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ВСТУП 
 
 

Тільки той народ може успішно будувати власну державу, який має 

національну пам'ять. Із здобуттям Україною у 1991 р. незалежності 

надзвичайно гостро постало питання про формування у свідомості людей тих 

внутрішніх пріоритетів, що дадуть можливість збудувати самодостатню 

країну. Для нашого народу дотепер актуальною залишається проблема 

духовного відродження, яке неможливе без звернення до досвіду минулих 

поколінь. Одним із найефективніших способів збереження й передачі 

національної пам’яті є художня література про знакові події минулого.  

Історична тема посідала важливе місце у доробку багатьох 

письменників ХХ ст., вона захоплювала і реалістів, і модерністів, оскільки, як 

пише В. Шевченко, “…навіть модифікуючись, не змінювала своїх основних 

завдань об’єднати будь-яку спільноту певним набором духовно-

комунікативних, моральних, поведінкових норм, чиї інтерпретаційні коди в 

певний історичний час залишаються практично незмінними” [242, с. 258].  

Своїми історичними творами прозаїки прагнули не лише відтворити 

минуле, а й надати національній пам’яті виховного потенціалу: формувати у 

читачів національно свідому громадянську позицію, патріотизм, високу 

моральність. Це було дуже важливо, адже протягом довгого часу інформація, 

яку ніс художній епос про минулі події, була чи не єдиною можливістю 

української нації заявити світові про своє існування. Незважаючи на давність 

традицій, цю літературу, як і будь-яку іншу в колоніальному суспільстві, не 

оминув ідеологічний тиск. Влада схвалювала лише ті твори, події та 

головних героїв, які були зорієнтовані на боротьбу з турецько-татарськими 

ордами й польською шляхтою, на дружбу з Росією чи на події доби Київської 

Русі, які розглядалися як підготовчий етап до возз’єднання “двох братніх 

народів”. Проте й у висвітленні дозволених офіціозом тем переважали 

свідоме викривлення подій і фактів, заідеологізованість, класовий підхід. 

Такі періоди в історії України, як Руїна, зруйнування Запорозької Січі, 
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закріпачення козацьких нащадків, художнє змалювання образів Петра 

Калнишевського, Івана Мазепи, Івана Виговського, Петра Полуботка, Пилипа 

Орлика або залишалися поза увагою письменників, або трактувалися 

упереджено. Тож, якщо сьогодні перед історичною наукою стоїть завдання 

правдивої інтерпретації минулих подій, для художньої літератури на цю тему 

головним є формування національної самосвідомості, донесення до нації 

духовного досвіду минулих часів, його примноження. 

Аналіз українського літературного процесу 40–50-х рр. ХХ ст. 

свідчить, що у цей період вітчизняна проза на історичну тематику 

акцентувала увагу на відтворенні дохристиянської доби, періоду Київської 

Русі, часів козаччини та національно-визвольного руху. Об’єктом художньої 

інтерпретації письменників стали також сюжети зі Святого Письма. 

До теми історичного минулого у зазначений період зверталися митці й 

радянської України, і діаспори. І якщо вибір тем і мотивів материкової прози 

залежав від політичного замовлення, то письменники-емігранти не мали 

обмежень у виборі сюжетів. Вітчизняна література до і після Другої світової 

війни торкалась переважно подій козаччини та національно-визвольної війни. 

Але якщо у доробку радянських авторів твори цієї тематики були позначені 

впливом панівної ідеології та відповідали вимогам соціалістичного реалізму, 

в діаспорній же літературі художнє осмислення історичних явищ відбувалося 

в умовах свободи творчості (“Рубікон Хмельницького” та “День гніву” 

Ю. Косача, “Любов до Батьківщини” та “Вітер зі степу” П. Феденка). 

Зауважимо, що офіційною владою в 40–50-ті рр. ХХ ст. були 

заборонені твори на релігійну тематику, а також ті, у яких порушувалося 

питання національної самобутності українського народу, давності його 

історії. Проте вказані теми активно розроблялися в емігрантській прозі 

(“Апостоли” В. Домонтовича, “День святого” І. Костецького, “Останній 

пророк” Л. Мосендза, “Легенди старокиївські” Н. Королевої, “Велике Цабе” 

та “Епізод із життя Європи Критської” Д. Гуменної).  
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Актуальність дослідження визначається тим, що в сучасних умовах ми 

маємо змогу більш ґрунтовно, без ідеологічної упередженості оцінювати 

художні твори на історичну тематику 40–50-х років ХХ століття, виявляти 

специфіку художнього змалювання у них подій минулого як українськими 

материковими, так і діаспорними письменниками. 

Літературознавча наука має у своєму доробку монографічні 

дослідження та численні публікації в періодиці про художню літературу на 

історичну тематику. Серед них праці Л. Алєксандрової [4], С.  Андрусів [6, 7, 

8, 10, 11], Р. Багрій [15], Т. Блєдних [22], А. Гуляка [51], В. Дончика [65, 66, 

67, 68], М. Жулинського [73, 74], М. Ільницького [82, 83, 74, 86], Г. Клочека 

[101], Л. Ковальчук [103], Б. Мельничука [143], М. Наєнка [157], Є. Нахліка 

[160], В. Ніколаєнко [166], В. Оскоцького [172], В. Полтавчука [189], 

Л. Ромащенко[198], М. Сиротюка [207], Л. Тарнашинської [218] та ін. У своїх 

розвідках науковці торкаються проблем визначення жанру творів, 

співвідношення наукової та художньої правди, проблем, принципів і 

прийомів змалювання того чи іншого періоду історії. 

Якщо історична тематика 40–50-х рр. ХХ ст. у творчості окремих 

дослідників знайшла своє відображення у працях В. Антофійчука [13], 

І. Голубовської [39], М. Лаврусенко [124], Ю. Мариненка [138], 

І. Набитовича [154], Н. Сороки [214], А. Шпиталя [256, 257] частково, то 

праць “синтетичних”, які давали б узагальнення цього літературного 

процесу, наразі бракує. 

Щоправда, у зазначеному контексті, як показує огляд 

літературознавчих досліджень, на вершині осмислювальних процесів 

перебуває творчість митців української еміграції. Особливості їх творчого 

доробку були об’єктом дослідження у працях В. Агеєвої “Проза про життя 

інших” [3] та “Поетика парадокса: інтелектуальна проза Віктора Петрова-

Домонтовича” [2], С. Павличко “Дискурс модернізму в українській 

літературі” [176], Ю. Шереха “Пороги і запоріжжя” [250], “Друга черга” 

[241], “Третя сторожа” [252], “Не для дітей” [249] тощо. 
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Отже, відсутність окремої нової розвідки про особливості змалювання 

національної історії в українській художній літературі 40–50-х рр. ХХ ст. 

також підтверджує актуальність нашої роботи.  

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

виконано у межах комплексної теми кафедри української літератури КДПУ 

імені Володимира Винниченка “Українська література в школі як 

націотворчий фактор” (номер державної реєстрації 0198V007566). Тему 

дисертації узгоджено і затверджено на засіданні бюро наукової ради НАН 

України з проблеми “Класична спадщина та сучасна художня література” 

(протокол № 1 від 22.02.2007р.). 

Мета роботи – виявити і дослідити способи художнього втілення 

проблеми національної пам’яті в художньо-образній структурі прози на 

історичну тематику 40–50-х рр. ХХ ст. Специфікою пропонованої розвідки є 

те, що ми розглядаємо творчість письменників, які писали як в Україні, так і 

за її межами, в контексті тогочасного загальноукраїнського літературного 

процесу, зокрема історичного прозописьма.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

− з’ясувати сутність поняття літературної пам’яті; 

− дослідити національну пам’ять як наукову проблему;  

− розглянути суспільно-політичну атмосферу 40–50-х рр. ХХ ст., її 

вплив на розвиток української літератури; 

– показати особливості реалізації проблеми національної пам’яті у 

прозі на історичну тематику зазначеного періоду; 

− проаналізувати аспекти збереження національного коду, 

актуалізовані в історичних епічних творах вітчизняної діаспори 

(Л. Мосендза, В. Домонтовича, Н. Королевої та Ю. Косача); 

− окреслити основні засоби художнього вираження національної 

пам’яті в радянській соцреалістичній прозі історичного змісту на прикладі 

творів Д. Міщенка, С. Скляренка, А. Хижняка та Ю. Мушкетика. 
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Об’єктом дисертації стала різножанрова історична проза 40–50-х рр. 

ХХ ст., зокрема “Легенди старокиївські” Наталени Королевої, “Останній 

пророк” Л. Мосендза, “Апостоли” В. Домонтовича, “Сіверяни” Д. Міщенка, 

“Святослав” С. Скляренка, “Данило Галицький” А. Хижняка, “Рубікон 

Хмельницького” та “День гніву” Ю. Косача, “Гайдамаки” Ю. Мушкетика. 

Предмет безпосереднього вивчення − особливості художнього 

відтворення проблеми національної пам’яті в художньо-образній структурі 

зазначених творів. 

Методологічною основою дослідження є філософські, психологічні, 

історичні, соціологічні та культурологічні напрацювання з питань проблеми 

пам’яті В. Антоновича [12], Я. Ассмана [14], Ю. Бромлея [25], М. Галбвакса 

[231], Ф. Гегеля [33, 34], Д. Донцова [62, 63, 63], Ф. Йейтса [90], 

П. Коннертона [106], В. Кормера [111], І. Кресіної [120], Ю. Левенця [126], 

Д. Лихачова [128, 131], Ю. Лотмана [136, 135], О. Михайлюка [145], 

М. Моісеєва [151], Е. Нойманна [167], П. Нора [168], Е. Сміта [211], О. Удода 

[220, 221], П. Хаттона [233], Д. Чижевського [236, 237], В. Шапара [240], 

К. Юнґа [258] тощо, а також літературознавчі дослідження, присвячені 

проблемам історичної прози загалом та української, зокрема, 

Л. Александрової [4], С. Андрусів [6, 7, 8, 10, 11], Р. Гром’яка [46], А. Гуляка 

[51], В. Дончика [66, 67, 68], М. Ільницького [84, 86], Ф. Кейди [93], 

Г. Клочека [100], Б. Мельничука [143], М. Наєнка [157], М. Сиротюка [206, 

208], В. Чумака [238], В. Шевченка [242], А. Шпиталя [256, 257], та ін.  

Пропоноване дослідження спирається на праці літературознавців, у 

яких аналізується художній набуток запропонованих нами авторів, − 

В. Агеєвої [2, 3], І. Голубовської [38], І. Домалеги [59], П. Кононенка [107], 

О. Копач [109, 110], Ю. Мариненка [138], О. Мишанича [148], І. Набитовича 

[154], В. Шевчука [245], Ю. Шереха [251], А. Шпиталя [256, 257] тощо. 

Характер поставлених завдань передбачає застосування таких методів і 

підходів: У роботі поєднується системний підхід у комплексі з конкретно-

історичним та порівняльним методами, котрі слугували розкриттю і 
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зіставленню особливостей художнього вираження проблеми національної 

пам’яті у творах радянських та емігрантських письменників досліджуваного 

періоду; герменевтичний підхід застосовувався для визначення й 

розкодування символів художньої прози на історичну тематику в контексті 

визначеної проблеми; елементи біографічного методу дозволили виявити 

зв’язок творів із життєписами митців. 

Наукова новизна та особистий внесок здобувача полягають у тому, 

що вперше в українському літературознавстві проблема національної пам’яті 

досліджується на прикладі прози на історичну тематику материкових та 

діаспорних митців, котра присвячена подіям часів Київської Русі, 

Хмельниччини, гайдамаччини, а також творів на давньоукраїнську та 

релігійну тематику. У роботі удосконалено й поглиблено аналіз вираження 

зазначеної проблеми на прикладі художніх епічних текстів, написаних 

авторами, що проживали як в Україні, так і в екзилі. Набула подальшого 

розвитку систематизація трактування науковцями ноняття національної 

пам’яті у суспільних, філософських та гуманітарних дослідженнях. 

Теоретична цінність дисертації полягає у тому, що, не претендуючи 

на вичерпність у висвітленні пропонованої теми, вона є новим кроком у 

дослідження як теоретичної складової поняття національної пам’яті, так і 

сприяє створенню цілісної картини у вивченні проблеми національної 

пам’яті в історичній прозі 40–50-х рр. ХХ ст., написаній в Україні та за її 

географічними межами. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали роботи 

можуть використовуватися у викладанні курсу історії української літератури, 

у проведенні спецкурсів та спецсемінарів на філологічних факультетах 

університетів, у написанні курсових та дипломних робіт, у підготовці 

посібників з літературознавчих дисциплін.  

Апробація результатів дисертації здійснювалася під час виступу 

автора на Третій всеукраїнській науковій конференції “Творча спадщина 

Володимира Винниченка на тлі ХХ століття” (Кіровоград, 2010), 
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Міжнародній науковій конференції “Українська література в 

загальноєвропейському контексті” (Ужгород, 2011) та щорічних звітних 

наукових конференціях викладачів КДПУ ім. В. Винниченка. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у п’яти фахових 

публікаціях, одна з яких у закордонному виданні (Valentyna Zelenska. Nation 

and Statehood Ideas in Leonid Mosendzs Novel The Last Prooophet / Valentyna 

Zelenska // Maria Curie-Sklodovska University in Lublin Faculty of Humanities 

Branch of Ukrainian Studies. Spheres of culture. – Lublin, 2013. – Volume V. – 

P. 148–155). 

Структура роботи Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 206 

сторінок. Текстова частина складає 178 сторінок, список використаних 

джерел нараховує 262 позиції. 
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РОЗДІЛ 1 

ТВОРИ ПРО ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

 

1.1. Сутність поняття літературної пам’яті 

 

В умовах політичних змін в Україні, котрі тривають із кінця ХХ 

століття, усе більшого значення набувають питання гуманітарного дискурсу, 

пов’язані з проблемою дослідження пам’яті та її різновидів: національної, 

історичної, культурної, художньої, соціальної, колективної, особистої, 

загальнолюдської тощо. Тож утвердження в суспільній свідомості думки, що 

майбутнє слід реалізовувати не тільки у зв’язку з теперішнім, а й через досвід 

минулого, актуалізує останнє в усіх його проявах. 

Пам’ять завжди мала непересічне значення в житті й окремої людини і 

суспільства в цілому. Виявляючи зв’язок минулого, теперішнього і 

майбутнього, вона є тим фактором, що формує національну ідентичність. 

Концепт пам’яті з філософсько-культурологічної точки зору досліджували 

Я. Ассман [14], М. Галбвакс [231], П. Коннертон [106], Д. Лихачов [127], 

Ю. Лотман [135], П. Рікер [195], П. Хаттон [233]. Особливості ж відтворення 

пам’яті в літературі є предметом вивчення Л. Гулевич [50], Л. Лавринович 

[123], Ю. Павленко [174], Л. Сазонової [202], Т. Тернової [219], 

Т. Шептицької [248] та ін. 

Започаткували вивчення концепту пам’яті соціологи. Так, М. Галбвакс 

є автором поняття “колективна пам’ять”, що тлумачиться ним як соціальний 

феномен, необхідний для функціонувння й виживання суспільства, те 

спільне, що конституює його та є запорукою ідентичності [231]. Проте 

колективна пам’ять – це не просто сума індивідуальних спогадів. Вона 

створюється певною соціальною групою, а у її виникненні беруть участь 

різні фактори (традиції сімей, релігійних груп, процес інтерактивної 
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комунікації тощо). Важливість його теорії в тому, що він розглянув проблему 

виникнення і безперервності пам’яті не як біологічну, а з точки зору 

культури. 

Німецький учений Я. Ассман у кінці ХХ століття розробив на матеріалі 

давніх культур (єгипетської, єврейської, грецької) теорію культурної пам’яті, 

котру розглядав як частину соціальної (сам він називав предмет свого 

дослідження “історією пам’яті”). Для нього поняття “культурна пам’ять” – 

одне із зовнішніх вимірів людської пам’яті, з якою асоціюється у першу 

чергу внутрішнє явище, локалізоване у мозку – феномен, який належить 

фізіології мозку, неврології та психології, а не історичній культурології. Але 

змістовне наповнення пам’яті, час, який у ній може зберігатися інформація, – 

усе це визначається здебільшого не внутрішнім наповненням, а зовнішнім, 

тобто соціальними та культурними межами. 

Ассман виділяє чотири види цього зовнішнього виміру пам’яті: 

1) мемітична пам’ять (ця галузь пов’язана із діяльністю), 2) предметна 

пам’ять (людина із найдавніших часів оточена предметами, у які вкладає 

власні уявлення про доцільність, красу зручність, тобто певною мірою себе. 

Саме тому ці предмети показують її власне відображення, нагадують про неї 

саму, про минуле, про предків тощо. Предметний світ, у якому живе людина, 

наділений показником часу, котрий указує і на теперішнє, і на минуле), 

3) комунікативна пам’ять (мова і комунікація), 4) культурна пам’ять – 

передача смислу. Вона утворює простір, у який переходять три інші галузі. 

Це відбувається тоді, коли і діяльність, і предмети, і мова стають формою 

передачі культурного смислу [14, с. 19–20]. 

Учений зазначав, що поняття “минуле” з’являється тоді, коли 

приходить розуміння різниці між “вчора” і “сьогодні”. Воно не може 

зберігатися у пам’яті як таке, а перетворюється у символічні фігури, до яких 

прикріплюються спогади. За ним, крім культурної, котра створюється 

протягом століть спеціально, є дуже довгою і потребує особливих носіїв (не 

обов’язково сучасників), таких як жерці, учителі, художники, письменники, 
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вчені, поети тощо, котрі мусять відтворювати традиції, є ще й 

“комунікативна”, “жива”, “повсякденна” пам’ять, яка існує протягом 3-4 

поколінь і триває від 80 до 100 років та пов’язана із недалеким минулим [14, 

с. 56].  

Я. Ассман розуміє культурну пам’ять як безперервний процес, у якому 

будь-яка культура, суспільство чи особистості формують свою самобутність 

через реконструкцію власного минулого. Істинність спогадів визначається 

тією ідентичністю, що формується культурною пам’яттю, оскільки будь-яке 

суспільство є те, що воно саме про себе пам’ятає, і ця істинність обумовлена 

тією історією, котра зберігається та розвивається в культурній пам’яті. 

Остання характеризується різними формами фіксування й зберігання 

національної пам’яті. Головне місце належить фольклору, який своїми 

темами й образами найтісніше пов’язаний із минулим. Авторські художні 

тексти історичної тематики також фіксують інформацію про національну 

самобутність народу, а отже, виконують меморіальну функцію. 

На думку К.-Ґ. Юнґа, література є самореалізацією неусвідомленого, 

котре промовляє через несвідому мову кожного народу, “душевна потреба 

народу виповнюється у творі поета, і тому цей твір означає для поета 

насправді більше, ніж його особисту долю, …свідомий він цього чи ні” [258, 

с. 136]. Тож “кожна людина є… синтез парадоксальних властивостей. З 

одного боку, вона є по-людськи особистий, а з іншого, – позбавлений 

особистісного творчий процес, а митець є… носієм та образотворцем 

несвідомо діяльної душі людства” [238, с. 134]. Іншими словами, письменник 

уміщує у свій твір як індивідуальне, так і загальнонаціональне підсвідоме, що 

проявляється зі знань або минулого досвіду народу. 

