрівні народні мотиви, які переходили не тільки з тексту в текст, але 

й з одного виду творчості до іншого. 

У думці «Весна» А. Бельовського використано інший міфічний 

елемент – концептичний образ цвіту папороті, який має магічну силу. 

З першого погляду у творі за чудесним сюжетом важко розгледіти зразок 

патріотичної лірики. Наштовхують на цей висновок останні слова думки: 

Ziomkowie moi! Dla was to kwiecie 

W świętej wyrasta dąbrowie. 

Może zronione szczęście znajdziecie 

I treść w tej piosnki osnowie [97, 104 ]. 

Сповнені національно-визвольних прагнень три інші думки 

авторства А. Бельовського – «Рекрутська», «Чайка» і «Сивий коник». Так, 

рекрутські мотиви тісно пов’язані з визвольними. Тільки празька цензура, 

набагато лагідніша від львівської, могла допустити до друку такі рядки 

гострої антиросійської сатири: 

Milej by, milej 

My w dom wrócili, 

Lecz nas krępują Cary. 

Oj, nie tak Cary, 

Carycy starej 

Grodów i ziemie mało. 

Z świata krawędzi 

Narody pędzi 

Zwojować Polszczę całą [97, 85–86]. 

У поезії «Сивий коник» замість теми повернення козака до молодої 

дівчини індивідуально розбудовано історію про від’їзд юнака на війну. 

Промовстим є напрямок подорожі – до північних земель. Позиція 
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головного персонажа твору представлена чітко і лаконічно – «ніколи або 

зі свободою». Об’єднувальним фактором слов’янофільських дум та думок 

з романтичними баладами та романсами є не тільки патріотичний зміст 

творів, а й сентименталізм. 

Відомий приспів народної пісні «Ой, біда, біда тій чайці-небозі, що 

виростила пташенят при битій дорозі» у слов’янофільські поезії 

розвинений до рівня образу матері-вітчизни, яка алегорично представлена 

крізь призму символіки кайданів, квиління чайки, підступного сильця 

тощо. Строга цензура спонукала митців до того, щоб творити свої, 

оригінальні художньо-образні засоби, які, на основі фольклорної 

спадщини, мали асоціюватися з визволенням нації. 

«Поезія між повстаннями, і не лише галицька, містить чимало 

патріотичних віршів, у яких помітний один загальноприйнятний і всім 

зрозумілий шифр. Жорстка цензура, яка викреслювала всі підозрілі 

частини тексту, змушувала поетів створювати специфічні метафоричні 

конструкції. Галицькі щорічники, а особливо „Зевонія”, і видані поетичні 

томи, були сповнені віршів, у яких слова „весна”, „буря” були умовними 

поняттями, що містили однозначний патріотичний зміст. У згаданих 

віршах, окрім загальноприйнятих і відомих у той час переносних значень 

(„весна” давала надію на відродження вітчизни, а „буря” означала 

повстання, революцію, боротьбу), знаходимо нові метафоричні 

конструкції. Поети черпали їх із народної поезії. Характерні для народної 

техніки творення паралелізми з життя природи, тварин, птахів і людини 

наштовхували на нові ідеї» [134, 111]. 

Так, у думці «Рекрутська» автор називає «буйними соколами» 

юнаків, які не можуть повернутися додому [97, 85]. Подібні фольклорні 

паралелі проведені в поезії А. Бельовського «Чайка» – думці, що стала  

переспівом відомої пісні, авторство якої приписують Іванові Мазепі 

[39, 108]. 
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В авторській інтерпретації згідно з псевдокласичною традицією 

використано версифікацію, метафорику та фразеологію. Замість дев’яти-, 

десяти- та дванадцятискладових рядків у ній побудовано п’ятискладові. 

У змістовому плані проведено паралелі з історичними фактами трьох 

післявоєнних поділів Польщі. Поет поступово підводить читача до 

концептичного рівня образу вітчизни, яка тужить за своїми дітьми:  

Schwytana, w zdradne zakuta pęta 

Przydrożna czajka żegna pisklęta [97, 71]. 

Війни зображені як жнива, під час яких нищаться пташині гнізда, 

а пташенята відлітають далеко від матері чи взагалі гублять її. Однак у цій 

символіці поети-слов’янофіли пішли далі, вбачаючи в образі птахів-

буревісників повстанців, які піднімали народ на боротьбу з загарбницьким 

гнітом. Власне, в галицькому слов’янофільстві «Зевонії» ці мотиви 

виражені найрадикальніше та найнепримиренніше. Звідси походить значна 

різниця між тогочасними літературними течіями Галичини. 