Теорія колективного підсвідомого Юнґа, яка, за ним, є вродженою, у 

літературі почала розглядатися як голос пращурів, котрі промовляють через 

письменника. Вона стала джерелом тих підсвідомих знань, що містить 

інформацію з минулого, передається нащадкам і зрештою стає культурною 

традицією.  
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Утвердивши термін архетипу, Юнґ розглядав його як позасвідомий 

засіб передачі досвіду людства від покоління до покоління у формі 

підсвідомих символів, як частину колективної пам’яті, джерелом якої є міф, 

назавжди зафіксований у свідомості нації. Таким чином, архетипи закладені 

у підсвідомості кожного митця і, виринаючи звідти, програмують його 

творчість. Така рефлекторність виникнення образів – підсвідомий результат 

роботи пам’яті етносу. Часто для митця самого незрозуміло, звідки вони 

з’являються у його голові. Так, прадавні архетипи колективної свідомості 

нації, “подорожуючи” між поколіннями, повсякчас виринають у міфах, 

релігіях, переказах, таким чином проникаючи і в літературу. Постійно 

повторюючись, вони формують в уяві ті картини, котрі за необхідності 

можуть проявлятися у різних часових вимірах і у різних образах, адже є 

вічними інстинктами. Тож “архетип як ідеальна формотворчість виявляється 

у матеріалі свідомого досвіду через архетипний образ. Саме тоді спадщина 

предків, яка зберігається в кожній індивідуальній душі формально і 

несвідомо має змогу “прозріти” через життєву конкретику. Будь-яка людина 

наділена інстинктами і запасом архетипних образів, що їх відображають. 

Отже, у кожній людині функціонує колективне неусвідомлене, утворене зі 

сфери інстинктів і їх відповідників – архетипів” [79, с. 134]. 

Послідовник К. Юнґа Е. Нойманн у свою чергу наголошував на зв’язку 

свідомого й несвідомого, говорячи, що “як тільки творчі сили починають 

домінувати, життям одразу починає керувати не свідома воля, а 

підсвідоме…” [167, с. 51], тож, за ним, кожен символ і архетип має своє 

змістове наповнення і якщо людина знаходиться у полоні колективного 

підсвідомого, то і її свідомість також. Крім того, вчений вважав, що на етапі 

виникнення архетипний зміст культури є підсвідомим, але “із розвитком та 

систематизацією свідомості, а також зі зміцненням індивідуального еґо 

виникає колективна свідомість, культурний канон кожної конкретної 

цивілізації та епохи. Іншими словами, виникає утворення певних архетипів, 

символів, цінностей та установок, на яке проектується архетипний вміст 
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підсвідомого і яке, прийнявши жорсткі форми міфу й культу, стає 

догматичною спадщиною групи” [167, с. 157]. 

Учення про колективну підсвідому пам’ять дало можливість 

досліджувати в літературі питання збереження інформації про минуле. 

Національна пам’ять і творчий процес стали невід’ємними. Художній твір 

почав сприйматися не як монумент, а як жива і діюча пам’ять: “Здатність 

окремих текстів, що доходять до нас із глибини темного культурного 

минулого, реконструювати цілі пласти культури, відновлювати пам’ять 

наочно демонструється усією історією культури людства” [134, с. 82].  

Ф. Йейтс зазначала, що мистецтво пам’яті, віднайдене греками, було 

передане римлянам, а потім увійшло і до європейської традиції. Воно 

“використовувало техніку відображення в пам’яті якихось “образів” та 

“місць” [90, с. 6].  

За словами Д. Лихачова, “пам’ять – основа культури” [130, с. 82]. У 

створенні останньої бере участь не одне покоління людей, котрі, зберігаючи 

та накопичуючи її, передають нащадкам. Крім того, пам’ять – творчий 

процес, адже у ній зберігається переважно те, що потрібно. Учений 

наголошував, що “на відміну від загального руху громадської історії, процес 

історії культури є не тільки процесом змін, а й процесом збереження 

минулого, процес відкриття нового у старому, накопичення культурних 

цінностей” [129, с. 364]. Проте ми розуміємо, що пам’ять – це не тільки 

спогади про минуле. З її допомогою можна колишні здобутки використати 

відповідно до сучасних потреб. Адже “кожне культурне піднесення було 

пов’язане зі зверненням до минулого… Кожне звернення до минулого було 

“революційним”. Тобто воно збагачувало сучасність, і кожне звернення по-

своєму розуміло це минуле, брало з минулого потрібне йому для руху 

вперед… Кожне звернення до старого в нових умовах було завжди новим” 

[130, с. 80 – 81].  

Культура зосереджує у собі інформацію про різновіддалені події, і з її 

пам’яті нічого не зникає. Вона, на думку Ю. Лотмана, є “колективним 
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інтелектом і колективною пам’яттю, тобто надіндивідуальним механізмом 

збереження й передачі деяких повідомлень (текстів) і вироблення нових. У 

цьому сенсі простір культури може бути визначений як простір деякої 

спільної пам’яті” [135, с. 200].  

Дослідник підкреслив важливість історико-культурних фактів 

минулого у його взаємодії із сучасним: “Колишні стани культури постійно 

закидують у її майбутнє свої уламки: тексти, фрагменти, окремі імена і 

пам’ятники. Кожен із цих елементів має свій об’єм пам’яті, кожен із 

контекстів, у який він включається, актуалізує певну міру його глибини” 

[136, с. 203]. До таких елементів, котрі зберігають пам’ять культури, вчений 

зарахував символи і мотиви, наближені до архаїчних міфів. Саме вони 

переносять тексти, сюжетні схеми та інші семіотичні утворення з одного 

пласта культури до іншого. Літературознавець зауважив, що подібний 

символ не належить якомусь одному синхронному зрізу культури – він 

завжди пронизує цей зріз вертикально, з’являючись із минулого і йдучи у 

майбутнє. Пам’ять символу завжди давніша, ніж пам’ять його 

несимволічного текстового оточення. Його можна порівняти із посланцем 

інших епох, як нагадування про давні основи культури [136, с. 192]. Мотиви 

стають частиною нових текстів, а потім залишаються у пам’яті, символ же, 

навпаки, приходить у текст із пам’яті, стає ніби посередником між 

“синхронією тексту і пам’яттю культури” [137, с. 199].  

Національна культура – це національна пам’ять народу, те, що 

виокремлює його з-поміж інших, ідентифікує, дає відчуття часу і зв’язку 

поколінь. Сьогодні, коли проблема національної пам’яті стає усе більш 

актуальною, виникає потреба у вивченні механізмів запам’ятовування та 

пригадування минулого. У цьому сенсі українська проза на історичну 

тематику виступає дуже важливим фактором пізнання, адже у ній “механізми 

пам’яті стають одним із найважливіших об’єктів зображення” [123, с. 56]. З 

одного боку, ця література, інтерпретуючи минуле, за допомогою художніх 
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образів впливає на підсвідомість, об’єднує суспільство, з іншого, – вона є 

відображенням української ментальності й національної самосвідомості. 

Якщо брати до уваги точки дотику таких складових літератури, як 

пам’ять і художня проза, то передусім варто сказати про час. Саме про цей 

зв’язок французький філософ Поль Рікер зазначив: “У співвідношенні часу й 

розповіді присутня… пам’ять. З одного боку, пам’ять – це хранителька часу: 

ми впевнені у тому, що щось відбулося до того, як ми про це розповідаємо, 

саме тому, що ми про це розповідаємо, саме тому, що ми про це згадуємо. З 

іншого боку, пам’ять потребує мови як засобу виразу в оповіді. Отже, 

пам’ять виконує функцію свідчення про події, що відбулися у часі, а 

розповідь дозволяє структурувати пам’ять” [195, с. 7]. 

Художня проза тісно пов’язана з історією: вона постійно осмислює і 

відтворює давноминулі події (передусім проза на історичну тематику в 

контексті проблеми національної пам’яті). Результат такого осмислення 

залежить не тільки від вибірковості нашої пам’яті, як зазначає 

Л. Лавринович, “національна та етнічна пам’ять – атрибут колективної 

свідомості, який значною мірою екстрапольований у майбутнє, 

інтенціональний за своєю природою” [123, с. 56]. Сприйняття історії 

залежить від національної самосвідомості народу, від його бачення 

теперішнього і майбутнього, тому інформація, котра йде урозріз із панівною 

системою цінностей, може бути або витлумачена відповідно до вимог 

останньої, або і взагалі усунута із національної пам’яті.  

Подібна ситуація сприяє виникненню у свідомості народу міфів, які 

можуть впливати на формування національних цінностей, адже, перебуваючи 

в інформаційному міфологічному середовищі, людина настільки підпадає під 

їхню дію, що не тільки своє теперішнє, а й минуле підпорядковує його 

цінностям. Пам’ять, аби дорівнятися міфізованій дійсності, змінює 

достовірну інформацію про минуле, у такий спосіб даючи можливість 

тлумачити його суб’єктивно, відповідно до ситуації. В результаті 

нівелюється категорія правди, а отже, зникає необхідність пам’яті, бо її 
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знання також стають вигадкою (неправдою). Зважаючи на окреслену 

проблему, художня література, а особливо проза на історичну тематику, в 

демократичному суспільстві сприяє формуванню істинної національної 

пам’яті, в тоталітарному ж, навпаки, вона спрямована на посилення міфізації 

свідомості. 

Деформуючи минуле, ми деформуємо власну пам’ять, втрачаємо своє 

“я”, що веде до втрати національної свідомості й ідентичності, тобто до 

самознищення. В. Нуркова зазначає: “Людина виражає себе такою, якою 

пам’ятає, а не такою, якою є насправді… Випадково чи усвідомлено 

змінивши свою історію, ми вже не можемо залишатися колишніми…” [169, 

с. 8]. Тому пам’ять має важливе значення у процесі самоусвідомлення, 

завдяки яким життя людини і її бачення історії наповнюється певним сенсом. 

Саме тому для власної самоідентиікації ми звертаємося не до сучасної 

культури, а до свого автентичного коріння, котре асоціюється з конкретним 

родом, етносом, нацією, державою, з певними національними ідеалами й 

традиціями.  

Зв’язок пам’яті про минуле з місцем пам’яті аргументував П’єр Нора. 

Згідно з його теорією, колективна пам’ять локалізується у місцях пам’яті, які 

покликані її зберегти. З огляду на це, порівнюючи поняття пам’яті та історії: 

“Пам’ять – це завжди актуальний феномен, пережитий зв’язок із вічним 

теперішнім. Історія ж – це репрезентація минулого, це реконструкція того, 

чого більше немає” [168, с. 20], дослідник зазначав, що у місцях пам’яті 

остання “кристалізується і знаходить свій прихисток” [168, с. 17]. Ці місця 

виникають, коли є відчуття розірваності пам’яті, проте її ще залишається 

досить, аби бути втіленій у чомусь. “Відчуття безперервності знаходить свій 

прихисток у місцях пам’яті. Чисельні місця пам’яті існують тільки тому, що 

більше немає пам’яті соціальних груп” [168, с. 17]. Концепція французького 

історика спирається на культурно-ментальні погляди націй. Через зникнення 

традиційної пам’яті ми відчуваємо потребу десь зберігати її залишки. Тож 

популярність прози на історичну тематику в Україні можна пояснити 
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цікавістю до місць пам’яті, які вона символізує, оскільки у ній сконденсована 

наша колективна пам’ять. 

Ці поняття, як правило, актуалізуються у переломні часи в історії тих 

націй, які змушені виборювати своє право на існування. На жаль, до них 

можна зарахувати й українську. Саме тому тема національної пам’яті – одна з 

основних в історії її белетристики на історичну тематику. 

Формування національної пам’яті через літературу передбачає 

використання певних аспектів художньої літератури, зокрема прози на 

історичну тематику. Передусім це стосується змісту твору, який значною 

мірою може впливати на формування національної самосвідомості, на 

становлення й самоідентифікацію нації. Не випадково існує думка, що 

літературний канон останньої є історичним традиційно і дорівнює молекулі 

ДНК у формуванні національної пам’яті [17, с. 258]. Проза на історичну 

тематику, змальовуючи видатні постаті, що уособлюють кращі риси свого 

народу та реальні героїчні події минулого, сприяє поширенню національних 

ідеалів, формуванню національної величі етносу. 

Для недержавних націй, якою довгий час була українська, особливого 

значення набуває мова написання. Існування української мови означає 

існування української нації, а проза на історичну тематику сприяє 

патріотичному вихованню та українськості її представників. 

Художня література впливає не тільки на формування національної 

свідомості, а й соціальної пам’яті етносу, адже вона розвивається у 

суспільстві і за допомогою художніх засобів відтворює важливі події та 

образи. У свою чергу “соціальна пам’ять є невід’ємною частиною 

життєдіяльності людей, оскільки накопичення, збереження й трансляція 

матеріальних і духовних цінностей – основа існування будь-якого 

суспільства” [108, с. 65].  

В умовах родового ладу формами збереження соціального досвіду були 

символи, наприклад, трудові жести, ритуали, обряди, традиції. Потім 
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з’явилися інші види пам’яті, серед яких була міфологічна. Міф став 

виконувати функцію наступності минулого у теперішньому.  

У процесі формування соціальна пам’ять функціонувала у двох 

основних формах – репродуктивній та реконструктивній. Поле зору першої – 

відтворення людиною вже наявних знань. Проте після виникнення письма 

вона переходить у другу форму, яка покликана передавати й зберігати 

інформацію про важливі для певного суспільства події. Таким чином, в 

умовах існування писемності література стає елементом соціальної пам’яті, 

однак слід пам’ятати, що існує соціальна пам’ять людини, яка зберігає 

інформацію про минулі соціальні події у її житті, та соціальну пам’ять як 

елемент суспільної свідомості, яка фіксує колективний досвід у символах, 

артефактах, книгах тощо.  

Будь-які форми пам’яті мають справу з минулим. Так, А. Соколов 

визначає два типи соціальної пам’яті: людська пам’ять і над-біологічна 

(вербальні та невербальні засоби). Художню літературу він зараховує до 

другого типу [216, с. 299]. Л. Гудков та Б. Дубін узагальнили літературу з 

точки зору соціальних комунікацій: 1) література розуміється як соціальний 

інститут, який спрямований на підтримання культурної ідентичності 

суспільства, 2) інститут літератури відрізняється історичним характером, 

тобто окремі функції та їх інтерпретація мають значення тільки у певних 

часових межах, 3) література у письмовому вигляді фіксує культурні смисли і 

з послабленням релігійних інститутів претендує на синекдоху усього поняття 

“культура”, 4) літературно-соціологічний аналіз явищ передбачає поєднання 

соціальних, культурних, когнітивних і літературних значень та їх динаміки 

[48]. Усе це доводить важливість літератури в житті людей, адже у ній 

закарбовуються різні форми соціальної пам’яті. Остання виступає свого роду 

літературно-культурним досвідом усіх поколінь. Це над-біологічна (Соколов) 

форма збереження і передачі колективного досвіду, який, бувши 

закарбованим у свідомості окремих особистостей, поширився серед великої 

кількості людей, відтворюється і зберігається для прийдешніх поколінь. 
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Для Ю. Лотмана пам’ять – це знакова система, що здатна зберігати і 

відтворювати знакову інформацію [135]. Такий підхід дав можливість 

визначити основні способи існування соціальної пам’яті, серед яких із 

появою писемної культури виділився текст (література). Літературна пам’ять, 

щоб формувати певні цінності й ідеали, котрі перейдуть прийдешнім 

поколінням, потребує існування між автором і читачем спільної соціальної 

пам’яті. Письменник вкладає у текст свої знання, досвід та волю, тож 

залишається у пам’яті реципієнта і стає частиною його нового досвіду.  

Через літературу відбувається об’єднання етносу, адже класичні тексти 

стають об’єктом уваги не одного покоління, тож їх прочитання долучає 

нащадків до національних цінностей і є гарантом єдності поколінь. Завдяки 

індивідуальній пам’яті люди засвоюють не тільки власний (спадковий) 

досвід, а й колективний (соціальний), який втілений у культурному надбанні 

та літературі, зокрема. Таким чином, твір літератури стає частиною культури, 

що зосереджує культурну інформацію, накопичену протягом століть. Однак 

слід пам’ятати, що тексти містять не просто інформацію, а і її позитивну чи 

негативну оцінку, тим самим дозволяючи читачеві самостійно зробити 

висновки.  

Із цього випливає, що пам’ять неодмінно пов’язана з літературою, 

можна виокремити деякі функції літературної пам’яті, а саме: 

ідентифікаційну (впливає на визначення національної ідентичності), 

мобілізаційну (пам’ять про героїчних предків у складні часи мобілізує 

захисні сили нації), виховну (приклади доблесного минулого впливають на 

формування світогляду), політичну (викликає бажання відновлення чи 

збереження державності), культурологічну (є важливим складником 

культури), історичну (зберігає пам’ять про події минулого), функцію 

передачі досвіду пройдешнього від покоління до покоління, що забезпечує 

наступність поколінь. 

Д. Лихачов вважав, що “література більше, ніж будь-яке інше 

мистецтво, стає мистецтвом часу. Час є його об’єктом, суб’єктом і знаряддям 
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зображення ” [129, с. 209]. Література – зберігач культурної пам’яті. 

Створюючи свої твори, письменники через вічні літературні образи, 

прийоми, засоби, поняття звертаються до того величезного багатства, яке 

було в минулому, але проникає в усю сучасну культуру. Ідея культурної 

наступності незупинна. Тексти транспортують літературні прийоми, підходи 

тощо з однієї епохи до іншої.  

 

1.2. Національна пам’ять як наукова проблема 

 

Найважливішою складовою, яка живить і підтримує національну 

самосвідомість (самоусвідомлення та самооцінювання власного “Я” як 

представника певної національності, свідомого та активного виразника 

національних інтересів, невід’ємної частки свого народу, його національного 

духу й долі [185]) на необхідному рівні, є національна пам’ять. Думаємо, 

буде доцільним детальніше зупинитися саме на останній категорії. Варто 

зазначити, що проблема національної пам’яті в українській прозі на 

історичну тематику поки що вивчена недостатньо. Л. Нагорна, яка досліджує 

проблему колективної пам’яті, зокрема національної, зробила висновок, що у 

вітчизняній гуманітаристиці як теоретичний фундамент цього питання, так і 

категоріальний апарат належним чином не розроблені [155, с. 6].  

В антидемократичних умовах вивчення чи бодай хоч якесь обговорення 

проблеми національної пам’яті не можна було й уявити. Усі твори (історичні 

не виняток) розглядалися з позицій інтернаціоналізму та соціальної 

тематики. Лише випадкові згадки про неї знаходимо у монографіях початку 

1980-х рр.: Д. Затонського “Минуле, сучасне, майбутнє. Про реалізм, 

традиції, новаторство” [77], Б. Олійника “Роман активної пам’яті” [170], 

М. Сиротюка “Живий перегук епох і народів: ідеї інтернаціоналізму в 

українському радянському історичному романі” [206], В. Чумака “Минуле – 

очима сучасника” [238].  
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Кінець 1980-х рр. разом із перебудовою приніс потребу “оживити 

національно-історичну самосвідомість, яка потьмяніла внаслідок прогалин у 

трактуванні історії” [84, с. 4], а разом із тим і можливість об’єктивного 

дослідження минулого, відображеного в художній прозі. З’являються окремі 

статті, присвячені означеній ідеї: “Які ж виміри людської пам’яті?” [74] 

М. Жулинського, “Шевченкове слово й історична пам’ять народу” [87] 

Ю. Ісіченка. 

Незалежність 90-х рр. ХХ ст. дала можливість голосно говорити про 

раніше заборонені теми, тож до проблеми пам’яті звертаються у своїх 

розвідках В. Гребньова “Народ, який не знає своєї історії, є народ сліпців 

(Творчість О. Довженка періоду ІІ світової війни: пошук вічних істин)” [43], 

М. Кондратюк “Тема історичної пам’яті в романі “Єрусалим на горах” 

Р. Федоріва” [105], П. Кононенко “Ідея національного відродження і 

розвиток української літератури” [107], Л. Ромащенко “Проблема історичної 

пам’яті в творчості шістдесятників” [200], С. Пастух “Проблема історичної 

пам’яті в романі Вука Драшковича “Ніж” [177]. У 2001 році Г. Жуковська 

захистила дисертацію на тему “Проблема історичної пам’яті у творчості Ліни 

Костенко” [71]. Підкреслюють важливу роль історичної прози взагалі чи 

окремих творів у відродженні національної (історичної) пам’яті, у своїх 

монографіях, статтях, інтерв’ю С. Андрусів [7], І. Дзюба[56], В. Дончик[65], 

Р. Іванченко [81], Р. Іваничук [181], М. Ільницький [86], Г. Клочек [101], 

А. Погрібний [184]. 