Таким чином, можемо підсумувати, що жанрово думи і думки, хоч 

і мають спільне народне коріння, значно різняться між собою. Думи 

присвячені історичним подіям та особам, натомість у думках історичні 

мотиви згадані лише принагідно або взагалі відсутні. У формальному плані 

не бачимо в цьому жодної різниці між творами А. Бельовського та 

Л. Семенського, тож лише за посиланнями самих поетів чи детально 

вивченими першоджерелами можемо зорієнтуватися, із яким видом вірша 

маємо справу – думою чи думкою. Для письменників цей поділ не був 

принциповим, тому виникла така інтерпретаційна довільність тлумачень 

народної творчості. 

У думках «зевончиків» відчутний значний вплив балад та романсів 

романтичного періоду розвитку польської літератури. До найцінніших 

зразків цього виду віршувань відносимо «Чотири сторони», «Сон», 

«Смуток», «Три бранки», «Рекрутська», «Спочинок». Попри їх емоційну та 
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психологічну насиченість, схильність до сентименталізму, у літературній 

слов’янофільській стилізації враховано влучність і лаконічність народних 

висловлювань, що робить ці твори значною мірою наближеними до зразків 

народної лірики слов’янського, а найчастіше – саме українського 

походження. 

До найпоширеніших народних художньо-образних засобів потрібно 

віднести паралелізми (життя рослинного і тваринного світу – людське 

життя) заперечувального типу, реалістичні фрагменти історичних 

екскурсів у минуле, діалогізм, часте вживання вигуків та зменшено-

пестливих форм, інтонаційно-синтаксичні повтори, звукові ефекти 

та настроєвість пейзажних описів. 

У випадку використання літературних мотивів, які простежуємо 

у творах «Сава», «Настя», «Тризілля», стилістично наголошено на їхній 

спорідненості з романтичними баладами. Герої байронівського типу, 

постійне відчуття загрози, заглибленість у психологічний стан персонажів, 

не імпульсивність, а виваженість дій козацього та шляхетського станів, 

довільна версифікація народних дум і думок, зосередження на 

патріотичній ідеї – це все, що вирізняє авторські інтерпретації галицьких 

слов’янофілів першої половини ХІХ ст. на народному тлі. Такі самі  вияви 

авторського індивідуалізму знаходимо в переспівах слов’янських пісень 

Ю. Дуніна-Борковського, який поставив ідею неоеллінізму на службу 

слов’янофільства з виразною тематичною схильністю до оспівування 

польських національно-визвольних мотивів. У цьому фольклорно-

міфологічному колі замикаються творчі прагнення «зевончиків», які 

мріяли про державне відродження Польщі і мали на меті збереження її 

національного духу. Саме в цьому виявлено найбільшу вартісність 

творчого доробку представників угруповання «Зевонії». 

Цензурні обмеження в тогочасній Галичині, переслідування 

польської інтелігенції в період між Листопадовим та Січневим 
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повстаннями, вимушене вигнання в еміграцію – це ті співчинники, які 

інтенсифікували творчий геній «зевончиків», активізували тематику їхніх 

творів, сприяли створенню нової лірики, яка лише певною мірою 

вписувалася в рамки романтичного письменства. На цьому ґрунті зросли 

наступні покоління польських літераторів, які мали відвагу заявити про 

польську національну ідентичність і споріднене з ними українофільство на 

повний голос. До цих гучних голосів Україна зараховує Т. Шевченка 

з його провісницькою місією, натомість у Польщі такими глашатаями 

правди в літературі стали представники «Молодої Польщі», які внесли 

нове звучання у слов’янофільські ідеї, злеліяні, між іншим, на Галичині 

в першій половині ХІХ ст. 

Підводячи підсумок, варто ствердити, що думи і думки письменників 

групи «Зевонія» були жанрово неоднорідними та відрізнялися поміж 

собою не тільки формою, а й загальним стилем викладу. Об’єднувала ці 

два різновиди спільна історична та слов’янофільська мета покращення 

суспільного життя і визволення з-під гніту чужинців завдяки відтворенню 

народного генетичного коду в стилізованих авторських творах. Таким 

чином, у думах та думках, історичних піснях, драмах і прозі, 

філелліністичних переспівах, перенесених на слов’янський ґрунт, 

і перекладах «зевончиків» втілилась ідея збереження народного епосу, 

символічність його образів і реінтерпретація забутих джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 

Творчий доробок «Зевонії», який хронологічно охоплює часопростір 

між двома польськими визвольними повстаннями ХІХ ст., можна 

охарактеризувати як спробу сформулювати альтернативну програму 

раннього польського романтизму. Постулати цієї програми мали чітку 

слов’янофільську та народницьку орієнтацію. Найяскравіше вона виражена 

у творах С. Гощинського, Ю. Дуніна-Борковського, А. Л. Дуніна-

Борковського, Д. Магнушевського, Л. Семенського, К. Вуйціцького, 

Л. Набеляка і редактора альманаху «Зевонія» А. Бельовського. 

Схематично динаміка розвитку групи охоплює такі ключові дати: 

початки діяльності нового слов’янофільського угруповання (1832 р.) – 

залучення Л. Семенського (1833 р.) – видання першого тому альманаху 

«Зевонія», арешт А. Бельовського і виїзд К.-В. Вуйціцького з Галичини 

(1834 р.) – арешт Л. Яблоновського (1835 р.) – еміграція С. Гощинського та 

Л. Семенського, видання другого тому «Зевонії» в Празі та його вилучення 

цензурою (1838 р.) – друге видання празького тому «Зевонії» в Страсбурзі, 

діяльність «зевончиків» у еміграції та в умовах цензурних обмежень 

(1839–1842 рр.) – смерть Ю. Дуніна-Борковського (1843 р.) – видання 

«Альбому для погорільців» (1844 р.) – смерть Д. Магнушевського 

(1845 р.). У цьому часопросторі основна хвиля діяльності «Зевонії» 

припадає на 1833–1839 рр., коли формувались її світоглядні та художньо-

естетичні засади та видавався програмний альманах. 

В основу слов’янофільської концепції літературного угруповання 

«Зевонія» покладено погляди З. Доленги-Ходаковського, який одночасно 

з науковим дослідженням етнографічних джерел поставив «ходіння 

в народ» задля поглибленого вивчення і зібрання призабутих зразків усної 

народної творчості. У його праці «Про слов’янство до християнства» 

висвітлено головні положення пошуків праслов’янського коріння, 
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наявного в системі давніх безстанових спільнот – гмін, які відкидали 

чужинські впливи. 

Ми виділили такі ідентифікаційні риси ретроспективної утопії 

З.Доленги-Ходаковського: 

– архаїчність та консерватизм; 

– відновлення складу спільнот за зразком давніх гмін як 

прообразу демократичних поглядів; 

– заперечення західної та католицької традицій; 

– збереження моральних і естетичних засад язичництва за 

посередництвом праслов’янської народної творчості; 

– критика монархічного устрою та шляхетського стану Речі 

Посполитої. 

Натомість представниками панславістської течії, яка в центрі уваги 

мала здобутки російської культури і навколо якої мали об’єднуватися інші 

слов’янські нації, були В. Мацейовський, І.-Б. Раковецький, 

П. Дубровський та ін. У львівському середовищі її підтримували В. Поль, 

Л. Зелінський, С. Яшовський, які виразно протистояли діяльності 

«Зевонії». 

Попри це протистояння, слов’янофільські ідеї галичан не існували 

в герметичному просторі – вони перегукувалися з тенденціями розвитку 

варшавського, краківського, віленського, познанського і пулавського 

літературних середовищ. 

До програмних творів становлення слов’янофільської концепції 

«зевончиків» відносимо «Нову епоху польської поезії» С. Гощинського та 

вступи А. Бельовського до двох томів часопису «Зевонія» та «Львівських 

різноманітностей». Необхідно зауважити, що суспільно-мистецька позиція 

А. Бельовського була знаковою для всієї епохи, оскільки він стояв біля 

витоків багатьох львівських польськомовних видань. 