Концепт “національна пам’ять” є похідним від попередніх понять 

“колективна”, “соціальна”, “культурна”, а завдяки своїй багатоаспектності, 

крім літературознавства, є об’єктом вивчення філософії, психології, 

етнографії, історії, соціології, політології. 

У найширшому, філософському розумінні пам’ять визначають як 

систему, що забезпечує запис (кодування), збереження й передачу інформації 

від одних поколінь до інших [151, с. 84]. 
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Автор психологічного тлумачного словника Б. Шапар дає визначення 

пам’яті як процесу організації та збереження минулого досвіду, що дозволяє 

повторне використання його в діяльності або повернення до сфери 

свідомості; пам’ять пов’язує минуле суб’єкта з його сьогоденням та 

майбутнім [240, с. 318]. Серед усіх видів пам’яті, котрі розглядає психологія, 

варто виділити емоційну як таку, що безпосередньо пов’язана із етнічною 

історичною чи національною пам’яттю. Вона має сильний вплив на 

розуміння людиною минулого й теперішнього. Розпад слідів пам’яті 

рівноцінний розпадові особистості: людина перетворюється на живий 

автомат, здатний лише реагувати на стимули, що діють у певний момент. 

Досить своєрідна характеристика пам’яті людини етнографами. Вони 

найчастіше зосереджують увагу на конкретному застосуванні цього поняття 

до етнічних формувань, хоча термін “національна” чи “історична” щодо 

пам’яті, як правило, не застосовують. Ю. Бромлей у роботі “Нариси з історії 

етносу” стверджує, що досвід передається від покоління до покоління 

передусім через культурні традиції [25, с. 237]. 

Для політології історична пам’ять – найважливіший компонент 

духовної сфери етнічної спільноти, що дає змогу підтримувати 

безперервність етнічної еволюції, спадкоємність історичного досвіду, 

передавати накопичене багатство національних цінностей наступним 

поколінням [186, с. 349]. Та варто зазначити, що серед політологів немає 

єдиної думки стосовно визначення сутності самої історичної пам’яті, а 

національну пам’ять вони вважають одним із її рівнів. До речі, в 

політологічному словнику стаття “національна пам’ять” взагалі відсутня.  

Своє розуміння цього поняття має директор польського Інституту 

національної пам’яті Леон Кєрес: “Національна пам’ять – це пам’ять про 

історію народу, про те, що в ній було добре, а що – зле. Це пам’ять про 

історію спільноти і водночас кожної людини” [95, с. 3].  

І наостанок звернемося до досліджень пам’яті в історичній науці. 

Думка Л. Герасименко з цього питання досить чітка. Вона вважає, що 
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національна пам’ять – це “узагальнююче, масове відображення історичних 

процесів, які відбувалися у нас і відобразилися в історичній свідомості, тобто 

національна пам’ять фіксує і збирає інформацію про минуле. Але коли ми 

говоримо про національну пам’ять, то передусім пов’язуємо її з 

формуванням та існуванням нації”. Національну пам’ять формує історична, 

тобто є її основою. Коли етнос починає усвідомлювати себе нацією, тоді 

історична пам’ять переходить у національну [35, с. 120].  

Національна пам’ять – важлива моральна категорія. Шанобливе 

ставлення до пам’яті предків – це міст, прокладений між поколіннями, а тому 

пам’ять про минуле кожен народ береже, як святиню. Найпершими творами 

були народний епос та пісні. Вони всіляко оберігалися, передавалися від 

покоління до покоління. А перші писемні пам’ятки з’явилися значно пізніше, 

лише після того, як Київська Русь прийняла християнство. Прикладом може 

бути “Слово о полку Ігоревім”, що стало видатною пам’яткою того часу. 

Важливого значення людській пам’яті надає Б. Олійник, наголошуючи 

на її важливій ролі з-поміж інших чинників, що творять у людині людину. 

Пояснює це поет тим, що “уже з першого ж подиху свого прилучається 

людина до пам’яті, бо озивається вона до неї із материнської колискової, із 

дідової казки чи притчі. А відтак, опираючись на пам’ять, ступає людина у 

великий і розмаїтий світ” [170, с. 74]. Далі митець акцентує увагу на тому, що 

пам’ять у людині існує не просто як згадка чи спомин, вона – активний 

чинник у її житті: “Дій так, як учора  або ж “не роби так, як учора” – це вже 

перший осмислений аналіз сьогоднішніх дій, оцінених з позиції минулого 

досвіду, себто тієї ж пам’яті” [170, с. 74]. 

Отож наше теперішнє, до якого долучається вже наявний досвід 

батьків, із незначного проміжку часу переростає в роки. А якщо до 

особистого життя додати історичну пам’ять нації, то воно накладається на 

віки, бо стає частиною безкінечного неперервного кола людської історії. 

Національна пам’ять глибоко закорінена в буття людей. Створене 

предками становить культурну основу, якою людина керується і яку повинна 
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удосконалювати. Характер сприйняття особистістю теперішнього часу багато 

у чому залежить від його розуміння минулого. Люди шукають в історії 

аналогій із сьогоденням, тих фактів, які допомагають їм визначитися зі своєю 

життєвою позицією. Національна пам’ять неминуче містить і певну 

перспективу розвитку народу, тобто майбутнє, оскільки воно – це певний 

результат пройдешнього й теперішнього, їх наслідок і продовження. 

Національна пам’ять вибіркова. У ній активізується далеко не все з 

того, що знає людина про історію своєї нації, а лише те, що викликає 

напруження, найбільше збурення суспільних пристрастей – великі 

досягнення і втрати, перемоги та поразки, докорінні зміни в усіх ділянках 

життя. В пам’яті зрештою лишається те, що викликає емоційний відгук, 

відповідний сьогоденню. Вона має персоніфікований характер. У ній, як 

правило, закарбовуються образи видатних правителів, полководців, 

державних діячів. Їх справи мають емоційний вплив на людину й легше 

запам’ятовуються. 

Тобто в пам’яті, яку так захоплено возвеличив св. Августин: “Велика ж, 

Боже мій, ця могутність пам’яті, дуже велика! Це ж безмежний храм. Чи хто-

небудь сягнув аж до його дна? І це сила мого духу…” [1, с. 179], 

акумулюється історичний досвід нації.  

Національну пам’ять розглядають як багатопланове поняття, яке 

відзеркалює історію формування й розвитку певної нації та її членів. У її 

основі лежить закріплення знань індивідуумів про минуле. І йдеться тут не 

лише про історію виникнення й розвитку всієї нації. У національній пам’яті 

закріплюються і сформовані протягом тривалого часу звичаї, традиції етносу, 

багатство рідної мови, моральні й соціальні норми, культурні й духовні 

цінності, певна національна ідея, а також своєрідне розуміння історичної 

правди.  

Однак усвідомлення всього цього разом із осмисленням історичних 

подій неможливе без урахування такої важливої складової національної 

культури, як художня література, а точніше, її епічного жанрового різновиду 
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– прози на історичну тематику. У ній зосереджена сила нашого народу, його 

дух, основні прикмети нації, передані її мовою, словом. Така вже доля 

української літератури – бути пов’язаною з долею самої України, адже нашій 

історії відомі часи, коли художні тексти про минуле були чи не єдиним 

механізмом збереження національної свідомості та своєрідності. 

Таким чином, в Україні проза на історичну тематику здавна посіла 

гідне місце, завоювавши визнання й любов читачів: саме на її сторінках 

митці мають змогу якнайповніше відтворити колишнє народу, показати 

основні закономірності історичного поступу нації. Не викликає сумніву 

думка, що минуле дає невичерпний матеріал для творів. Більше того, на 

думку Ф. Кейди, “історичні твори, якщо це справжня література, виражають 

національну самосвідомість народу, допомагають йому усвідомити в русі 

історії світової. Ці витвори людської фантазії не відвертають від сучасності, 

а, навпаки, сприяють глибшому й серйознішому осмисленню минулого, 

екстрапольованого на проблеми сучасності” [93, с. 99]. Подібну думку 

висловлює й М. Ільницький, аналізуючи історичну романістику: “… Коли 

стає утрудненим чи неможливим твердий художній аналіз, на матеріалі 

сучасного життя тих конфліктів, які відбивають реальний стан речей у 

суспільстві, то література шукає можливості підходити до цих проблем 

“боковими” стежками. І минуле стає мовби дзеркалом, у якому – хай 

задимленому часом – вгадуються обриси сучасних облич. Здійснюється 

соціальна, філософська, морально-психологічна проекція минулої епохи на 

сучасну” [83, с. 104].  

Т. Блєдних у свою чергу виділяє те головне, що приваблює автора й 

читача у зазначеній літературі, а саме – співзвучність відтвореного матеріалу 

з подіями сучасності. На її думку, люди в різні часи, залежно від конкретного 

сьогодення, шукали й знаходили в літературній рефлексії історії своє [20, 

с. 53]. Т. Пастух, досліджуючи історичний роман, зазначає, що історична 

белетристика має за мету відтворити образ, форму певної історичної доби й 

діалектично пов’язати цей гештальт із сучасністю (в якій живе автор). 
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Письменник повинен вловити і передати дух часу зображуваного історичного 

періоду. У специфіці доби автор мусить знайти вияв народного характеру, 

національної душі і таким чином пов’язати минуле з сучасним [178, с. 145]. 

Тож, якщо минуле нації сприяє виникненню стимулів майбутнього, на 

такому багатющому досвіді тільки й залишається, що вчитися. Переглядати 

минуле, робити переоцінки його із проекцією на сьогодення – просто 

необхідно. Недарма ж І. Франко в передмові до своєї повісті “Захар Беркут” 

ще в 1883 році писав, що “повість історична має вартість, коли її основна ідея 

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

сучасна” [230, с. 7]. І справедливо зауважує Р. Федорів, що саме Франковим 

руслом пішла вся наша історична проза. Ми погоджуємося з його думкою, 

що художній твір на історичну тему не повинен бути лише ілюстрацією тієї 

чи іншої історичної події в історії; він повинен відображати сучасні потреби 

суспільства, бути “живою історією” і, водночас, бути повноцінним 

мистецьким твором [225, с. 110].  

Отже, проза на теми минулого прибирає межі між сучасністю та 

історією, дає можливість вести розмову про духовні й моральні джерела 

людини, нове й старе в національному характері, ставлення до минулого, 

спадкоємність поколінь, минуще та вічне. 

П. Загребельний із цього приводу слушно зауважив: “Осмислювати 

історію, минуле людства почали тільки тоді, коли усвідомили себе істотами 

суспільними, себто навчилися судити про те, що буде в майбутньому” [75, 

с. 459]. Зв’язок не лише минулого із сучасністю, а зв’язок минулого із 

сучасним поглядом у майбутнє, заради майбутнього, духовний вимір із 

погляду вічності, яка була до нас і буде після, – ось концепційні засади 

історичної прози. “Історична проза набула популярності не конкуренцією з 

історичною наукою, а тим, що на матеріалі минулого …зуміла поставити 

питання, які хвилюють сучасників. Це передусім зв’язок часів, єдність 

поколінь” [82, с. 110], їх спадкоємність, національна пам’ять. 
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Варто зауважити, що твір на історичну тематику служить не стільки 

пізнанню минулого як такого, скільки задоволенню культурних запитів 

людей певного суспільства, що шукають рішення давньої задачі “пізнати 

самого себе”. Сама проблематика цих творів, питання, що ми ставимо перед 

минулим, відбивають стан сучасного суспільства і, як результат, служать 

його самопізнанню через пізнання цього минулого. 

Проте існує думка, що, можливо, його краще забути, “принаймні, не 

використовувати з прагматичною метою і не шукати в ньому відповіді на всі 

болючі питання, а виходити з реалій сьогодення” [145, с. 106]. Чи не це мав 

на увазі Ф. Ніцше, коли говорив: “Я не хочу, кажу це раз і назавжди, знати 

занадто багато. Вміти обмежувати пізнання – це також мудрість”? [165, 

с. 334].  

Над цим питанням задумувався і Д. Лихачов, висловлюючи 

припущення щодо можливості ігнорування минулого з його іноді помилками 

й важкими спогадами, темними, і світлими сторонами, а бути спрямованим 

повністю в майбутнє, будувати це майбутнє на реальному підґрунті. Проте 

літературознавець одразу ж дає категоричну відповідь: “Це не тільки не 

треба, але і неможливо” [128, с. 172], адже пам’ять виховує естетично, вона 

збагачує людину. 

Зрештою ще Гегель, пояснюючи причини звернення письменників до 

історичного минулого, говорив про спробу розв’язати певні проблеми 

сучасності, відгукнутися на хвилюючі багатьох питання: “Художник 

незмінно належить своєму часові, своїй епосі, поділяє її уявлення. Він 

творить для багатьох і в першу чергу для свого народу і своєї епохи, які 

мають право вимагати, щоб художній твір був для народу зрозумілим і 

близьким” [33, с. 269]. 

Національно-історичну пам'ять українців за час існування власної нації 

усіма силами намагалися деформувати, а то і зовсім знищити імперські й 

тоталітарні режими. Спочатку царизм своїми указами й заборонами 

української мови, книжки, зовнішніх зносин та й самого імені Україна 
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перевів її на становище колонії, окрав матеріально й духовно (із книг 

викреслювалося все, що торкалося минулого нашого народу), потім ця 

політика була продовжена радянською владою. Починаючи з 20-х рр. ХХ ст., 

було завдано особливої шкоди національній пам’яті українського народу. 

Історія та література мали виховувати “активних будівників комунізму”, а 

тому стали засобом класової боротьби. Деформація національної пам’яті 

обернулася для українців національним манкуртизмом, що й дотепер гальмує 

культурне відродження нації.  

У 1930-х роках виник і набув поширення штамп “пережитки 

минулого”, який характеризував поведінку людини, що не вписувалася у 

межі, дозволені системою. За такими ідеологічними канонами проходила 

зміна духовних цінностей: те, що було національним, гуманним в історії 

українського народу до 1917 року, тепер оголошувалося “пережитком 

минулого” й засуджувалося. Комуністична влада заохочувала нігілістичні 

настрої молоді, сприяла знеціненню культурної спадщини українців, адже 

добре розуміла, що саме на ній ґрунтуються духовні цінності. Досить велика 

цитата зі статті О. Удода допоможе нам чіткіше уявити тогочасну політичну 

атмосферу: “Молоде покоління формувалося на основі нігілістичного 

ставлення до історії. Ціннісні орієнтації молоді наповнювались 

антиукраїнським змістом. Соромно було визнавати себе українцем, 

заохочувалось вживання поняття “радянська людина”. Молодь підривала 

своє духовне коріння, втрачала загальнолюдські моральні орієнтири” [220, 

с. 244]. Духовність нації збіднювалася, що полегшувало владі маніпулювати 

її свідомістю. Без пам’яті історії нема народу, бо в офіційних документах її 

перелицювали й сфальсифікували. Але пам’ять лишилася в українському 

слові. “Слово стало, за влучним висловом П. Кононенка, генетичним кодом 

історичного досвіду, пам’яті, моралі, етики, совісті нації” [107, с. 34]. 

Та класово-ідеологічна пильність не оминула й художню творчість і 

щонайперше в царині дослідження й зображення історичного буття 

українського народу. Разом із критикою й забороною М. Грушевського, 
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Д. Яворницького відбувалася фальсифікація історичних подій та осіб на 

користь “русофільсько-імперських” поглядів на історію. С. Андрусів 

порівнює нашу історію із замінованим полем битви, передовою, “де вбивали 

пам’ять народу. Для пересування по цьому полю було створено безліч 

інструкцій, вказівок, табличок, правил і рукописів, у який бік іти, кому 

кланятися, а кого проклинати, де затримуватися, що пробігати із 

зажмуреними очима” [10, с. 49]. І все це дійство оберталося навколо однієї 

святині – міфу про возз’єднання України з Росією.  

Сучасні дослідники категорично виступають проти префікса “воз”: “Не 

може бути “воз”, бо вже в часи Київської Русі було три східнослов’янські 

народи, три мови, зафіксовані в джерелах…” [10, с. 49]. На їх думку, доречно 

вживати поняття союз чи договір. Ворогами українського народу стали всі, 

хто був проти об’єднання з Москвою, хто наважився, як І. Мазепа, після 

порушення Росією Переяславського договору відірвати від неї Україну. Все 

це робилося з певною метою – перетворення українського народу в масу без 

національної свідомості, бо лише безмовними й покірними можна керувати 

на свій розсуд. Саме тому і піддавалися перегляду навіть такі значні події 

історичного минулого, як Переяславська рада 1654 року, її причини, 

наслідки. Французький письменник Проспер Меріме у статті “Українські 

козаки та їхні останні гетьмани” ще в1855 році писав: “З Переяславським 

договором на Україну прийшла довга і руйнівна війна. Майже в усіх містах 

стали на постій російські війська. …Захланні, та …вправні, хитрі і 

непоступливі росіяни ставали дедалі вимогливішими хазяїнами; захоплену 

здобич вони вже не випускали зі своїх рук” [144, с. 134].  

Такою була правда. Але вона не влаштовувала вождів російської 

імперії, і вони змінювали її у своїх інтересах. Саме із 30-х років ХХ ст. (20-ті 

характеризуються певною свободою у виданні творів на теми української 

історії) усіляко пропагується версія, що кінцевою метою національно-

визвольної боротьби українського народу 1648–1654 рр. є не державна 

свобода, а підданство російському цареві, а отже, і добровільне рабство. 
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Отож повністю погоджуємося, що у час стагнації чи не єдиним 

струмком, що пробивався крізь кору застою, негації усього національного, 

українського й живив національну пам’ять та свідомість, була проза на 

історичну тематику. Хоча б завдяки тому, що зверталася до національної 

історії – принаймні нагадувала, що така історія існує [10, с. 50]. Тож, якщо є 

національна історія, значить, є нація зі своїми здобутками і проблемами, а 

така проза піднімала їх хай і через несміливі історичні паралелі або й просто 

нагадувала про наше існування. На думку М. Жулинського, політична 

“заангажованість української літератури була історично обумовленою 

соціально-політичним станом народу, який багато століть вів боротьбу за 

своє національне самовизначення. Письменники послідовно формували 

суспільні умонастрої… По суті, вони окреслювали національну ідею, що 

могла об’єднати суспільство…” [73, с. 3]. Як слушно зазначає В. Дончик: 

“Умови для української літератури – це умови нації, що, не встигши 

завершити своє формування, потрапила на кілька століть у підневільне 

становище, це бездержавність, постійні утиски й заборони мови, друку, 

духовності, культури (всі українські історичні романи, написані до 1917-го 

року, були в часи тоталітаризму заборонені…). Позбавлене умов для 

розвитку, слово… поклало на себе обов’язки не власне літературні.., (зокрема 

історичної науки), що було ефективним у розвитку й збереженні 

національної самосвідомості…” [67, с. 6–7]. 

Зрозуміло, що в такій політичній ситуації твори на теми минувшини 

теж завжди були під тиском часу та ідеологічних рамок. Вони навіть 

повернулися у літературу в 30-ті роки із дозволу та заохочення влади – після 

Постанови Ради Народних Комісарів Союзу РСР та ЦК ВКП(б) 1934 р. “Про 

викладання громадянської історії в школах СРСР”, адже необхідно було 

утвердити владну версію нашої історії в художніх образах-персонажах, котрі 

у творах про минуле боролися проти “лютих ворогів” українського народу, 

що виступали за незалежність України. Тепер з легкої руки “батька всіх 

народів”, Сталіна, можна було оспівувати лише відданих Росії історичних 
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діячів або тих, хто прославився у битвах із польською шляхтою чи турецько-

татарським ігом. Тож, якщо глянути на тематику нашого історичного 

прозописьма 30–60-х рр. ХХ ст., побачимо лише теми часів Київської Русі та 

національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького з незмінно 

щасливим кінцем – Переяславською радою. Події описувалися з класової 

точки зору: багаті – козацька старшина – здебільшого в негативному плані, 

бідні – в позитивному. 