188 

 

Найближчим до теорії З. Доленги-Ходаковського виявився 

Д. Магнушевський, який вважав шкідливим прищеплення на 

слов’янському ґрунті християнських цінностей, західної літератури, ідеї 

європейської інтеграції тощо. У інших його соратників засвоєння 

концепції З. Доленги-Ходаковського мало фрагментарний або частковий 

характер. Так, «зевончики» гідно оцінили європейський романтизм, 

переклавши деякі твори їхніх сучасників на польську мову. На цьому тлі 

суперечливою виглядає дискусія цих авторів з Адамом Міцкевичем, якого 

звинувачено в надмірному культурному заглибленні в західний 

культурний простір. Підтвердженням цього радикального підходу в 

співвідношенні «слов’янство – культура Заходу» стали індивідуально 

інтерпретовані ними історичні мотиви, розглянуті у світлі історіософії     

Й.-Г. Гердера. 

Польська історія у творах галицьких письменників-слов’янофілів 

охоплює такі основні тематичні блоки: героїзм і поразки польських 

володарів, роль шляхти у розвитку національної культури і культ лицаря-

сармата, ключова роль селянства у збереженні територіальної 

цілісносності народу і скарбів його усної творчості, вартісність 

регіональної історії. 

У жанровому співвідношенні першість належала авторським 

історичним пісням. Причиною їх виникнення було прагнення «зевончиків» 

піднести патріотизм у польському поневоленому чужинцями суспільстві та 

доповнити малу кількість народних історичних пісень власними поезіями. 

До найпопулярніших творів цього ґатунку належали такі поезії: «Пісня про 

Генрика Побожного» і «За Німан нам геть» А. Бельовського, «Варненська 

потреба» і «Труби в Дніпрі» Л. Семенського, «Волощина» 

Д. Магнушевського. Ретроспективні картини в цих піснях сповнені 

образами битв, побоїщ, чарів, віщих снів, кривавого бенкету, круків тощо.  
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Регіональні історичні мотиви присутні в усіх без винятку 

представників галицького слов’янофільського руху, проте найбільше їх 

у творчому доробку С. Гощинського («Костелище», «Щоденник подорожі 

до Татр» та ін.). Найхарактернішими народними образами цього виду 

літератури були Довбуш (Добош), Янош-Гараш (Яносік), сплячі лицарі 

Татр (військо королеви Ядвіги), легенди та перекази про яких почерпнуті 

з польського та українського фольклору.  

Серед історичних мотивів польської прози та драматургії 

«зевончиків» ми виділили три основні групи: регіонально-фольклорні, 

власне історичні та соціально-побутові з елементами історизму. Для всіх 

творів цього типу характерна перевага опису над сюжетними діями. 

Основні прозові збірники історичного циклу слов’янофілів – «Оповідання, 

перекази і повісті польського народу» та «Старі гутірки й образи», у яких 

поєднані різні типи нарації. Серед найвидатніших прозових писань – 

«Сади і поети», «Два посвячення», «Село Серби», «Пригоди 

подорожнього», «Монастир» Л. Семенського; «Буркут», «Надпруття», 

«Гуцули» К.-В. Вуйціцького; «Канівський пан», «Поєдинок пана судді», 

«Кривавий хрест» Д. Магнушевського. Серед найпоширеніших жанрових 

різновидів – щоденник подорожі, оповідання, гутірка, новела, 

літературний нарис тощо. У процесі дослідження виявлено явище 

жанрової трансформації, оскільки часто елементи одного виду прози 

вписувалися в рамки іншого (Наприклад, у «Варшавській перекупці»       

К.-В. Вуйціцького). 

Виокремлено драматургійний доробок історичного спрямування, 

автором якого передусім був Д. Магнушевський, який створив новий тип 

драми, відмінної від романтично-сентиментальної. Маємо на увазі його 

твори «Барбара ще Гаштольдова дружина», «Радзейовські», «Владислав 

Білий» та ін. У кожній із цих сценічних інтепретаці й польської історії 

виражені радикальні погляди утопічного характеру на суспільство та 
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культуру, максимально наближені до теорії З. Доленги-Ходаковського, що 

викликало значну критику в галицькому середовищі. 