Проте серед прози на історичну тематику, написану до 1968 року, 

знаходимо ті твори, котрі, хача і мали таке необхідне на той час ідеологічне 

нашарування, все ж, продовжуючи традиції дореволюційної літератури, 

змогли стати класикою. Це передовсім “Людолови” З. Тулуб, “Святослав” і 

“Володимир” С. Скляренка, “Гомоніла Україна” П. Панча, “Семен Палій” та 

“Гайдамаки” Ю. Мушкетика. 

Крім внутрішнього тиску, зазначена проза материкової України багато 

втратила через свою повну ізоляцію та відрив від досягнень зарубіжних та 

емігрантських істориків і письменників. Адже літератори стояли не лише на 

сторожі національної ідентичності та свідомості, вони підтримували свою 

націю й поза її етнічними межами, утверджуючи “присутність у світі 

неприсутніх для нього українського народу та його культури” [6, с. 19]. 

Нині до нас повернулися твори Наталени Королевої, Д. Гуменної, 

Ю. Косача, П. Феденка, Л. Мосендза, Ю. Клена, М. Лазорського, 

В. Лозинського тощо. Проте ще й сьогодні млявість критики не дозволяє їм 

стати справжніми художніми явищами в літературі й ми не можемо говорити 

про всебічне вивчення їхнього доробку, тому існує необхідність здійснення 

такого дослідження. Адже цей пласт цінний тим, що на авторів не тиснули 

рамки соцреалістичного методу, залізної цензури та й доступ до джерельної 

бази не був обмежений. І якщо в підрадянській Україні тема національної 

(історичної) пам’яті виринала з небуття, лише коли тоталітарна система 

послаблювала свої лещата, а потім майже відразу відходила на задній план, 

ставала “прерогативою передусім “химерного”, “фольклорного” відтворення, 
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…інакомислення, алегорії” [66, с. 29], маскуючись таким чином, 

переховуючись за жанрово-стильовим різномаїттям, то в емігрантській прозі 

ця тема стає домінантною і набуває концептуального значення. Крім того, 

нових, неупереджених досліджень потребує історична проза й материкової 

України.  

Без сумніву, література є найкращим засобом утвердження у свідомості 

нації пам’яті про минуле. Бо ж “це ціла пережита, давня і сьогочасна історія 

нації, – писав І. Нечуй-Левицький, – се сама нація, виявлена в своїх кращих 

привідцях усебічного розвиття, котрі давали всьому привід, зробивши свої 

думки громадським скарбом. Сьогочасна література якої-небудь нації 

показує нам, чого вона хоче, що вона думає, якою стежкою прямує і які цілі 

вона собі призначила” [162, с. 63]. 

Тепер стає зрозумілим, чим же зумовлене те, що ми не 

задовольняємося дослідженнями історії під кутом зору науки, а намагаємося 

глянути на ці ж процеси очима своїх митців, що змушує письменників 

белетризувати вже відомі історичні факти, домислювати їх перебіг, 

розставляти акценти і чому ми виявляємося такими охочими до історичного 

жанру, хоча ніби могли б обійтися науковою розвідкою або й підручником з 

історії, адже історична проза мала більшу, ніж просто пізнавальна, функцію і 

її не випадково називали літературою зв’язку часів, духовної історії 

(М. Ільницький).  

Проте поки що процеси самоідентифікації та свідомості і відповідно їх 

складових – національної самосвідомості, національної пам’яті, національної 

ідеї тощо в Україні йдуть непросто. “І справа тут, – як вважає Л. Нагорна, – 

не лише в об’єктивних наслідках тривалої бездержавності і розчленованості. 

На повільність цих процесів впливає поміж іншим брак належних знань, що 

зумовлено, зокрема, слабкістю традиції дослідження національної 

ідентичності” [156, с. 47].  

Заважає процесам об’єднання української нації і те, що саме поняття 

національного, давно прийняте й зрозуміле на Заході, для українців нове й 
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незвичне, адже в СРСР протягом багатьох років пропагувався класово-

інтернаціональний підхід, який спотворював справжній смисл національних 

факторів і символів, надавав їм лише негативних характеристик. 

Не сприяють процесам національного самоусвідомлення й особливості 

нашої національної пам’яті. А саме ці два фактори разом із національною 

мрією, національною ідеєю, національним менталітетом і характером, а 

також національні психологічні “комплекси як наслідок неадекватної оцінки 

(націоцентризм, меншовартість, яничарство, зарозумілість, сором’язливість 

тощо) є найважливішими складовими національної свідомості” [120, с. 14]. 

Вони настільки взаємопов’язані, що розглядати їх як окремі поняття, процеси 

чи явища без взаємозв’язку просто неможливо.  

Самоідентифікація нації, що є сукупністю людей із власною назвою, 

своєю історичною територією, спільними міфами та національною пам’яттю 

[211 с. 20], котра лежить в основі національної самосвідомості, базується на 

осягненні національних інтересів, вартостей, історичної долі. Звідси бажання 

зберегти ці особливості, не піддатися асиміляції, розвивати національну 

культуру, плекати традиції, звичаї, зберігаючи всі ці цінності в національній 

пам’яті, і таким чином передавати їх від покоління до покоління. Хоча ідеї 

розчинення українського етносу в російському проникли в суспільну 

свідомість та істотно вплинули на характер національного самоусвідомлення 

й національну пам’ять, але все-таки, на щастя, не призвели до втрати 

споконвічних національних особливостей українського етносу. І в цьому не 

останню роль відіграла українська проза на історичну тематику, яка у 

найскладніших історичних умовах була важливим ідейно-виховним засобом, 

популяризуючи соціально-значущі ідеї, нагадувала про героїчне минуле, 

зберігала ідентичність сприйняття й розуміння історичних подій там, де вони 

стерлися в національній пам’яті чи їх було свідомо сфальсифіковано. 

Історичні твори зберігали історичний досвід народу, “формували і 

норматизували соціально-політичні установки, підносили їх до вишини 

загальнонаціональних” [126, с. 51]. 
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Джерелом суті, особливостей і сили духу нації, основою національної 

самосвідомості, безперечно, є національна пам’ять народу. Проблема 

останньої стояла досить гостро, адже якби розірвався зв’язок із національним 

минулим, то нація ніколи б не зуміла виразити свій дух і волю. І. Дзюба в 

одній зі статей наголосив, що пам’ять – “акт самоповаги, самовизначення й 

самоствердження нації, її консолідації” [56, с. 1], а Р. Іванченко зауважила: 

“…якщо в народу відібрати його історичне минуле – історичну пам’ять і його 

мову, багато століть культивувати в ньому лакейство і відчуття 

неповноцінності – тоді дуже легко перекреслити його історичну долю” [81, 

с. 6]. 

На доказ необхідності існування високорозвиненої національної 

самосвідомості можна навести ще і той факт, що девальвація останньої 

завжди деградуюче впливає на особистість – породжує в ній психологічний 

комплекс зрадництва, знижує почуття моральної відповідальності перед 

своїм народом і країною. 

Якщо взяти до уваги види національної пам’яті, обґрунтовані 

В. Полянським [190, с. 17], то зазначимо, що у прозі на історичну тематику 

безпосередньо відображена етноісторична пам’ять у вигляді спогадів про 

походження, про предків (осягнення й осмислення минулого народу є одним 

із вирішальних факторів залучення людини до духовного життя), політична 

пам’ять, котра містить знання людей про колишні форми державного устрою 

(якщо етнос мав власну державність, її становлення й розвиток викликає 

значний інтерес, втрата ж державності з якихось історичних причин тягне за 

собою негативні емоції) та соціокультурна, яка охоплює уявлення 

особистостей про народний епос, національні традиції та звичаї, про 

зародження писемності, про моральні й соціальні норми, що усталилися в 

певному суспільстві.  

Тож можна стверджувати, що на сторінках творів історичної тематики 

40–50-х рр. ХХ ст., написаної як у радянській Україні, так і за її 

географічними межами, які є об’єктом уваги нашої роботи, своє художнє 
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відображення знайшли два перші види національної пам’яті. Зокрема, 

етноісторичну представляють “Легенди старокиївські” Наталени Королевої; 

політичну ж репрезентують“Останній пророк” Л. Мосендза, “Апостоли” 

В. Домонтовича, “Сіверяни” Д. Міщенка, “Рубікон Хмельницького” й “День 

гніву” Ю. Косача, “Святослав” С. Скляренка, “Данило Галицький” 

А. Хижняка та “Гайдамаки” Ю. Мушкетика. 

Безперечно, запропонована класифікація умовна, тому що будь-який 

художній твір несе ознаки кількох видів національної пам’яті. Тут ми 

можемо говорити лише про домінуванняодного з них у літературному тексті. 

Як бачимо, написання творів на історичну тематику без звернення до 

національної пам’яті неможливе, адже остання виконує практично ті ж 

функції, що й історична проза, а саме: пізнавальну, виховну й акумулятивну. 

Ми схиляємося до думки, що найкращі зразки найталановитіших 

майстрів історичної прози відіграють вирішальну роль у її переорієнтації зі 

звичайного ілюстрування історичних подій на осмислення моральних і 

духовних уроків історії в проекції на сьогодення. 

 

1.3. Національна пам’ять і доба: проза на історичну тематику 40–

50-х рр. ХХ ст. 

 

Незаперечним є прагнення українських митців сказати своє слово про 

історичне минуле рідної землі. За цим стоїть бажання віднайти художні 

координати України в геополітичному просторі. Кожна національна 

література на сторінках своїх творів художньо відтворює історичні події, 

таким чином виявляючи в історичному бутті присутність і власну 

ідентичність. Звідси очевидною є потреба з’ясувати співвідношення таких 

понять, як література, доба і національна пам’ять. 

Загальновідомо, що 20-ті рр. ХХ ст. були роками, піднесення та 

розвитку української культури. Проте вже початок наступного десятиліття 

характеризується згортанням українізації, пошуками “українських 
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буржуазно-націоналістичних елементів”, фабрикуванням політичних справ і 

репресіями. Саме у 30-ті рр. ХХ ст. основним творчим методом радянської 

культури був рекомендований соціалістичний реалізм, який диктував митцям 

зміст творів, потрібний панівній системі. Цей період національної культури 

увійшов у вітчизняну історію під назвою “Розстріляне відродження”. 

„Божевільний час” (С. Павличко) тоталітарних років поставив митців перед 

трагічною дилемою: вони опинилися у ситуації вибору між українською 

національною ідеєю та більшовицькою ідеологією. У 1934 році навіть була 

створена єдина письменницька організація – Спілка письменників України, 

що значно полегшило контроль держави над цілим літературним процесом у 

межах тодішньої УРСР.  

Наслідком такої антинаціональної політики стало те, що у 40-ві роки 

ХХ століття українська література увійшла фізично знекровленою та 

змістовно збіднілою. Однак Друга світова війна певною мірою “вивільнила 

притлумлені більшовизмом сили української літератури, попустила пута 

народного духу, що один тільки й міг зарадити в цій трагедії” [89, с. 39]. Як 

не парадоксально, але саме ця трагічна подія повернула у художні твори тему 

України та національне забарвлення. За словами І. Захарчук, в українській 

художній версії цього періоду “советська схема інтерпретації, попри її 

упривілейованість, виявилась не всуціль гомогенною та спричинилась до 

постання альтернативних рецептивних засад, генеалогія яких сягає виразної 

опозиційності до стандартів тоталітарної ідеології й виявляє особливості 

українського національного досвіду” [78, с. 101]. 

Початок Другої світової довів, що, незважаючи на величезні зусилля 

(голодомор, чистки ворогів народу, ідеологічну пропаганду), радянській 

владі не вдалося остаточно перетворити українську націю на однорідну масу 

з радянською ідентичністю. Як зазначає В. Гриневич, нацистська окупація 

наших земель 1941–1944 років “різко відділила Україну від Росії як 

політично, так і ментально, вивівши її на декілька років із-під впливу 

радянської ідеології та пропаганди. Рівень лояльності українського населення 
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до сталінської влади виявився невисоким. Це промовисто засвідчили й 

масова здача червоноармійців у полон на початковому етапі війни, й те, що 

понад 90% місцевого населення (з них 5,6 мільйона – військовозобов’язані) 

залишилося на окупованій німцями території, й украй низький рівень 

спротиву новому окупантові” [44, с. 2].  

На окупованій німцями території з’явилася можливість відродити 

культурне життя, тож налагодилося видання української преси: “Волинь” у 

Рівному, “Нова Україна” у Харкові, “Українське слово” й “Литаври” у Києві 

тощо, знову почала діяти “Просвіта”. Подібний розвиток культурної 

діяльності сприяв появі національної ідентичності. Усе це разом із 

необхідністю підняття патріотичного духу на фронті змусило радянське 

керівництво послабити ідеологічні лещата і виробити, за словами І. Захарчук, 

більш гнучку лінію поведінки, яка включала певну лібералізацію стосовно 

символів української національної пам’яті й колективної ідентичності [78, 

с. 98]. Зокрема, у роки війни за ініціативи М. Хрущова було впроваджено 

“національно-державні” свята українського народу: День визволення Києва 

(6 листопада) та День визволення України (14 жовтня), а також 

“національний” Орден Богдана Хмельницького. За вказівкою Сталіна було 

створено Наркомат оборони УРСР, що імітувало певну незалежність України 

у межах Радянського Союзу.  

У творчості українських письменників воєнних літ спостерігається 

тяглість традицій, які йдуть від народних джерел, фольклору, творчості 

Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, в утвердженні національної гордості, 

у пошуках подібності з історичними подіями минулого як праоснови, у 

загальнолюдських цінностях. Митці звертаються до образів “Слова о полку 

Ігоревім”, Софії, Лаври, Золотих воріт, Богдана Хмельницького, Тараса 

Шевченка тощо. М. Бажан пише поему “Данило Галицький”, І. Кочерга – 

драму “Ярослав Мудрий”, П. Панч – роман “Запорожці”, Л. Смілянський – 

п’єсу “Мужицький посол”. 
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Однак цензура дозволяла змалювання теми Батьківщини у художній 

літературі лише тією мірою, якою вона могла прислужитися ідеології, тобто 

плекати міф про вищість цінностей радянської системи і про дружбу народів 

як складових перемоги, показувати війну як виконання свого священного 

обов’язку перед батьківщиною та визвольної місії від коричневої чуми 

народів Європи. Тож не дивно, що з початком успішного наступу радянських 

військ на фронті змінилася й політика у сфері культури: контроль над 

художньою інтерпретацією патріотичних національних чинників у літературі 

стає значно жорсткішим і безкомпроміснішим, цензура спрямовує творчість 

митців виключно у напрямку оспівування пропагандистських міфів.  

Із закінченням війни сталінське керівництво різко змінило акценти в 

національно-культурній політиці України. Те героїчне і позитивне з 

історичного минулого українського народу (відвага та нескореність козацтва, 

військовий і державницький хист Б. Хмельницького, визвольні мотиви 

української класики тощо), що ще недавно заохочувалось із 

пропагандистською метою, тепер оцінювалось не інакше, як спроби 

буржуазно-націоналістичної ідеалізації минулого. Ідеологічно-каральні акції 

проти українського письменства Й. Сталін поновив ще 3О січня 1944 р., коли 

в Кремль було викликано разом із О. Довженком М. Бажана, О. Корнійчука, 

М. Рильського для обговорення кіносценарію “Україна в огні”. Спробу 

О. Довженка правдиво змалювати долю українського народу в роки війни 

Сталін оцінив як антирадянський і антипартійний вчинок. 

Слідом за сумнозвісними постановами ЦК ВКП(б) “Про журнал 

“Звезда” і “Ленінград” (1946), “Про оперу Мураделі “Велика дружба” (1948) 

були прийняті подібні ЦК КП(б)У, а саме: “Про перекручування і помилки у 

висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії української 

літератури”, про журнал “Вітчизна” та “Перець”. У 1947 році на пленумі СП 

України та у пресі були піддані нищівній критиці романи “Жива вода” і 

“Його покоління” Ю. Яновського та І. Сенченка відповідно, повість П. Панча 

“Голубі ешелони”, поезії М. Рильського “Слово про рідну матір”, “Я – син 
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країни Рад”. У 1951 році на пленумі чотири дні громили автора вірша 

“Любіть Україну” В. Сосюру. Головна причина звинувачень – український 

буржуазний націоналізм митців. 

Причиною таких ідеологічних репресій щодо національних 

письменників із боку партійного керівництва, на наш погляд, стало те, що у 

творах вони плекали любов до свого народу, рідної землі, мови, хотіли 

продовжити традиції, започатковані ще Т. Шевченком, І. Франком, Лесею 

Українкою. Прозаїки й поети у своїх творах оспівували образ Матері, 

контекст якого був суголосний образу Батьківщини, тобто України, що 

перенесла трагедію війни. Так, у “Мандрівці в молодість” М. Рильського, в 

романах “Жива вода” Ю. Яновського, “Його покоління” І. Сенченка, у повісті 

П. Панча “Голубі ешелони” та в інших творах на першому плані – не класові, 

а загальнонаціональні цінності. Митці, звертаючись до фольклорних образів, 

звеличуючи героїчні подвиги предків, сприяли формуванню національної 

гордості й національної пам’яті. Все це викликало у влади з її 

великоімперською політикою страх.  

В Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х років 

продовжувалися ідеологічні переслідування вітчизняних митців. Їх 

звинувачували то в “українському буржуазному націоналізмі”, то у 

“безрідному космополітизмі”. Головним у тогочасній літературі була 

героїзація війни, її парадне зображення, а про всебічне осмислення тих подій 

не йшлося. Для періоду пізнього сталінізму характерне посилення 

ідеологічного пресу, нищилося все національне, топталися особисті права 

людини, домінувала, як і у 30-х роках, атмосфера несвободи.  

Слід мати на увазі, що в підрадянській Україні серед письменників 

були як прихильники правдивого і неупередженого відтворення рідної історії 

та національних надбань, так і співці тоталітарної системи, які готові були 

цькувати навіть друзів, аби доскочити посад. Так робив, наприклад, І. Ле 

стосовно Ю. Мушкетика, щоб стати першим у прозі, як О. Корнійчук у 

драматургії. Цьому сприяла і ментальність нашого народу, і сама система, 
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котрій була вигідна атмосфера самопоїдання. Така співпраця з імперською 

владою не прибирала суперечності, а забезпечувала формування захищеності 

завойованого перед агресором, націленим на знищення корінного народу. 

Влада знала, що ця співпраця через національну еліту, до якої належать і 

письменники, може перекинутися і на всю націю. Адже у силах першої як 

об’єднувати, так і сприяти імперському зомбуванню.  

У ментальності українців автор постає як зразок, адже “культурна 

свідомість продукує ідею праведності письменницької праці, пророчої місії 

автора-творця, автора-вчителя життя” [228, с. 35]. Проте в імперському 

дискурсі це твердження не можна приймати беззаперечно, тому що там автор 

поставлений перед вибором: бути взірцем або провладного, або 

національного типу. Тож цілком закономірно, що проблема національної 

пам’яті в художній літературі цього періоду через її повну несумісність із 

комуністичною ідеологією та панівною атмосферою страху могла бути 

частково реалізована тільки у творчості письменників останнього типу. 

Більше того, інколи твори на історичну тематику свідомо були спрямовані на 

викривлення чи руйнацію національної пам’яті під міфом соцреалізму. 

Після викриття культу Й. Сталіна на XX з'їзді КПРС у 1956 р., з 

початком хрущовської "відлиги" принципи культурної політики в Україні не 

змінилися. Хоча у той час і було реабілітовано багато діячів культури, 

репресованих у 1930-ті роки, та творчість багатьох письменників початку 

XX ст., як і практично все, створене українськими митцями в еміграції та 

діаспорі, залишалася під забороною. 