На основі проаналізованого матеріалу зроблено висновки про головні 

історичні імперативи «Зевонії», до яких відносимо: 

– тенденційність і відмову від чужинських впливів; 

– маніфестацію регіонального патріотизму та піднесення 

художньо-естетичної ролі регіональних мотивів; 

– розвиток народного історизму на основі опрацювання 

праслов’янського фольклорного матеріалу; 

– уведення в історичні оповіді літописних і романтичних мотивів 

та елементів вальтерскоттизму; 

– неоднозначність у представленні історичної місії шляхти, 

польських монархів і магнатів; 

– козакофільство як різновид романтичної естетики, 

прихильність до українофільських ідей; 

– неоеллінізм у типологічному представленні національно-

визвольної боротьби; 

– повернення до язичницьких історичних подій і наголошення на 

негативній ролі цивілізації; 

– повчальну функцію історичних поразок польської та інших 

слов’янських націй як шлях до майбутніх перемог. 

Серед ідейних пошуків галицької групи важливе місце відведено 

історизму, який був діалогом з минулим та спробою проєкції майбутнього, 

чому слугували політичні пророцтва та віщування. Опозицію «свій – 

чужий» на історичному та національному тлі «зевончики» розглядали як 

заперечення шляхетської традиції, хоча не менш важливими залишалися 

для них національно-визвольні імперативи. 

На прикладі історичних мотивів поетичних і прозових текстів 

доведено, що «зевончикам» вдалося частково відкинути романтичний 



191 

 

історизм і завдяки використанню народних джерел у всіх жанрових 

іпостасях вийти на рівень реалізму в межах народного історизму. 

Ретроспективні картини з історії Польщі, України, Греції, Молдавії 

слугували тлом, на якому висвітлювалися основні проблеми тогочасної 

доби – національне пригноблення, втрата моральних та суспільних 

цінностей, занепад патріотизму, негативний вплив західної цивілізації, що 

призводило до втрати народних культурних джерел. У цьому ключі 

формувались суспільно-естетичні виклики галицької слов’янофільської 

літератури. 

Українська тематика відображена у творчості галицьких 

слов’янофілів передусім у вигляді козакофільства. Навіть неоднозначні 

сторінки в історії українсько-польських стосунків, такі як війна проти 

Польщі під проводом Б. Хмельницького чи Коліївщина, не стали для 

«зевончиків» приводом для відмови від ідеалу козацтва. Психологізм їхніх 

творів сприяв тому, що образ козака поставав перед читачем у повноті 

емоцій – від гніву та образи до захоплення та слізного зворушення. Козак, 

як символ свободи, незалежності та захисту від турецько-татарських навал,  

залишався в історичному контексті головним і був прообразом польського 

лицаря-сармата та основою пропагованого «Зевонією» слов’янського 

братерства. 

Початкова ідея братерської слов’янської єдності, яка ґрунтувалась на 

спільній історичній долі, виявилася нездійсненною, тому в останній період 

розвитку «Зевонії» вона поступово набрала полоноцентричних рис, що 

особливо простежуємо в творчості А. Бельовського. За своєю суттю 

полонофільські ідеї «зевончиків» не були новими, оскільки їх виклав 

К. Бродзінський у праці «Мова про національність поляків». На противагу 

панславізму, це стало іншою крайністю, до якої привели галицьких 

слов’янофілів пошуки слов’янського єднання. Однак їхня полонофільська 

позиція, по-перше, не була до кінця окресленою, а по-друге, була 
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позбавлена шовіністичних виявів, що не протиставляло митців «Зевонії» 

галицьким українофілам. 

На нашу думку, образ козака у творах львівських письменників 

першої половини ХІХ ст. більшою мірою виконував художньо-естетичну 

функцію, аніж був предметом ідейних суперечок. Таку ж політичну 

поміркованість простежуємо в творчості А. Міцкевича та інших польських 

романтиків. 

До особливих досягнень представників групи «Зевонія» потрібно 

віднести генологічні та мовно-стилістичні експерименти. При цьому варто 

назвати творчість Д. Магнушевського, який створив нові естетичні 

пропозиції для сцени, що виділялися на тлі розвитку тогочасної польської 

драматургії. Окрім цього, новаторством позначені драми А. Л. Дуніна-

Борковського на ранньому етапі творчості, видані перед Листопадовим 

повстанням, коли програма «Зевонії» ще не була сформульована. 

На формування польської та української літератури мали вплив 

видані у той час фольклорні збірники М. Максимовича, Вацлава з Олеська 

(В. Залеського), Івана Вагилевича, Жеготи Паулі, Григорія Чубинського, 

Якова Головацького, Володимира Гнатюка та ін. 

Окремим об’єктом дослідження стала поетична збірка «Думки», до 

якої входили тридцять три стилізовані під старовину думи і думки, які 

видали А. Бельовський (шістнадцять творів) та Л. Семенський (сімнадцять 

творів). Статистика тому і якість виданих творів указують на практично 

однаковий вклад цих митців у новостворену книжку переспівів народної 

музи. 

Проаналізувавши цей тип лірики, можна зробити висновок про те, 

що авторські думи, як і їх народні відповідники, на відміну від думок, 

мали вагоміше історичне тло, де першість надавалася зображенню 

видатних історичних подій та осіб. Довільна побудова тексту, відсутність 

поділу на строфи, нерівномірний розмір рядків, виключно граматична 
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рима – усі ці риси характерні для народного жанру думи. «Зевончики» 

внесли певні корективи в ці зразки, використавши у своїх поезіях парну 

риму, поділивши їх на строфи та скоротивши розмір віршованих рядків. До 

найвідоміших стилізованих дум відносимо твори «Сава», «Утеча трьох 

братів з Азова», «Добош» А. Бельовського, «Конання козака» 

Л.Семенського. 

Натомість думки мали менший розмір, були позбавлені історичних 

елементів, вирізнялися мелодійністю. У текстах цього ґатунку розставлені 

регулярні акценти і використано короткі віршовані розміри, що сприяло 

перевазі сентиментального стилю. Відомий їх поділ на три основні групи – 

любовні, родинні й побутові. У творчості «зевончиків» зустрічаються всі 

три різновиди. 

До найвідоміших слов’янофільських думок належать «Татарська 

бранка» і «Зозуля» Л. Семенського, «Тризілля», «Чотири броди», 

«Русалка», «Чайка», «Сивий коник» А. Бельовського. Особливістю жанру 

думки в інтерпретації «зевончиків» стало його значне наближення до 

генологічних характеристик дум та історичних пісень, що виявляло їх 

фольклорну співоснову. Для усіх цих поетичних творів властиве довільне 

використання народних джерел. 

Для авторів збірки «Думки» поділ на думи і думки не був 

принциповим. У художньо-образній спорідненості цих творів ми виділили 

такі риси авторської інтерпретації: 

– психологізм у зображенні персонажів; 

– виваженість дій головних героїв і трагічність їхніх доль; 

– постійна атмосфера загрози; 

– зосередження на патріотичних інтенціях; 

– версифікація народної пісенної творчості. 

Подібні особливості авторського стилю виявлено у «Слов’янських 

піснях» Ю. Дуніна-Борковського. Їхнє фольклорно-міфологічне підґрунтя, 
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разом з історичною спрямованістю, стало основним чинником розвитку 

галицької слов’янофільської літератури. 

Збірка «Слов’янські пісні» Ю. Дуніна-Борковського створена на 

основі елліністичних зразків із двох важливих причин: як заперечення 

низького рівня перекладів із новогрецької мови на польську Олександра 

Ходзька і як прихильність до важкої долі грецьких друзів-емігрантів, 

позбавлених держави і свободи. Доповненням до цього творчого імперативу 

став переклад «Одісеї» Гомера, деяких гімнів і «Теогонії» Гесіода, творів 

Аполлодора Афінського та праця «Грецька мова в Польщі». Відтак, 

у ширшому масштабі «Слов’янські пісні» не були естетичним захопленням 

культурою Еллади, а черговою спробою змінити існуючу дійсність за 

допомогою повернення до народних джерел. Цій меті підпорядковано 

образи збірки – пророка-співця, слов’янського Олімпу, поетичного 

Парнасу, пісень – тужливих горлиць і дочок однієї матері, думок – 

сполоханих птахів, могильних лампад тощо. 

Таку саму функцію у творчості «зевончиків» покладено на авторські 

колядки, які стали єдиними польськими адаптаціями українських світських 

колядок, присвячених панам, добродіям та всім членам родини поіменно – 

господареві, господині, парубкові, молодій дівчині, малим дітям, а також 

померлим родичам. На основі співставлення цих текстів із народними 

робимо висновок про адаптовані варіанти в польській літературі 

українських щедрівок, які мають значні язичницькі нашарування образів та 

мотивів. Оскільки пісні такого типу могли виконуватися майже до 

Великодня, у них присутня весняна символіка – образи зозулі та ластівки, 

трансформований у розмовний стиль християнський заклик «Алілуя» 