Звернення до коренів свого народу – це завжди бажання довести свою 

автономність, справжність, законність походження, пошуки праоснови, або, 

за словами С. Андрусів, “пошуки Батька, бо час, минуле – це Батько, від 

якого усе походить – людина, рід, нарід…” [11, с. 36]. Тому історія 

літератури доводить, що історичні жанри завжди були більш популярними і 

значущими в літературах пригноблених народів, яким, на жаль, довгий час 

був і український. 
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Забравши рештки незалежності, забороняючи або свідомо 

перекручуючи історію нашого народу, привласнивши собі “українського 

Батька” – Київську Русь, тоталітарна влада – царська чи радянсько-російська 

– позбавила українську націю права на законність походження, на гідне місце 

серед інших народів.  

Погоджуємося, що українська радянська історична проза повинна була 

узаконити такий стан речей [11, с. 36], а для цього треба було “і в художніх 

образах увічнити сталінський короткий курс української історії, звільненої 

від усього, що не збігалося з імперською ідеєю” [11, с. 36]. З цією метою на 

вимогу влади на І з’їзді радянських письменників (1934 р.) М. Горький 

закликав митців звернутися до своїх національних історій. Зрозуміло, що 

тематика згаданої белетристики 40–50-х рр. минулого століття обмежувалася 

колом дозволених тем, а саме: міфізація часу Київської Русі як колиски 

братніх народів і козаччини, котра незмінно була спрямована до 

“возз’єднання”, тобто Переяславської Ради. Віталася проза не лише на 

загальні теми, а й з видатною історичною особою в центрі. Тож з’являються 

“Іван Богун” Я. Качури, “Наливайко” Івана Ле, “Кармелюк” В. Кучера, 

“Битва на Кодимі” Ф. Бурлаки, “Олекса Довбуш” І. Єрофеєва, 

“Переяславська рада” Н. Рибака. Радянським історичним міфам влучну 

характеристику дав Р. Сербин, зазначивши, що вони “не відтворюють 

історичну істину – це не їхнє завдання. Міфи дають ідеологічне зображення 

минувшини, яке є корисне для політичних цілей міфотворців. З історії 

вибираються такі події і їх інтерпретується в такий спосіб, щоб підтримати 

заздалегідь вибрані політичні напрями” [204, с. 75]. Таким чином, бачимо 

вимушену роздвоєність письменників, які добровільно чи з примусу одягали 

маску, аби створювати бажані образи, нав’язані стереотипами імперської 

дійсності. 

Зрозуміло, що уся проза, написана у 40–50-ті роки ХХ століття на 

материковій Україні, зберігала ритуальні жести радянського роману: 

наявність ідеального героя, зображення подій у контексті класової боротьби, 
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оспівування тих діячів минулого, що підтримували возз’єднання України з 

Росією або тих, що боролися із зовнішніми ворогами та козацькою 

верхівкою, поширення міфу про спільне походження двох “братніх” народів. 

Зразковим втіленням цих настанов стали романи Я. Качури “Богун”, І. Ле 

“Наливайко”, Н. Рибака “Переяславська рада” та ін.  

Проте, незважаючи на ідеологічні шори, в українській літературі у цей 

період були написані досить вартісні художні тексти. Хоча вони і не були 

позбавлені соцреалістичного аспекту (офіційна оцінка діяльності відомих 

історичних подій та їх учасників, домінування класового підхіду, соціальна 

заангажованість характерів), та набули певної художньої вартості не своєю 

прорадянською спрямованістю, а зверненням до яскравих образів і картин, у 

яких відбилася закорінена на генетичному рівні авторська любов до рідної 

землі та героїчних предків. Це передусім “Людолови” З. Тулуб, “Святослав” 

та “Володимир” С. Скляренка, “Гомоніла У країна” П. Панча, “Гайдамаки” 

Ю. Мушкетика тощо. 

Вітчизняні прозаїки навіть за радянських часів не завжди могли чи 

хотіли втиснути свої твори в марксистсько-ленінську концепцію історії, хоча 

саме цей критерій був головним при визначенні їх художньої вартості, [86, 

с. 290]. Соцреалізм і партійні постанови вимагали показувати минуле “з 

позицій марксистсько-ленінського вчення про історію” [42, с. 33], ставлячи 

цей жанр літератури (як і всю літературу в цілому) на службу ідеології.  

Отже, необхідність ідеологічних схем не завжди могла нейтралізувати 

побічні дії авторського національного бачення історії, котре на рівні 

архетипів, які є механізмами збереження літературної пам’яті, відсилає нас 

до колективного підсвідомого, до колективної пам’яті, що дає можливість на 

рівні художнього тексту відчути зв’язок епох. 

У такій белетристиці, хоча і виходять на перший план соціальні 

суперечності, класова нерівність, страждання підневільних людей, як того 

вимагав “соцреалізм”, але відчувається набагато ширша ідейна мета. В її 

основі – передусім виховна і певною мірою націоусвідомлююча концепції 
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історії. Насамперед автори мали на меті через змалювання історії пробудити 

національну гідність українського народу, аби той спромігся на усвідомлення 

свого підневільного становища і шукання виходу з цієї ситуації. Така проза 

відбиває трагічну сутність нашої Батьківщини, хоча зроблено це на 

архетипному рівні надзвичайно тонко, з використанням підтексту. Зміщення 

інтерпретаційної моделі художнього відображення минулого від 

ідеологічних до етнічних і духовних характеристик утворило довкола цих 

творів національну ауру стосовно канонічної схеми історії України – бути 

меншим і слабшим “братом” великої і справедливої Росії. Вартим уваги 

видається той факт, що зовні витримана схема засадничих архетипів 

“Київська Русь” – “слов’яни” – “Росія”, “ворог” – “друг” – “брат” має 

внутрішні протиріччя і як наслідок розмиває жорсткі межі канону. 

 

Висновки до Розділу 1 

Як відомо, пам’ять, культура і діяльність – важливі складові структури 

особистості. Для нас пам’ять – система знань, накопичених людиною 

протягом життя, а головною ознакою пам’яті є передача досвіду чи 

інформації наступним поколінням. Будь-які форми пам'яті мають справу з 

минулим. Проте слід розрізняти національну пам'ять, що фіксує і збирає 

інформацію про минуле, пов’язану із формуванням та існуванням нації, і 

соціальну пам'ять, яка концентрує в собі широке коло соціальних явищ, 

наприклад, особливості повсякденного життя і свят, спосіб і якість життя, 

настрій і психічний стан людей тощо.  

Твори на історичну тематику є одним із факторів впливу на соціальну 

пам’ять, котра із соціально-комунікаційної точки зору є літературно-

культурним досвідом усіх поколінь, їхнім художнім світоглядом. Текст 

акумулює в собі пам’ять, тому що він генерує нові ідеї і є осередком 

культурної пам’яті. Він зберігає спогади про свої попередні контексти, що 

дає можливість дізнаватися про культурні та літературні пам’ятки минулого. 
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Завдяки цьому ми уявляємо минуле як безперервну картину подій, а не 

окремі епізоди із текстів.  

Підкреслимо: оскільки Україна була позбавлена національних 

політичних інститутів, провідну роль у збереженні національної ідентичності 

і поширенні національної свідомості взяла на себе література. Вона служила 

й служить пробудженню українського національного духу, сприяла й сприяє 

формуванню національної самосвідомості й відродженню національної 

пам’яті, тому прозу на історичну тематику слід розглядати з погляду 

відображення в ній останньої.  

40–50-ті роки ХХ століття – це час, коли письменники повинні були 

керуватися у своїй творчості вимогами соцреалізму. На початку війни, 

намагаючись піднести патріотичний дух народу, радянська влада послабила 

ідеологічний контроль і всіляко використовувала ідею національного 

патріотизму, за який переслідувала у 30-ті роки. Проте переможний кінець 

Другої світової призвів до згортання усіх проявів свободи і змусив митців 

приховувати свою вроджену українську органічність, яка, незважаючи ні на 

що, знаходила вихід мимохіть. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОДУ У ТВОРАХ НА 

ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ 40–50-х рр. ХХ ст. 

 

40–50 рр. ХХ ст. – складний час як в історії України, так і в її 

літературі, котра в тоталітарному суспільстві виконувала не мистецьку, а 

агітаційну функцію прославляння комуністичної партії та її лідерів. Іншими 

словами, література стала засобом ідеологічного впливу, а радянські 

письменники своїми творами повинні були утверджувати провладні догмати. 

У таких умовах надзвичайно важливого значення набуває творчість митців, 

які вимушені були творити за кордоном, адже так історично склалося, що 

українська література представлена творами, написаними як на етнічній 

українській території, так і поза її межами. Хоча факт існування 

літературного процесу поза межами рідного краю заперечувався, 

замовчувався протягом багатьох десятиліть і офіційною наукою, і 

представниками панівного в Україні режиму. “Який, мовляв, може бути 

літературний процес поза межами рідного краю, поза межами мовного моря 

того народу, виразником якого завжди є художня література” [118, с. 442].  

Проте українська література, яка розвивалася в еміграційному 

середовищі, показала і велич духу, і справжній патріотизм письменників, що 

змушені були шукати свою долю в різних країнах світу. Їхня 

україноцентрична творчість була спрямована на розвій української 

національної ідеї. Аналізуючи багатоплановість прочитання явища еміграції, 

Ф. Погребенник підкреслив, що в усі часи воно супроводжувалося 

народженням і розвитком громадсько-політичної й літературно-естетичної 

думки, котра відображала історичну долю цього народу [183, с. 22].  

Існування материкової та діаспорної української літератури створило 

певні обставини для її специфічного розвитку. За умов нищення останньої в 

радянській Україні діаспора майже сторіччя була єдиним незамуленим 

джерелом збереження національної пам’яті й залучення вітчизняного 
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художнього слова в європейський культурний контекст. У ситуації 

бездержавності за досить короткий час наша письменницька еліта в 

зарубіжних країнах об’єдналася навколо спільної мети – відродження 

національної ідеї. 

Головним пріоритетом радянської української літератури 40–50-х рр. 

ХХ ст. було зображення подій із урахуванням класового підходу і 

утвердження єдино можливого методу соціологічного реалізму, для якого 

визначальними були позаестетичні принципи партійності, завульгаризованої 

народності, пролетарського інтернаціоналізму тощо [133, с. 650]. Така 

література мала безліч заборон, котрі відобразились насамперед у її тематиці. 

Не могло бути й мови про сюжети з Біблії, адже українська література була 

змушена сповідувати атеїзм. Вирішення цієї проблеми взяла на себе 

еміграційна література. Такими творами стали повість І. Костецького “День 

святого” (1945), притча (зустрічаємо у різних літературознавців − оповідання 

і новела) В. Домонтовича “Апостоли” (40-ві рр.), роман Л. Мосендза 

“Останній пророк” (1948). 

На материковій Україні вже після здобуття нею незалежності у 1995 р. 

вийшов друком апокрифічний роман Р. Іваничука “Євангеліє від Томи”, 

який, на думку І. Набитовича, став своєрідним містком у поєднанні 

“розірваних шляхів літературного процесу в Україні й на еміграції щодо 

використання в художній прозі сюжетів Святого Письма…” [154, с. 175].  

Твори на історичну тематику “Останній пророк” Леоніда Мосендза й 

“Апостоли” В. Домонтовича, що побачили світ у 40-ві рр. ХХ ст., є 

невід’ємною частиною цього літературного процесу. Рецепція 

письменниками біблійно-євангельських сюжетів тісно пов’язана із 

проблемою замовчування національної історії в радянській Україні, до того 

ж, тексти саме цих двох авторів, на наш погляд, є найбільш довершеними, 

стилістично подібними (неокласик Домонтович та вісниківець Мосендз) і 

цікавими з погляду національного впливу й проблеми національної пам’яті, 

тому зазначені твори й стануть об’єктом нашої уваги другого розділу 
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запропонованого дослідження. Зрештою, проаналізувавши змальовані у них 

художні образи, спробуємо через осмислення їхнього підтексту наблизитися 

до авторського розуміння тогочасних проблем української нації. 

Наступна тема, котра знайшла своє художнє втілення у діаспорному 

літературному процесі 40–50-х рр. – праісторія України. Знову ж таки 

говорити про серйозне занурення радянських митців у цю історичну епоху не 

доводиться, адже, з одного боку, над письменниками тяжіла ідеологічна 

заборона виокремлювати історію України з контексту радянської, з іншого, – 

відсутність писемних джерел потребувала особливого таланту і бажання 

занурюватися в археологічний і фольклорний матеріал задля реконструкції 

моделі дописемного минулого. Серед авторів, що творили поза межами 

материкової України і котрі взялися за осмислення цієї тематичної царини, 

були Д. Гуменна (“Епізод з життя Європи Критської” (1947), “Велике Цабе” 

(1952) та Н. Королева (“Легенди старокиївські” (1942)).  

Звернення до праісторії у доробку Д. Гуменної у 40–50-х рр. лише 

починалося. Зазначені повісті стали першим художнім входженням у світ 

давноминулого України. Згодом у цьому тематичному спрямуванні будуть 

написані есе “Родинний альбом”, “Минуле пливе у прийдешнє”, “Благослови, 

Мати”, роман “Золотий плуг”, збірка оповідань “Прогулянка алеями 

мільйоноліть”. На нашу думку, осмислювати доробок цієї авторки треба 

комплексно, і такі розвідки в нашому літературознавстві вже є – монографія 

П. Сороки “Докія Гуменна. Літературний портрет” [215], дисертаційні 

дослідження О. Коломієць [104], М. Лаврусенко [124], Т. Николюк [164], 

тому наступним об’єктом уваги цього розділу нашого дисертаційного 

дослідження стане творчість Н. Королеви, зокрема її збірка оповідань 

“Легенди старокиївські”. Свій вибір ми мотивуємо тим, що це, за словами 

Зенона Гузара, одна з яскравих романтичних постатей в українській 

літературі, екзотична напівпанянка, католичка, що перейнялася Україною й 

українською культурою [49, с. 253]. Її ім’я добре відоме фахівцям та 

широкому читацькому загалу – ні. А проте літературна спадщина 
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письменниці – це оригінальний творчий доробок, жанрові особливості якого 

досить слабо розвинуті в українській літературі. Наталена Королева дала 

нове життя стародавньому жанру легенди, який, здавалося б, втратив 

актуальність для української літератури першої половини ХХ ст., видавши у 

1942 р. збірку “Легенди старокиївські”.  

Мисткиня зі своїми оповідками стоїть осібно від інших прозаїків, які у 

своїй творчості зверталися до легенд, адже вона не просто ввела їх у сюжет 

свого твору, а, художньо переосмисливши, відродила як окремий жанр 

літератури. Саме цим пояснюється зроблений нами вибір серед написаного у 

40–50 роки ХХ ст. на тему стародавньої України на користь “Легенд 

старокиївських” Наталени Королеви. 

Отже, мета другого підрозділу – аналіз авторської інтерпретації 

праісторії України (походження й становище праслов’ян серед інших 

спільностей і культур) у тих легендах, у яких проблема національної пам’яті 

є найвиразнішою. 

Якщо говорити про дозволену владою тему козаччини й Хмельниччини 

у прозі на історичну тематику 40–50-х рр. ХХ ст., то її розробка вимагала від 

письменників радянської України повної відповідності комуністичній 

ідеології та її пропагандистському характеру. Тож вплив цензури і безліч 

заборон – усе це призвело до фальшування у ній подій минулого, збіднило її 

художню вартість. Натомість у діаспорі митці мали змогу з художньою 

об’єктивністю відтворити козацьку добу, “представити її людей згідно з 

документами або згідно із законами дослідницької ймовірності” [242 с. 260], 

адже вони понад усе ставили національні критерії як засіб збереження 

національної української ідентичності.  

Тема визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького знайшла 

своє відображення в зазначений період у творчості двох письменників-

емігрантів – П. Феденка (“Гомоніла Україна” (1942), “Гетьманів кум” (1943), 

“Несмертельна слава” (1954)) та Ю. Косача (“День гніву” (1947), “Рубікон 

Хмельницького” (1941)).  
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Обсяг дисертації не дозволяє здійснити цілісний аналіз усіх названих 

творів, тому ми зупинимося на творчості одного із цих митців, а саме – 

Ю. Косача. Дві його повісті “День гніву“ й “Рубікон Хмельницького”, 

написані в 40-ві роки минулого століття, стануть останнім об’єктом уваги 

другого розділу нашого дослідження. По-перше, незначна кількість розвідок, 

присвячених цим творам. По-друге, у своєму виборі ми керувалися бажанням 

ширшого охоплення стилів і напрямків аналізованих нами прикладів 

історичного прозописьма, тому саме ідейно-художня та стильова відмінність 

модерністських творів “європеїста” Ю. Косача стала вирішальним чинником 

у нашому виборі.  

За мету ми поставили осмислення своєрідності способу художнього 

відображення Ю. Косачем часів визвольної війни 1648–1654 рр. та авторську 

інтерпретацію історії народження героя-вождя і лідера нації.  

 

2.1. Мотиви Святого Письма у прозі на історичну тематику 40–50-

х рр. ХХ ст. 

 

Постать Леоніда Мосендза згадують серед представників “Празької 

школи” (Є. Маланюк, О. Ольжич, Ю. Клен, Ю. Липа, О. Теліга, 

О. Лятуринська та ін.), котрі після програних визвольних змагань і падіння 

УНР опинилися на еміграції. Він належить до тієї нової націоналістичної 

генерації, яка сформувалася в Україні у процесі Національної революції 

1917–1920-х рр. і домінувала в еміграційному суспільному житті у 1920–

1940-х рр. Реакцією на національну поразку, більшовицьке підкорення і 

терор була зміна поглядів та ідейної переорієнтації цієї активної групи 

митців, що опинилися поза межами комуністичної системи.  

Найпереконливіше причини поразки революції та національного 

безсилля, а також постулати української національної ідеї здорової нації 

сформулював ідейний лідер нового покоління Д. Донцов. Головні з них: 1) 

зміцнення волі нації до життя, до влади, до експансії; 2) прагнення до 
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боротьби, без якої не можливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні 

віра в нього, ані тріумф жодної нової ідеї; 3) романтизм ідеї, що ставить 

загальне, ідеал над особистими інтересами; 4) фанатизм і безкомпромісність 

ідеї; 5) служіння ідеї інтересам поступу; 6) існування активної, відважної, 

спраглої до влади меншості, або аристократії, що править країною [63, с. 2].  

Д. Донцова можна вважати теоретиком нового світоглядного руху в 

Україні. Відкриваючи у 1922 р. журнал “Літературно-науковий вісник”, він 

писав: “Вирвати нашу національну ідею з хаосу.., дати їй яскравий, виразний 

зміст, зробити з неї стяг, коло якого гуртувалася б ціла нація, – ось завдання, 

до розв’язування котрого, разом з іншими, хоче причинитися і відновлений 

“Л. Н. Вісник”. І далі додає: бракувало досі українському націоналізмові сеї 

ірраціональної віри в історичне покликання свого народу. … Аж до останніх 

років ми майже не мали що протиставити сій вірі, що було б рівно вартне, 

коли не рахувати того оптимістично-мрійливого квієтизму і того культу 

терпіння, яким була перейнята наша література” [64, с. 55].  

Як бачимо, український ідеолог прагнув змінити психологію 

бездержавного народу, котрий вживив у свою культуру заспокійливу 

життєву філософію нарікання і виправдовування своєї історичної поразки, 

тому стає зрозумілим згуртування частини пражан (серед яких був і 

Л. Мосендз), захоплених національно-державницькою ідеєю та новою 

ідейно-естетичною концепцією львівського журналу “Літературно-Науковий 

Вісник”, редагованого Д. Донцовим, навколо цього видання (цю групу митців 

прийнято називати “вісниківцями”). Об’єднані вони були – і поети, і 

прозаїки – спільним світоглядом, вірою та ідеологією [252, с. 446], тобто 

ідеєю національно-визвольної боротьби й українським патріотизмом.  

Цей екскурс в історію становлення вісниківства і причетності до нього 

Л. Мосендза дає можливість нам зрозуміти ідейні основи творчості 

письменника, пояснює, чому головними проблемами, які митець порушує у 

своїх творах, зокрема в романі “Останній пророк”, є проблеми, характерні 

для всієї вісниківської літератури – формування сильного характеру 
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представників поневоленлї нації, народження її справжнього вождя, а відтак і 

боротьба за незалежність. 