(«Лелія!»). У цих текстах помітні архаїчні паралелі з веснянками 

та зозульними піснями. Відомі колядки-парафрази А. Бельовського 

«Повернення», «Похід», «Добровольці», «Три труби», «Невільник» 

тематично та образно перегукуються з його історичними піснями. 
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Серед слов’янофільських перекладів найбільшу цінність мав 

близький до оригіналу переспів «Слова о полку Ігоревім» А. Бельовського, 

якому вдалося уникнути довільного парафразування київської пам’ятки 

старовини, на відміну від перекладу цього твору С. Яшовського. Відомі 

його два переклади «Слова…» – поетичний і прозовий. Натомість 

до перекладу «Повісті минулих літ» редактор «Зевонії» долучився 

частково, створивши вдалий перекладацький тандем з І. Вагилевичем. 

Найчисленніший пласт його трансляторики становлять двадцять три 

сербські народні пісні, три з яких мали епічну будову. У цьому напрямі 

А.Бельовський заявив про себе як гідний продовжувач починань 

К. Бродзінського. Співтворцями цього жанру перекладної народної 

поетики стали Ю.-Б. Залеський, Л. Семенський, Л. Гашинський 

та Р. Зморський. 

Окрім того, велика заслуга Л. Семенського – у перекладі 

Короледворського літопису і донесенні до своїх сучасників стародавнього 

духу чеської культури. Значним вкладом у перекладацьку спадщину став 

його польський варіант «Весілля князя Володимира», співзвучного 

з давніми київськими билинами. Л. Семенський також долучився до 

перекладу «Слова…», у ранній період творчості видавши його фрагмент 

під назвою «Початок пісні про похід Ігоря Святославовича проти 

половців». Його власна поезія «Труби в Дніпрі» композиційно і тематично 

дуже наближена до цього перекладу. Помітним є захоплення цього автора 

київським епосом, що мало підтверджувати думку З. Доленги-

Ходаковського та В. Мацейовського про Київ як столицю праслов’янської 

культури. 

Не менш вдалими творчими знахідками «зевончиків» уважаємо 

переклади сонетів Я. Коллара і творів західних романтиків – Ф. Шиллера, 

Й. Гетте та ін. Серед перекладів із російської мови варто відзначити 

високий рівень польськомовних варіантів творів А.-І. Подолінського та 
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О. Бестужева. Таким чином, перекладацька діяльність «зевончиків» 

охоплює як найвизначніші пам’ятки праслов’янщини, так і сучасні їм 

твори, завдяки яким романтичні та слов’янофільські ідеї могли далі 

укріплюватися й розвиватися.  

Зважаючи на активну позицію «зевончиків» у втіленні новаторських 

ідей, не можна відкидати їхньої популяризаторської діяльності, яка 

охоплювала культуру Малопольщі та Червоної Русі, маловідомі на той час 

оригінальні гуцульські мотиви фольклорних творів та переказів. 

Загалом, творчість «Зевонії» вплинула на стилістичні особливості та 

проблематику творів польських письменників наступних поколінь. Це, 

зокрема, виявилося в доробку пізніх романтиків (Р.-В. Бервінського, 

Р. Зморського) та музи «Молодої Польщі» на помежів’ї століть 

(К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, С. Виспянського та ін.).  

Отже, перспективним у майбутньому є вивчення  впливу творчої 

спадщини слов’янофільської групи «Зевонія» на літературу наступних 

епох, рівня збереження в ній народної автентики, яка ввійшла 

до національних скарбниць польської та української культур, лексичного 

та концептичного багатства творів першої половини ХІХ ст., які 

переступили межі галицьких земель і захопили весь слов’янський світ 

і Західну Європу своєю первісністю і неповторністю. 

У світлі слов’янських інспірацій існує нагальна потреба порівняння 

творчих досягнень польських і українських слов’янофілів, які черпали 

натхнення зі спільного джерела. Імена відомих літераторів і вчених 

минулого – Августа Бельовського, Северина Гощинського, братів 

Александера Лешека і Юзефа Дуніних-Борковських, Людвіка 

Яблоновського, Казимира-Владислава Вуйціцького, Домініка 

Магнушевського, Людвіка Набеляка – потрібно заново відкривати для 

читацького і дослідницького загалу, оскільки їхній вклад у спільну 

культурну скарбницю українсько-польського пограниччя неоціненний. 
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