Л. Мосендз відомий нам як поет, прозаїк, перекладач і публіцист. 

Проте в літературу він увійшов “насамперед як прозаїк, а вже потім поет” 

[239, с .9]. Саме вищезгаданий роман науковці вважають головним твором у 

літературній спадщині Л. Мосендза, окремі аспекти якого досліджували 

М. Васьків [31], Р. Задеснянський [76], Б. Кравців [119], Ю. Мариненко [138], 

С. Наумович [159], М. Неврлий [161], Е. Соловей [213], А. Шпиталь [256], 

Т. Яковенко [261]. Більш ґрунтовною є монографія І. Набитовича [154], який 

здійснив аналіз цього твору з погляду його художніх особливостей. Ми ж у 

цій частині нашого дослідження спробуємо розглянути проблему 

національної пам’яті через аналіз підтекстових смислів художнього світу 

роману. 

Беручи до уваги листування Л. Мосендза, І. Набитович зазначає, що 

головними джерелами, зрозуміло, крім Біблії, під час написання “Останнього 

пророка” стали Талмуд та “Юдейські старожитності” Й. Флавія, загальна 

історія Палестини І віку н.е. та римська історія того часу [154, с. 77].  

Отже, письменник змальовує перед читачем біблійну історію 

народження Іоана Хрестителя (у Мосендза − Єгоханан (даний Богом) за 

фонетичною транскрипцією з івриту). Автор, спираючись на текст Нового 

Завіту, де діяльність цього пророка висвітлено найдетальніше, створив 

художній життєпис майбутнього Івана Предтечі від самого народження до 

його 29-річчя, тобто він звернувся до подій, які відбувалися в Палестині від 

2 р. до нашої ери й до початку Христової. Проте, незважаючи на географічну 

й часову дистанцію, це “не робить проблематику менш актуальною і менш 

сучасною” [138, с. 146]. На користь цього аргументу можна навести доказ, 

що текст будь-якого жанру будується за певними законами і має свої 

особливості, які у свою чергу стають таким собі обмежувальним фактором. 

Часто канони жанру навіть “спрямовують інтерпретацію в певне русло, 

визначають інтенційні особливості твору” [31, с. 13]. Зрозуміло, що свої 
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обмежувальні й обов’язкові жанрові особливості мають і твори на історичну 

тематику. Передусім для них має важливе значення їх історіософський 

характер і спрямованість на сучасність (чи то авторську, чи то читацьку). 

Особливості зазначеної прози, хоча і можуть мати універсальний характер, 

насамперед стосуються історії конкретної держави чи нації, тому читач, а в 

першу чергу дослідник, завжди повинен пам’ятати також про обмеження 

минулим і теперішнім станом цієї держави чи нації. Найчастіше таку 

державу чи націю ми ідентифікуємо з національною або державною 

приналежністю автора, який у свою чергу самоідентифікується так само, 

навіть якщо він звертається до чужої історії. 

Саме таким яскравим прикладом подібної ідентифікації й 

самоідентифікації став роман “Останній пророк”. Безперечно, твір 

Л. Мосендза може сприйматися представниками різних націй по-різному. Та 

для українського читача це передусім поєднання часопростору Юдеї І ст. до 

народження Христа й подій з української історії. 

Л. Мосендз, поет-лірик і автор історичних новел, звернувся наприкінці 

свого життя до великого епічного жанру невипадково. Він “намагається 

зробити його синтетичним узагальненням власних роздумів останніх років 

про долю і майбутнє батьківщини, використавши попередні художні набутки 

в царині історичних жанрів” [31, с. 13]. Саме тому, на нашу думку, події 

роману “Останній пророк” не обмежилися лише життєписом Єгоханана, 

перед нами − розлога характеристика суспільно-історичної ситуації в 

Палестині І ст. до народження Христа. Щоб якомога повніше й точніше її 

відтворити, письменник, як ми вже зазначали, детально проштудіював 

історичні джерела про події тієї доби. Проте той факт, що він у своєму творі 

звертається до відсутнього у Євангеліє періоду з життя Іоана (Єгоханана), 

наштовхує на думку про ймовірність існування окремих неточностей, 

відхилень від історичного ходу подій, домислів і навіть свідомої 

трансформації подій, що є ще одним доказом важливості для митця 
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проведення аналогій між тогочасною Палестиною і сучасною йому 

Україною. 

“Останній пророк” складається із трьох частин. Перша має назву 

“Батьки”. Відповідно і сюжет розвивається навколо батьків Єгоханана − 

Захарія й Елісеби. Як дійова особа він постає перед нами лише у другій 

частині роману. Перша ж занурює нас у середовище тогочасної епохи та 

подружнє життя священика Захарія й Елісеби. Перед читачем 

вимальовується ідеал родини, який дуже подібний до уявлень українців про 

сімейне щастя. У ній панує розуміння і злагода. Автор наголошує на 

встановлених у їхній родині рівноправних галілейських стосунках, де жінка, 

на відміну від гебронських укладів послуху перед чоловіком-господарем, 

була панею дому, “бо рибалка йшов на озеро, а чабан до гір…” [152, с. 156]. 

На нашу думку, тут простежується досить прозора паралель із долею 

української жінки-козачки, яка, провівши чоловіка в похід, залишалася 

повноправною господинею, котра вела не тільки господарство, а й 

вирішувала важливі сімейні питання. В уклад життя іншої гебронської пари – 

Якова та Малки – теж ніби вплетені українські мотиви. Так, автор говорить, 

що вони “гризуться і лаються щодня, вона верещить, мов причинна, на цілу 

вулицю… Скільки горшиків потовкла вже й макітер потрощила!..”[152, с 8]. 

Письменник українізує опис їхніх сварок через предмети побуту, поширені в 

українців, а саме: горщики й макітри. Як бачимо, уже з перших сторінок 

роману Л. Мосендз налаштовує читача на розуміння того, що роман треба 

сприймати як твір з глибоким підтекстовим смислом, спроектованим на 

Україну. 

Далі дізнаємося, що сімейну ідилію Захарія та Елісеби затьмарює 

бездітність, і сусідки не гребують жодною нагодою, аби уколоти цим 

нещасну жінку. Живучи лише надією, вона випрошує у Бога сина, обіцяючи 

віддати його на службу народу й Месії: “Зглянься й на мене… Здійми з мене 

прокляття безплідности, дай мені дитину, даруй мені сина! Не буду нарікати, 

ані стогнати, ані ридати, як покличе його Месія. Сама віддам Йому дитину 
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свою! За храм, за народ, за закон!” [152, с. 16]. Благання були почуті, проте 

лише Елісеба відчула радість материнства − Захарій помер ще до народження 

сина. Смерть священика була невипадковою, їй передувала досить сумна 

пригода, що сталася з ним по дорозі до Єрусалима на храмову службу. Без 

будь-якої на те причини його побив римський військовий. Відтоді звичайний 

священик, коло інтересів якого обмежувалося лише храмом і законом, котрий 

у глибині душі навіть часом радів римській владі, стає на стежку заперечення 

колишніх власних думок і переконань. Тепер він відчув, з якою нехіттю 

приймала його свідомість ще не так давно рідну для нього покірну мудрість 

панського слуги. Коли Захарій, хворий і безсилий, повернувся додому, 

односелець Давид навіть без слів відчув зміни у своєму другові: у нього був 

погляд наново народженої людини. Тож, як бачимо, тільки коли священик 

зазнав особистої наруги, до нього прийшла готовність відстоювати власну 

честь і глибока занепокоєність долею свого народу. Уже на смертному ложі 

він зрозумів, яким ганебним було його життя і життя тисяч таких, як він: 

“Що нарід?! Нічого йому до того! От як перед лицем Господнім стану я, 

вкритий ганьбою?!” [152, с. 33].  

Подібні зміни і теж на схилі років відбуваються й у свідомості ще 

одного персонажа твору – митаря Закхія, що жив за принципом: “Ані сам у 

себе царя не лай, ані в затишку дому свого не ганьби міцнішого! Бо птах 

небесний донести може голос твій..!” [152, с. 33]. Лиш коли він пережив 

звільнення з посади і перед ним реально постала загроза жебракування, то 

усвідомив нікчемність і непотрібність свого ганебного митарства, за яке не 

мав жодної дяки ні від завойовників, ні від своїх. До нього приходить 

прозріння, що основною причиною національної залежності є відсутність 

єдності, прагнення переживати чужі болі, як власні. 

Таким чином, поведінка Захарія та Закхія – це приклад національного 

рабства, із яким людина може спокійно співіснувати, особливо, якщо вона 

змогла досягти певного становища у порівнянні з іншими гнобленими. Така 
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ситуація була близькою і зрозумілою Л. Мосендзу: багато його 

співвітчизників перебували саме у такому стані. 

На відміну від Захарія і Закхія, національну самосвідомість яких змогла 

розбудити лише кривда, Елісеба цього не потребувала. Вона виросла у 

Галілеї, землі, що народжувала повстанців, душа її не була з дитинства 

призвичаєна до покори Юдейського Геброну, а палала вродженою любов’ю 

до свого краю, живила ж це горіння національна пам’ять: “Яка ж дорога, 

безконечно прекрасна й боляче близька ця земля! Предки досягли її з 

великим зусиллям і боротьбою, предківська кров покропила межі дідизни. 

Але варта вона, стократ варта тієї проллятої крови, тих зроблених зусиль. Та 

не лише проллятої. Але й тієї, може, треба буде пролляти ще в обороні могил 

предків і осель нащадків. Варта вона столітніх сподівань, минулої слави й 

прийдешніх жертв!..” [152, с. 15]. Власний біль за долю української землі 

автор передає через відчуття героїні до єврейської. Їй болить, що “наче лев 

здобич, ухопив нас чужинець і саме ім’я наше хотів би стерти з лиця землі” 

[152, с. 16], і вона просить Бога послати її народу свого Месію, щоб вів його 

за закон, за храм, за правду. Майбутня мати боїться лише одного, аби не 

прищепилася синовій душі покора.  

Маленький Єгоханан ріс на радість матері і на заздрість сусідам. 

“Cвоїми дивними кучерями й свіжістю смаглявого личка” відрізнявся від 

гебронських хлопців і нагадував Елісебі її рідні соковиті галілейські 

краєвиди, їхні рум’яні ранки й погідні вечори, а хлопчикові очі − “сині 

даляви рідного Кенезаритського моря” [152, с. 154]. Навіть нетипова для 

гебронців зовнішність, якою наділяє свого героя автор, є уособленням 

свободолюбивого краю, котрим була Галілея, а його неабиякі здібності та 

обдарованість талантом лідера ще сильніше підкреслюють покликання бути 

обраним. 

Елісебу непокоїло синове захоплення військовою силою 

поневолювачів, і Давид, протестні настрої якого проти римлян мали форму 

виховних розмов з іншими, показуючи жінці руїни колишньої величі й слави 
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Геброна, показав їй правильний шлях у вихованні сина: “Бачиш, Елісебо! 

Геброн! Старий і новий!.. Це каміння, ці стріхи, стіни, гаї й левади! Кому це 

належить? Хто проливав за них кров? Чужинці? Римляни? Діди й прадіди 

наші! Про це мусиш розказувати синові. Дитяча душа тепер як родючий 

намул Йордану… Засівай же до неї духа праотців наших, їхню віру і їхню 

боротьбу…” [152, с. 159]. Тобто цей чоловік розуміє, що у формуванні 

національної свідомості важливе місце займає національна пам’ять, яка 

передається через знання та виховання і, власне, останнє сприяє формуванню 

сукупності уявлень про історичний шлях нації та її самобутність, закладає 

основи особистості: її світогляд, національну самобутність і моральність. 

Елісеба почала розповідати Єгоханану все, що чула колись від Захарія 

про історію Геброна. І галілейська кров поступово давалася взнаки, бурхлива 

й небезпечна кров. Жодної справи не робив хлопець, якщо не знав її кінцевої 

мети, дозволяв собі сперечатися з Давидом. Тож покірний послух не був, так 

би мовити, його товаришем. 

Таким чином, Л. Мосендз знайомить нас із сім’єю героя, долею батька, 

змальовує панорамну картину життя давнього Ізраїлю, а саме: ментальність, 

настрої, переконання й культуру різних його представників. Тут чітко 

простежується естетична засада неоромантизму, ознаки якого притаманні 

прозі митця: схопити дух історії, зануритися у її духовну, моральну й 

політичну атмосферу. 

Відтворивши картини приниження ізраїльського народу, його 

меланхолічну пасивність у часи римської окупації та правління Ірода, 

письменник передусім проводить паралелі хронотопу Юдеї з різночасовими 

подіями в історії України. Автора обурює обрана українцями модель 

поведінки – “моя хата скраю”. Він передбачає довголітнє рабство на рідній 

землі, покірну неволю, яку може подолати прозріння й національне 

піднесення країни. Недарма ж автор вкладає у вуста Давида думку, що 

“найстрашніший час є кращий, ніж ніякий, час” [152, с. 75]. На рівні 

підтексту письменник доводить, що духовне зростання нації відбувається не 
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у період спокою і матеріальної стабільності, а на емоційному піднесенні, 

коли люди сповнені горіння й боротьби. І цей факт не раз був доведений 

подіями з історії нашої держави. Старий Давид учив, що народ не зміниться 

без боротьби і страждань: “…до рабів не прийде Месія! Він прийде до братів 

своїх…” [152, с. 77]. 

Як противагу гнилому моральному спокою і рабському життю 

мешканців звучать слова з уст слуги пророка про очищення зіпсованої крові 

народу вогнем і мечем: “Треба спору й розбрату, треба війни й 

братовбивства! Щоб із кров’ю витік гній з душі народу. Щоб здорова й міцна 

могла вона зустріти Месію!..” [152, с. 45]  

Тут письменник звертається до образної системи Т. Шевченка:  

Може, зійдуть, і виростуть 

Ножі обоюдні 

Розпанахають погане 

Гниле серце, трудне… 

І вицідять сукровату, 

І наллють живої 

Козацької тії крові, 

Чистої, святої!!! [243 с. 172] 

Це пояснюється позицією вісниківського націоналістичного мислення, 

його художньою традицією: Д. Донцов із усієї української літератури вибрав 

лише кілька авторів, що могли б виховати нове героїчне покоління українців, 

позбавлене комплексів рабства й малоросійства, серед котрих був і 

Т. Шевченко. 

Зважаючи на ідеї донцовського націоналізму 1920-х рр., послідовником 

якого був Л. Мосендз, можна простежити їхню співзвучність із проблемами 

давніх євреїв – безкомпромісність, нетерпимість до зради й поступливості, 

культ змагання й боротьби, плекання героїко-романтичних настроїв нації. 
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Тільки ці чинники, на думку автора, зможуть допомогти єврейському 

(чи будь-якому іншому залежному народу) звільнитися з-під гніту 

могутнішого ворога і не розчинитися в його історії.  

На сторінках роману автор методично показує, як цілеспрямовано 

насаджувався завойовниками культ римського імператора, культ сили. 

Культурна агресія римлян виявлялася у відкритій зневазі до законів і 

традицій місцевого населення, у проведеному переписі, котрий призвів до 

повстання в Галілеї. Л. Мосендз не описує його, лише говорить, як про уже 

доконаний факт, і показує наслідки: “З повстання проти римлян нічого, само 

собою, тоді не вийшло. Проти переваги римської міці заслабке було народне 

обурення. Заслабке й неодностайне. Бо коли Галілея вибухла вогневищем 

спротиву − Самарія й Юдея обмежилися порожніми словами” [152, с. 147].  

Для того, щоб увиразнити свої ідеологічні міркування, автор 

послідовно накладає події євангельської історії на актуальний досвід 

української нації. Аби ще більше підкреслити трагедію роз’єднаності нації, 

письменник характеризує її ментальність словами завойовника (римлянина): 

“Ті, що з Юдеї, ті єрусалимські балакуни, вони за гроші готові й рідного 

батька продати ідумейцям, та ще й діда дати на добавок. Галілейці не такі. 

Для них гроші нічого не варті. Для них слава – все” [152, с. 186]. 

Художня достовірність епізоду пояснюється вочевидь українською 

ситуацією, тобто письменник, перебуваючи у “чужій” тематиці, порушує 

проблему, болісну для українського суспільства, – роз’єднаність країни, і, як 

наслідок, – втрата однією частиною її населення національної самосвідомості 

та підміна духовних цінностей матеріальними. 

Після повстання не залишилося й сліду від “цвітучого Галілейського 

Сефорісу …навіть саме місце, де колись стояло воно, переможець заорав і 

засипав сіллю” [152, с. 147–148]. Живих мешканців міста порозпинали на 

перехрестях юдейських, самарійських і галілейських доріг. Допомогла 

придавити повстання і зрада: при першому звуку легіонерських буцин утекли 

вожді й керівники, мудрі й учені. Вони викупили собі життя ціною власного 
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приниження й численними невинними жертвами. Як результат – кращі 

загинули, гірші зігнулися ще нижче. Римляни перемогли, гніт і визиск 

юдейського народу тривав і далі. Велика тиша запанувала ізраїльською 

землею. Письменник наголошує на тому, що відбулися зміни у свідомості 

переможених, вони змирилися зі своїм становищем й уже не чекають на 

прихід Месії. Покора і послух стають супутниками їхнього життя.  

Прозаїк у цьому епізоді, на нашу думку, ніби шукає паралелі з 

легендарними визвольними змаганнями свого народу, програними через 

пасивність, роз’єднаність, нерішучість, а подекуди й зрадливість частини 

його еліти. Докладно описуючи жорстоке покарання бунтівливого Сефорісу, 

він підтекстово прирівнює його до наруг, завданих Україні Росією, яка 

топила у ріках крові намагання окремих гетьманів, а пізніше й лідерів УНР 

вирватися із цупких пазурів царської чи більшовицької влади. Серед 

яскравих прикладів – знищення за наказом Петра І Батурина, аби помститися 

гетьману І. Мазепі за союз з Карлом ХІІ. Тоді загинули всі його мешканці – 

близько 15 тисяч, – а місто було спалене, “не милуючи ні статі, ні віку, ні 

самих молочних немовлят” [88, с. 262]. “Тіла закатованих оборонців 

Батурина спустили на плотах у річку Сейм, і вони пливли “для настрашення” 

козаків” [147, с. 66]. Для полонених карою було “живцем чвертувати, 

колесувати й на палю вбивати, а далі вигадано нові роди тортур, що саму 

уяву жахали” [88, с. 262]. Зрадник же отримав від царя жалувану грамоту на 

полковницький чин. Привілеями і маєтностями обдарував російський цар і 

тих старшин, що перейшли на його бік у битві під Полтавою. Долю Січі 

вирішила також зрада: проведене полковником Галаганом російське військо 

за підтримку гетьмана “обернуло Січ в руїну, а всі полонені, всупереч 

обіцянкам, були страчені” [147, с. 66]. Суспільство, як і в далекій Іудеї, було 

деморалізоване й придавлене масовим терором.  

Цвіт української нації загинув і у битві, сучасником якої був сам 

Л. Мосендз, – битві під Крутами, що відбулася у 1918 році. Тоді 300 

курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі бій із 
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багатотисячною більшовицькою армією. Ціною свого життя вони зупинили 

наступ ворога на два дні. Жорстокість ситуації полягала в тому, що керівники 

новоствореної Української держави виявилися неготовими відстояти власну 

землю, а 300 українських недосвідчених юнаків повторили подвиг древніх 

спартанців.  

Послідовник ідеології Д. Донцова, який, аналізуючи причини занепаду 

окремих держав, дав конкретне пояснення цього явища: “За моральним 

упадком еліти, слідує, як його тінь, заслужена кара нації” [62, с. 23], 

Л. Мосендз підводить нас до думки, що, крім подолання рабської психології і 

бажання боротьби, для перемоги нації потрібен справжній лідер: “Яким 

завзяттям палали очі молоді!.. Але не об’явився ніхто з очікуваних, не було 

ані Гедеона, ані Самсона, ані лева Юди! Не дав про себе знати й Месія!” [152, 

с. 150]. 

Пройнятий тугою за провідником, письменник творить 

неоромантичний образ бажаного вождя. Єгоханан у нього – активна 

особистість, що весь час перебуває у пошуку. Ще з дитинства поступово усе 

побачене, почуте від інших чи досягнуте самостійно аналізувалося малим і 

мало неабиякий вплив на формування його національної самосвідомості та 

морально-етичних норм. Хлопчина знає історію втечі його народу з 

єгипетського рабства, чує бідкання людей за втраченим ситим і спокійним 

життям у Єгипті, тож його гнітить такий стан суспільства. Та, крім слів 

покори, його серце чує й інші, сказані Давидом, “що не покірними 

мудрощами живий буває нарід, а мечем предків і духом пророків” [152, 

с. 175]. Вони будять його душу, живлять національну пам’ять і штовхають до 

дії.  

Пройшовши науку у старого Давида, який своїми поглядами спрямував 

його помисли до мрії про зелотів, котрих хлопець уявляв 

найромантичнішими і найзавзятішими патріотами, мужніми підпільниками, 

що продовжують постійну збройну боротьбу із завойовниками й особливо з 

їх посіпаками з юдеїв, Єгоханан іде учитися до Єрусалимського храму 
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(обіцянка Елісеби Господу). У місті вроджена допитливість і постійна 

потреба пошуку праведних шляхів приводить юнака по черзі до трьох різних 

політичних таборів – садукеїв, фарисеїв і зелотів-сікаріїв.  

Перші – фінансово-політична верхівка юдейської спільноти, її частина, 

що пристосувалася до влади завойовника, до його культури і ментальності 

(за Дж. Тойнбі – іродіядство). Для збереження свого панівного становища 

вони готові йти на будь-які угоди з римлянами, відповідно, завжди 

перебуваючи на поверхні. Єгоханана спочатку приваблює вчення садукея 

Йосифа про усвідомлений вибір життєвих позицій і про відповідальність за 

цей вибір, який повинен узгоджуватися з релігійними постулатами, а 

значить, на думку юнака, з ідеями національної окремішності й незалежності. 

Та насправді таке вчення утверджувало право сильного й багатого вибирати 

те, що для нього найвигідніше. Пізнавши глибше цю політичну силу, 

Єгохананова сповнена шляхетності й самозречення душа не змогла прийняти 

їхню філософію життя – про народ і націю варто вести мову лише тоді, коли 

це вигідно, а кінцевою метою повинно стати власне задоволення. Він 

доходить до розуміння того, що “лише ситість і надмір спокою є тим 

найбільшим нещастям, від якого терпить народ! Це є найвище зло, 

найпривабливіша омана, найоблудніша неправда” [152, с. 315]. Тобто спокій 

і ситість – ось причина духовної деградації, і ті, хто обирає їх собі у 

супутники, вже ніколи не зможуть та й не захочуть відчути дух справжньої 

свободи. 

І ще одна деталь. Саме тут, у садукейському середовищі, через 

змалювання їхнього способу життя автор порушує питання мови. Ще від 

першого дня свого перебування в домі Йосифа Єгоханан відчув своє 

“селюхство”, бо всі тут говорили по-грецьки, тільки до нього зверталися по-

рідному. Садукейські нащадки вважали рідну мову “хлопською мовою 

простого народу” і зверхньо дивилися на Єгоханана, якому це було 

вдивовижу, адже в Геброні багато хто знав грецьку, але нікому не приходило 

до голови вживати її в родині. Якихось десять речень присвятив автор мовній 
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проблемі, а перед нами − реальний стан мови титульної нації, який своєю 

другосортністю та клеймом хатнього й селянського вжитку пов’язаний із 

проблемою національної самосвідомості і так нагадує нашу українську 

ситуацію. 

Про чистоту закону й захист народу чи не найбільше говорять фарисеї. 

Багатством і впливом вони поступаються садукеям, тому і не в такій пошані у 

римлян. Проголошуючи свою опозиційність щодо садукеїв і небажання 

співпраці з римлянами, фарисеї шукають народної підтримки. Проте, коли 

зачіпаються власні інтереси, вони з легкістю зраджують цей народ. Їхньому 

лицемірству не було меж, і Єгоханан зрозумів, що для цієї політичної групи 

патріотизм – лише засіб до існування, а боротьба з ворогом – пуста 

балаканина.  

Отже, ставлення фарсеїв до власної нації можна прокоментувати 

словами І. Франка: 

Невже повік уділом буде твоїм 
Укрита злість, облудлива покірність 
Усякому, хто зрадою й розбоєм 
Тебе скував і заприсяг на вірність?.. [229, с. 525]. 
Увесь так детально описаний автором перелік їхніх “добродіянь” 

повинен був швидше підштовхнути майбутнього пророка до вибору єдино 

правильного, призначеного йому Господом життєвого шляху.  

Фарисейство це – ніби проміжна каста між іродіядським 

пристосуванством і зелотською нетерпимістю до поневолювачів. 

Накладаючи на українську ситуацію події давнього Ізраїлю, що видно з 

підтексту твору, можна припустити, що Леонід Мосендз, у садукеях вбачав 

тих українців, ментальність котрих залишилася на рівні малоросів, що 

схилялися перед сильною чужою владою, асимілювалися в чужій мові й 

культурі через власну пасивність заради спокою. Фарисеї, очевидно, – це 

українці просвітянсько-народницького табору, який у сучасному Мосендзові 

ХХ ст. був уже застарілим явищем, що своєю поступливістю гальмувало 

національно-визвольний рух. Зелоти для автора – націоналісти 20–40-х рр., 
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котрі сповідували радикальний рух спротиву. Український націоналістичний 

рух письменник знав із середини, оскільки сам був членом Легії українських 

націоналістів, цей факт пояснює ту симпатію, з якою він змальовує зелотів, 

їхні погляди і налаштованість боротьби. У той же час митець розумів і 

недоліки, що пов’язані з особливою внутрішньою дисципліною, змушеного 

перебувати у підпіллі, доведеного до застосування терору руху, учасники 

якого часто-густо бачили світ лише крізь призму ненависті до ворога. Тому 

роман “Останній пророк” можна вважати результатом творчих роздумів 

Л. Мосендза щодо реальних можливостей та успіху цього руху.  

Сама назва третього розділу “Манівці” натякає на блукання героя 

нетрямими, обхідними стежками на шляху до розуміння справжнього свого 

призначення на землі, яке передбачає донесення Божого слова до людей. Але, 

поки майбутній пророк це усвідомить, йому доведеться ще багато у чому 

себе перевірити.  

Зрозуміло, що Єгоханан як неоромантичний персонаж, тобто активна 

людина сильної волі, яка прагне здолати всі перешкоди, змінити дійсність, 

просто зобов’язаний проявити себе в незвичайних обставинах, бо не може й 

не хоче “будувати своє життя на заспокоєнні, на приземленості” [154, с. 169]. 

Тож із часом він розуміє, що не розв’яже проблему і зречення від суєтного 

світу та спокійне життя в гармонії з природою і Богом, до чого прагнув 

навернути його Озій. Чим далі, тим частіше сумніви оволодівали його 

думками – адже не тікали до такої тиші пророки. Життя, непотрібне народу, 

не приваблювало Єгоханана. “Не спокою. Але чинів треба людині. Чинів і 

боротьби!” [152, с. 329], − висновок, до якого він приходить. Його душа 

прагла тих діянь, на які послав Господь пророків і які він так і не знайшов ані 

в садукейських, мудрощах, ані в ученості фарисейських законників. 

Протилежною садукеям силою виступає зелотство. Це радикальний рух 

опору до будь-якої зовнішньої окупації. Тож закономірним видається прихід 

юнака саме у лави цього угруповування, яке, жертвуючи своїм добробутом, 

сім’єю, почуттями, а часто і життям, своєю метою ставило збройний спротив 
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римлянам і їхнім прибічникам. Автор проводить свого героя через безтямне 

захоплення зелотською спільнотою, котре вчило, що немає закону понад 

храмовий, немає друга понад зелота. Зелот Симон так трактує основну ідею 

своєї сили: “Зелоти не приходять, щоб робити народові добродійства, лише, 

щоб викресати в нім твердість і рішучість, ще більшу, безмежнішу й 

одчайдушнішу, ніж мають його вороги” [152, с. 383]. Імпонують юнакові й 

думки про необхідність морального переродження народу: “… ворогів треба 

знищити! Але найперше ворогів власного очищення, власної свободи, 

ворогів із свого таки народу” [152, с. 372]. 

На сторінках роману зелотство постає як національно-визвольний рух 

великої моральної сили, головне завдання якої полягає у цілковитому 

оновленні й оздоровленні соціального й політичного життя староєврейського 

народу. 

Закінчується твір, як засвідчує Б. Кравців, “якимось внутрішнім 

зламом, натяком на неминучий розрив Єгоханана із зелотами і їхньою 

практикою” [119, с. 27], адже ми бачимо, що, повернувшись до Єрусалиму, 

майбутній пророк уже не відновлює зв’язків із ними. Саме у цей час вагань і 

роздумів він декілька разів зустрічає ессея, представника тоді ще не досить 

впливової сили, котра сповідувала духовне відродження іудеїв. Зустріч із, 

ніби святою, в усьому білому постаттю ессея стає свого роду символом 

подальших шукань Єгохана. Проте уся попередня концепція змалювання 

неоромантичного героя дозволяє нам стверджувати, що його сприйняття 

світу, вічний бунт і прагнення віднайти істину приведуть майбутнього 

пророка до відкриття ним для себе духовного заповіту ессеянства. 

Пізнавши суть садукеїв, фарисеїв і зелотів, їхні погляди, думки й ідеї, 

Єгоханан приходить до висновку, що “уся мізерія вибраного народу 

походить передусім не від чужинців − римлян й ідемейських зайдів, − а від 

своїх-таки, від учених, мудрих і знаменитих нащадків так само славних і 

знаменитих батьків” [152, с. 376], тобто від еліти, котра повинна була взяти 

на себе місію провідника нації. Лише тепер розкрилися очі Єгоханана “на 
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велике рабство амгаареців у невеликої горстки первосвященичих родів, 

садукейських гаонів і фарисейських хабиримів” [152, с. 377] і прийшло 

розуміння необхідності повстання проти цього гніту. Автор підводить його 

до думки, що для цього потрібно лише двох найбільших речей: вождя і 

єдності.  

Як ми знаємо, Єгоханан (Іван Хреститель) знайде свою дорогу й 

передрече царство Христове на землі, свято виконуючи напутні слова матері: 

“Служи в голоді і спразі, наготі й недостатку. Вклади на себе залізне ярмо 

праці і жертви, щоб, як віл у плузі, виорав Єдиному його народне поле…” 

[152, с. 252]. Екстраполюючи проблему відсутності справжнього лідера 

української нації на епізод появи пророка в історії Юдеї у І ст. до н. е., ми 

вбачаємо тотожність цих двох постатей для Л. Мосендза, який вважав, що 

справжньому вождеві, як і пророку, притаманні винятковість, жертовність, 

підпорядкування особистого інтересам громади. 

Широка панорамність показу життя Палестини, фрагменти багатьох 

сюжетних ліній, головні й другорядні персонажі в романі виконують роль 

містка між біблійним минулим і сучасністю письменника, де автор більше 

уваги, порівняно з релігійними, приділяє націєдержавним проблемам. 

Подібність же романних перепитій і сучасного авторові становища 

української нації вказує на історіософську прозірливість митця, що дає 

підстави вести мову про їх універсальний характер не лише для українців, а 

для будь-якого поневоленого народу.  

Пишучи роман, Л. Мосендз чітко дотримувався філософської традиції 

вісниківства та естетичних засад вісниківського вольового неоромантизму: 

прославляння боротьби, культу активного, із сильною волею лідера, 

відродження тих вольових первнів, що даються людині за правом 

народження, котрі разом із національною самосвідомістю є запорукою 

політичного визволення зі стану бездержавності й морального спустошення. 

Таким чином, в епіцентрі твору стоїть головна проблема вісниківської 

літератури – формування сильного характеру нації. 
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Письменник відтворив власне бачення української визвольної 

боротьби: “У свого “Останнього пророка” прагнув він перелляти все те, чим 

жив і змагав не тільки він сам, …те, чим жив і змагав цілий народ. Тож, 

незважаючи на добу і країну, що в них відбувається дія “Останнього 

пророка”, цей твір усією своєю настановою, усім своїм змістом є наскрізь 

українським твором…” [119, с. 22]. Отже, здатність втягувати читача у 

художній світ твору (як один із критеріїв його художнього світу) досягається 

митцем подібністю проблем та змальованих історичних подій у житті двох 

народів – іудейського та українського. В результаті така близькість і 

впізнаваність (українізація художнього світу роману) заряджає читача тими 

небайдужими емоціями й переживаннями, що дозволяють йому реально 

відчути атмосферу зображуваного автором історичного тла. 

Підтекст твору дозволяє читати його крізь призму національної історії і 

Біблії, з узагальненням через світову історію. До цього нас спонукає жанр 

твору − історичний роман та його автор, який прагнув повідомити щось 

важливе для нас, указати шлях до виходу з кризи для трагічної людини 

бездержавної епохи. Порівнюючи історію двох націй, митець долучив 

українців до біблійної легенди про єврейський богообраний народ. 

Щодо В. Домонтовича, котрий є автором ще одного аналізованого 

нами твору на біблійну тематику, то першими поціновувачами його 

“мистецьки досконалих творів” [54, с. 588] стали мурівські критики 

Ю. Шерех та В. Державин. Останній визначив їх найзнаменнішою 

літературною подією в українській белетристиці другої еміграції [54, с. 588].  

Ю. Шерех відзначив дві принципові ознаки, що визначають 

направленість стилю прози В. Домонтовича, – неокласицизм і 

європейськість, а також перевагу есеїстичності в його стилі [250, с. 76, 

с. 311]. На його думку, саме цей фактор і пов’язує В. Домонтовича із 

модернізмом в українській прозі [250, с. 319]. Подальша спроба відтворити 

цілісний портрет письменника була здійснена Ю. Шерехом у 1984 році у 

статті “Шостий у гроні. В. Домонтович історії української прози”. Дослідник 
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доводить факт його приналежності до кола неокласиків (поети Зеров, 

Филипович, Клен, Рильський, Драй-Хмара та прозаїк В. Домонтович).  

На хвилі повернення всього забороненого чи забутого у 1990-ті рр. в 

Україні було розпочато нову сторінку дослідження творчості 

В. Домонтовича. У своїй монографії “Дискурс модернізму в українській 

літературі” (1998) С. Павличко присвятила Петрову-теоретику розділ 

“Філософ кризи і несталості: Петров – Домонтович – Бер”. Вона, 

зацікавлюючи читача, уже на початку розділу пише: “Критичні статті 

Петрова з української літератури, теоретичні праці з різних галузей, від 

антропології до філософії, а також інтелектуальна проза витворюють 

унікальний в історії української культури дискурс. Його унікальність полягає 

навіть не в окремих ідеях, а в послідовності й цілісності всієї інтелектуальної 

парадигми” [176, с. 323]. Стверджуючи, що “типовість долі цього дискурсу в 

тому, що він обірваний на півслові, ніким не розвинутий, ніколи (за винятком 

Ю. Шевельова) не прочитаний і на відповідному рівні не продовжений” [176, 

с. 323], авторка ніби пояснює причину своєї зацікавленості особою Віктора 

Петрова, який, на її думку, “ламав стару риторику, стереотипи традиції, 

канони, поставав проти норми, та робив це… в інтелектуальній манері…” 

[176, с. 345]. 

Р. Корогородський у публікації “На межі… ще один полонений доби 

“українського відродження” [112], спробував пролити світло на темні плями 

в біографії Петрова – В. Домонтовича, з’ясувати характер зв’язку між 

творчістю В. Домонтовича, його біографією та діяльністю Віктора Петрова.  

2007 р. – рік виходу у світ фундаментальної праці, присвяченої аналізу 

літературної діяльності письменника, автором якої є В. Агеєва, “Поетика 

парадокса: інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича” [2]. Крім 

цього, авторка приділяє увагу і самій постаті письменника, наголошуючи на 

його інтелектуальній унікальності: “Саме зусиллями Віктора Петрова, інших 

представників київського неокласицизму поглиблювався й утверджувався 

дискурс європеїзму в українській літературі. Рильського, Домонтовича, 
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Зерова часто звинувачували у втечі й відриві від сучасності. Насправді ж це 

сучасність ніяк не могла їх наздогнати, дорівнятися до них, подолати розрив. 

Портрети модерністів не гармонували ні з патріархально-рустикальним, ні з 

соцреалістичним тлом” [2, с. 9]. Це твердження, на наш погляд, пояснює 

причину того, чому спадщина Петрова-Домонтовича викликала пильний 

інтерес лише в дев’яності роки минулого століття. Розвиваючи далі цю 

думку, В. Агеєва пише: “Справа навіть не тільки в політичній кон’юнктурі – 

інтелектуали еміграції теж небагато про нього писали, − справа в тому, що 

немодерній культурі він просто не був потрібен, не вписувався ні в які 

матриці й моделі” [2, с. 9].  

З погляду проблем національної ідентичності розглядає прозу 

В. Домонтовича у своїй монографії Ю. Мариненко. Присвятивши їй окремий 

розділ, науковець пише: “Проблема національної ідентичності є суттєвим 

компонентом центральної теми художньої спадщини Домонтовича, яка тісно 

в’яже всі твори письменника в одну цілість, − епоха і стиль” [138, с. 86]. 

М. Гірняк у своєму дисертаційному дослідженні звертається до 

теоретичних питань диверсифікації авторської свідомості в інтелектуальній 

прозі В. Домонтовича [36], а О. Боярчук зупиняється на питанні 

“неокласичності” творів В. Домонтовича [24], монографія В. Андреєва – це 

сюжети з біографії В. Петрова здебільшого гуманітарія, який відзначився на 

ниві української історіографії [5], розлогий коментар до творчості 

письменника дав Л. Брюховецький [26].  

Як бачимо, на сьогодні в літературознавстві є чимало досліджень, 

присвячених особі В. Домонтовича, однак його оповідання на теми минулого 

все ще залишаються поза увагою науковців. Письменник у своєму доробку 

має декілька творів історичного жанру, проте проза релігійної тематики 40–

50-х рр., що є об’єктом нашої уваги, представлена у його творчості лише 

одним. Це – філософська притча (у різних дослідників зустрічаємо − 

оповідання, новела) євангельського змісту “Апостоли”. 
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Варто згадати, що В. Агеєва у своїй монографії побіжно згадала цей 

твір лише з токи зору проблеми страху, панівного в умовах тоталітарної 

системи, тож факт відсутності системного аналізу притчі і визначив потребу 

звернутися до глибшого осмислення художньо-образної системи “Апостолів” 

В. Домонтовича в контексті релігійної тематики. 

У притчі В. Домонтович художньо осмислює легенду про Ісуса і його 

учнів (апостолів) Але ця давня оповідка постає у нього у несподіваному 

аспекті. Автор оригінально змальовує історію арешту і страти Ісуса, 

вдаючись до жанру притчі, характерною ознакою якого є наявність підтексту, 

що містить у собі натяк на цілком певні історичні події або реальних людей 

[32, с. 113]. Отож у прихованому змісті твору письменник натякає на цілком 

реальну поведінку людей в Україні часів радянського тоталітаризму.  

Проблематика твору, а саме: проблема особистості і натовпу, вірності і 

зради, вибору, страху – спонукає прозаїка зануритися у психологічний стан 

своїх персонажів, часто змальовуючи їх у невротичних ситуаціях. 

Отож перед нами яскрава і святкова картина вступу Ісуса й апостолів 

до Єрусалима. І серед цієї загальної радості та збудження – обережні, але 

настійливі закиди Юди про те, що, мовляв, Ісус уже відіграв свою роль і 

повинен одійти вбік. Усе це внесло розбрат між учнями: одні твердили, що 

треба діяти, спираючись на народ; інші воліли розпочати переговори з 

Синедріоном; треті взагалі від початку не сподівалися на успіх.  

Так справдилися сумніви Хоми, який не вірив у народ, бо “сьогодні 

вони кричать: “Слава!.., а завтра вони кричатимуть: “Розіпни..!” [61, c. 80]. 

Ентузіазм людей, що ще недавно плакали, обіймались, шаліли від радості, 

скидали з себе одяг і стелили Ісусу під ноги, ламали гілля пальми, аби 

розтрусити перед ним на шляху, спадав. Бачачи все це, Петро зірвав голос, 

під час виступів з промовами перед народом. Юда ж почав перемовини з 

Синедріоном. І, зрозумівши, що єдиною умовою останнього було видати 

Ісуса, вирішив пристати на неї.  
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Вчинок Юди нас не дивує: він ніколи не приховував своїх поглядів 

щодо Христа і відкрито їх висловлював. Його образ цілком відповідає 

сформованому у свідомості народу уявленню про Юду як зрадника. Нас 

більше цікавлять двоє інших персонажів – апостоли Петро і Хома як 

уособлення проблеми вірності і зради.  

Від початку для першого авторитет Ісуса був священний і непорушний. 

Усі бачили, що він, Петро, найближчий учень Ісусів і є його заступником. 

Коли над останнім нависла загроза викриття і арешту, стало зрозуміло: ті, що 

сподівалися врятувати себе, поспішили зректися. Лише Петро вибухнув 

гнівом, обуренням і жалем. Його вибух був схожий на істерію, на психічний 

зрив: “Він скаржився, благав, запевняв, клявся. Він раптом схилився і з 

пристрасним поривом, побожно, немов у храмі звиток тори, поцілував край 

ризи Ісусової. В його голосі дзвеніла урочиста впевненість. Він говорив про 

себе…, про свою вірність. Хай усі покинуть Його, Ісуса, тільки він, Петро, 

лишиться вірним Йому до кінця! Тільки він не продасть, не зрадить, не 

зречеться Його! Він ладен йти за Ним разом на голод, на вигнання, навіть на 

смерть! Він, Петро, - камінь!” [61, с. 82] (до речі сказати, символічно-

іронічним є і те, що в перекладі з давньогрецької це ім’я і справді означає 

“камінь”).  

Уся ця психопатія викликала в Ісуса єдине бажання – зупинити її, і він 

неквапливо повідомив Петрові про його зраду ще до третіх півнів. Це 

збентежило Петра, він відчув сором і приниження, проте, помітивши, що 

ніхто не зважив на ці знищувальні слова, бо всі сиділи заглиблені у думки, 

переживаючи нещастя, опанував себе і згодом повернувся знову до істерії: 

“…народ лишається на нашому боці. Брехун той, хто каже інакше. Ми 

повинні були закликати народ до повстання ще того самого дня, як Ісус 

увійшов до Єрусалима. Та серед нас були зрадники!..” [61, с. 86]. 

Буде ще одна спроба Петра, тепер уже остання, переконати у своїй 

відданості й правоті інших апостолів (може, самого себе?), та вже наступної 

хвилини, коли він побачив, що їх “ідуть узяти”, у нього почалася друга хвиля 
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істерії: “Пронизаний нестерпним болем, Петро кинувся до Ісуса.., 

…здригаючись од плачу, він упав до ніг” [61, с. 88] його. Він навіть 

наважився замахнутися мечем на слугу, що скручував шворкою руки Ісусу.  

Та збудження Петра торкалося не лише його власної персони, протягом 

усього часу він присікується до Хоми. Стриманість і постійні сумніви 

останнього дають привід Петрові вважати його спільником Юди, а отже, і 

зрадником. Автор весь час підкреслює їхнє протистояння. Стриманий Хома 

був цілковитою протилежністю Петрові. Коли останній палав, сповнений 

любові до Ісуса, він не виявляв ніяких почуттів, окрім сумніву, усе перевіряв, 

перепитував і зіставляв. 

Ось і зараз на питання Петра, що Хома думає про Юду? Той відповів, 

що ще не знає і повинен поміркувати. Зрозуміло, емоційний Петро не 

витримує вагань Хоми і називає його спільником Юди. Натомість у відповідь 

отримує нищівну характеристику: “…ти ніколи не вагаєшся… Ти дієш. Ти 

зараз дієш так, а через хвилину інакше. Сьогодні ніхто не може передбачити, 

як ти зробиш завтра!” [61, с. 85]. Хома виступає справжнім психологом: він 

пізнав і зрозумів Петра краще, ніж той сам себе, і заявив про це йому прямо. 

Щоб стати на чийсь бік, він повинен був зрозуміти все до найменших 

дрібниць, бо для нього не існувало особистого. Недовір’я Хоми викликає у 

Петра іронію: “Та чи віриш ти бодай в свою невіру?” [61, с. 87]. Та здатність 

першого усе аналізувати допомагає йому дати відповідь, гідну пророка: “Я не 

вірю ні в силу, ні в хитрощі. Ти поклав сподіванку на боротьбу і помилився; 

Ти вірив у перемогу, і віра твоя не справдилася. Я ж ладен вірити в поразку… 

Лише тепер, коли ми знищені й знеможені, коли нас чекає смерть, ми 

наблизилися до перемоги” [61, с. 87]. А сцена побиття Ісуса людьми тільки 

додає йому впевненості у власній правоті.  

У жахливу мить страти Ісуса Петро тримався осторонь. Фанатичний у 

своїй вірі, такий сміливий, він боявся і уникав свого недавнього товариства, 

бо це було небезпечно. Перед загрозою викриття весь душевний запал і 

завзяття, що ще вчора апостол спрямовував на доведення відданості Ісусу 
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шляхом викриття зрадників та виголошення промов і клятв, сьогодні 

паралізував непереможний огидний страх. Треба було рятуватися за будь-яку 

ціну. І ціна була знайдена – зрада. Зречення того, кого ще вчора прославляв і 

боготворив: “Я людина побожна і не маю нічого спільного з бузувірами. Я 

непорушно виконую закон!” [61, с. 89] – він свято вірив у те, що сказав. 

Мабуть, саме це допомогло йому тричі зректися свого Учителя ще до третіх 

півнів. Сталося усе так, як передрікав Ісус. А Хома стояв поблизу, дивлячись 

зі скорботою, і молився. Тоді Петро зрозумів, що не Хома, якого він 

підозрював у зраді, зрікся сьогодні Ісуса, а він. Але не відчув жодного 

сорому, бо тепер ним володів тільки жах. 

У В. Домонтовича біблійна легенда про Ісуса і його учнів постає перед 

нами в несподіваному аспекті: автор зводить у протиставленні двох 

апостолів: Петра − як втілення сліпої і через те нетривкої, здатної до зради 

віри, і Хому “невіруючого” − як уособлення скептичного аналізу й твердої 

думки. 

Між ентузіастичним діячем Петром і врівноваженим у своїх 

аналітичних спостереженнях Хомою автор, як ми бачимо це з оповіді, 

підтримує своїм авторитетом таки позицію другого. В. Домонтовича не 

приваблюють ситуації, коли людина бере на себе функції Бога. Фанатичний 

Петро вважає себе першим після Ісуса. Він бездумно приймає вчення свого 

Учителя, у пориві гніву навіть підіймає меч на його захист, але насправді 

його вірі досить було однієї поразки, щоб не витримати іспиту на міцність. 

Свою віру Петро підтримує оптимістичною впевненістю у майбутній 

перемозі і винагороді. На відміну від Петра, апостол Хома у В. Домонтовича 

– “скептик і людина кризи” [2, с. 343]. Він не приймає віру сліпо, він усе 

пропускає через розум, інтелект, щоб віднайти для себе логічні докази навіть 

споконвічних, прийнятих усіма істин. Він “воліє знати, щоб не помилятися” 

[64, с. 84]. Роздвоєного і в постійних сумнівах Хому В. Агеєва називає 

чесним і відповідальним “за наслідки власного і тільки власного вибору” [2, 

с. 343]. Чи може “людина мати одночасно дві віри? Чи може вона вірити й не 
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вірити разом?” [61, с. 86]. Для В. Домонтовича, якщо ця віра базується на 

сумнівах, аналізі, точних розрахунках, − може. Протистояння Хоми й Петра 

виливається і через мовлення цих двох героїв. Автор іронізує з манери 

висловлювання героя-фанатика. Для людини, що звикла дослухатися до 

свого єства, чиє покликання – переконувати не себе, а інших, такі відверті, 

сповідальні випади не є прийнятними, вони взагалі не можуть бути 

характерними для неї.  

Очевидно, що об’єктивний у вічних сумнівах Хома був найбільш 

близьким персонажем самому Віктору Петрову (до слова сказати, 

літературознавці відзначають, що у його стилі письма постійно відчувається 

присутність самого автора [235, с. 195], що письменник часто звертається до 

колізій власного життєвого досвіду і намагається “прописати” його в текстах 

[139, с. 29] та й сам автор визнав, що “зрештою кожна людина, писавши про 

інших, пише тільки про себе” [180, с. 242]): так само, обходячи усталені 

догми, він послідовно торував свій письменницький шлях, прагнув утвердити 

власне розуміння навколишнього світу і власну манеру письма.  

Р. Горбик вважає, що В. Домонтович реконструює поняття вірності в 

оповіданні “Апостоли” (“вірність і є зрада”; Петро, що фанатично вірить в 

Ісуса, тричі впродовж однієї ночі відрікається від нього, а Хома, який завжди 

сумнівається, виявляється найвірнішим із учнів Христа”) [41, с. 142].  

Проте такий кінець є не зовсім неочікуваним. Художні деталі, що 

вводить В. Домонтович, допомагають нам відразу розібратися з групуванням 

персонажів. Маємо на увазі їхні описи та різного роду характеристики.  

Про Юду ми вже із перших сторінок знаємо, що він зрадник, тож і 

читаємо закономірну характеристику: “Він вийшов боком, принижено 

пригнувшись, але з тим же камінним, застиглим виразом обличчя, такий же 

непроникливий і замкнений, яким він лишався завжди. Як і завжди, червоним 

полум’ям падало руде волосся його клинкуватої бороди, і тільки постійна, 

приготована для кожного люб’язна, послужлива посмішка не кривила на цей 

раз тонких його, прикушених губ” [61, с. 82]. Епітети, якими автор описує 



75 

губи апостола, ще більше підкреслюють злість (тонкі) та скритність 

(прикушені) його натури.  

А ось такі різні (залежно від ситуації) висновки Петра: “Юда був 

приязний і балакучий. У нього було багато справ, і все ж таки він охоче 

провадив час у гурті… Юда ніколи не спинявся перед найсміливішими 

плянами щодо Ісуса і при цьому не відокремлював Ісуса від Петра… 

Щоправда… сьогодні… заявив би, що він з огидою ставився до приязної 

посмішки Юди, завжди ненавидів солодкаву його послужність, …він від 

самого початку вчував зрадника” [61, с. 83–84] у ньому.  

Те, що ми читаємо далі, зовсім не відповідає опису відданого і щирого 

учня: “Петро, говорячи так, примружив би очі, хитро поглядаючи на 

співрозмовника з-під чорних навислих брів. Він щиро вірив би в сказане і 

здавався б собі дуже, дуже обачним, проникливим і надзвичайно обережним” 

[61, с. 84]. Усе це змушує нас, незважаючи на всі Петрові запевняння, 

засумніватися в ньому, адже у цьому епізоді він такий подібний до Юди. А 

наступна авторська характеристика ставить Петра в один ряд із Юдою і 

підсилює наші сумніви: “Він був людиною прямих слів, безпосередніх 

почуттів і несподіваних вчинків. Був людиною примхливих настроїв” [61, 

с. 84]. 

Увагу В. Агеєвої в “Апостолах” привернули “проблеми страху, 

зображення невротичних і навіть психопатичних станів персонажів…” [2, 

с. 254]. Вона переконує, що “автор фіксує ознаки колективного неврозу 

радянського суспільства” [2, с. 254], дуже схожі на ті процеси, що 

“описували й аналізували психоаналітично зорієнтовані дослідники 

“невротичної епідемії (Вільгельм Райх) у фашистській Німеччині” [2, с. 253], 

тож, на наш погляд, у цій притчі знайшла своє відображення національна 

політична пам’ять. 

Досвід радянських 20–30-х років був дуже травматичним і спричиняв 

невротичні епідемії величезних масштабів. Зради і доноси стали нормою 

життя. Страх у державі був звичною психологічною атмосферою для 
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радянського суспільства. Це, звісно ж, відбилося і на українському 

письменстві: психіатрична лікарня, неврологічна клініка стають місцем дії 

“Народного Малахія” М. Куліша, “Санаторійної зони” М. Хвильового, 

“Вуркаганів” І. Микитенка, “Емальованої миски” В. Домонтовича тощо. 

Разом із тим відомі факти психічних розладів самих письменників 

(В. Сосюра, А. Головко, Т. Осьмачка). Ті митці, яким пощастило зберегти 

свою психіку, були змушені жити в постійному страху, що ламав їх і нищив. 

Те, що наведене твердження В. Агеєвої не безпідставне і що 

В. Домонтович в “Апостолах” таки зобразив сучасну йому радянську 

дійсність, доводить використання ним відповідної лексики: “…це гарне 

агітаційне гасло, щоб впливати на маси…”; “…анархічно настроєні прошарки 

народу…”; “…поступитися місцем реальним політичним, практичним 

людям…”. 

Інтерес В. Домонтовича до стану афекту, до межової ситуації 

крайнього напруження й розрядки В. Агеєва пояснює ще й і його 

експресіоністськими орієнтаціями: “Це якраз експресіоністи хотіли зрозуміти 

людину, що кричить від болю, забувши про всі умовності виховання й 

цивілізаційних приписів” [2, с. 254].  

Отже, засоби розкриття підтексту у творі (порушені проблеми, загальна 

атмосфера, підкреслене зіставлення невідповідності портретної 

характеристики, манери поведінки й висловлювань апостола Петра його 

історичній місії) доводять думку про те, що, художньо відтворюючи легенду 

про страту Ісуса, В. Домонтович не просто слідує Біблії, а проектує сюжет зі 

Священного Письма на сучасну йому дійсність. Під образом Ісуса автор 

бачить тих людей, котрі в радянському суспільстві прагнули змін, чиї вчинки 

йшли у розріз із офіційною політикою держави. Таких людей у творі 

прагнули знищити Іуда й апостол Петро. Але якщо перший діє неприховано, 

то зрада останнього − це намагання слабкої людини врятувати себе. Іуда й 

Петро − це типи людей радянської дійсності тоталітарних часів, відданих 

офіційній ідеології. Поряд із цими зрадниками В. Домонтович виводить 
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образ Хоми − це втілення думок і поглядів самого автора, який прагнув 

знайти істину і побудувати нове ідеальне суспільство. 

 

2.2 Праісторія України на сторінках “Легенд старокиївських” 

Наталени Королевої 

 

Творчість Наталени Королевої тривалий час в Україні була під 

забороною, і лише у 1988 році після скасування цензурних переслідувань 

особа письменниці почала повертати собі заслужену увагу поціновувачів. У 

літературній пресі з’являються статті О. Мишанича [149], Ю. Пелешенка 

[179], Л. Федіва [223], Р. Федоріва [224], Вал. Шевчука [245] тощо. Їхні 

розвідки мали здебільшого оглядово-біографічну структуру, адже багато 

творів письменниці ще й сьогодні не видані в Україні. Кінець 90-их років ХХ 

століття позначився появою досліджень В. Антофійчука [13] (євангельська 

тематика), Н. Сороки [214] (іспанські етнічні мотиви), П. Ямчук [262] 

(імпресіонізм). Із 2003 року було захищено 5 дисертаційних робіт, 

присвячених творчості авторки таких науковців, як К. Буслаєва [27], 

І. Голубовська [39], Ю. Мельнікова [142], І. Остащук [173] та К. Усачова 

[222]. У своїх роботах вони досліджували окремі аспекти художнього 

феномена Н. Королеви, в основі якого лежить переосмислення релігійно-

філософських ідей та трансформації античних мотивів і образів (І. Остащук, 

К. Буслаєва); розглядали жанрові аспекти її прози (І. Голубовська, 

Ю. Мельнікова); виявляли базові джерела творчості письменниці 

(К. Усачова). Проте об’єктом їхньої уваги були твори письменниці, що 

належать до великих епічних жанрів, видані ж у 1942 році “Легенди 

старокиївські” розглядалися лише останньою дослідницею і то з боку їх 

джерельної бази. Аналіз стану наукової рецепції творчого доробку Наталени 

Королевої доводить, що, незважаючи на велику кількість досліджень, 

легенди авторки так і залишаються неопрацьованими всебічно.  
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Знайомство письменниці з Україною було досить поверховим, бо вона 

майже не жила серед українського народу і не мала можливості глибоко 

осягнути його ментальність. Натомість її вабив античний світ, Схід і 

середньовічна Європа, чи не тому, що сформувалась як особистість, коли 

студіювала науку в Європі, у французькому монастирі.  

Літературознавці, аналізуючи творчий доробок Наталени Королевої, 

зазначають, що її “вабили екзотичні сюжети… Вона… вибирає з життя 

ситуації виняткові, може, трохи й літературні, придумані…” [245, с. 380]. 

Тема ж України в її історичній прозі нарощується поступово. Так, якщо у 

белетристиці 30-х рр. вона проходить лише згадкою, то у “Легендах 

старокиївських”, як пише Я. Поліщук: “Україна стає цілком самостійною і 

провідною темою Королевої. …Увесь попередній досвід був їй потрібен, аби 

наблизитися до України, пізнати ті приховані зв’язки, що єднали давню Русь-

Україну з тогочасним світом. Саме їх, ці зв’язки, письменниця блискуче 

представила у новому циклі оповідань “Легенди старокиївські” [187]. 

Легенда − не історичний факт, та іноді вона містить більше правди, ніж 

свідомо, бездоказово “змонтована” історія. Твори цього жанру не є 

історичними джерелами, але й ігнорувати їх не можна: вони, завдячуючи 

національній пам’яті, дійшли до нас у літописних та усних народних 

традиціях і використовуються як в науковій, так і в художній літературі. 

Легенди є частиною міфології народу, відтворюють його найдавніше життя. 

Пишучи цикл “Легенди старокиївські”, Наталена Королева звернулася 

до біблійних, античних, староруських та старокиївських легенд. Вивчаючи їх, 

вона “шукала зв’язків докиївських і київських легенд зі світом легенд 

античних, візантійських і скандинавських, − стверджує О. Мишанич. − Треба 

було дуже впевнено почувати себе у художній структурі легенди, щоб знайти 

спосіб стику Гераклових часів із землею Подніпров’я або ж накласти легенди 

Піренеїв на ці ж старокиївські землі” [148, с. 650]. Ця інформація дозволяє 

нам стверджувати, що у збірці відображена етноісторична пам’ять. 
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У невеличкому пролозі до “Легенд…” Наталена Королева образно, 

вустами Фавна пояснює їх походження, наголошує на необхідності людської 

душі пам’ятати пройдешнє, бо вона дана людині не лише для матеріальних 

насолод, а й для духовного поступу, який живиться тим минулим і робить 

людину людиною: “…душа пам’ятає багато, чого не вміють назвати уста. 

Але ж часто й людська душа забуде, в чім сила зв’язку з минулим. То − 

зв’язок з Доброю Матір’ю Землею, що її всі ми любимо більш, як гадаємо, бо 

ж вона дає нам не тільки свої плоди, але ж і баї, що в них заховано зернятко 

правди…” [113, с. 6]. Авторка просить не шукати в оповідках повної 

достовірності. Для неї вони – лише квітки, що виросли з Мрії і Любові. Цією 

метафорою (вже з перших рядків читач занурюється в художній світ її 

оповіді) письменниця наголосила на вільному тлумаченні матеріалу, у якому 

є місце домислу. 

Невід’ємною частиною передісторії України є Скіфія, адже “Історія 

України – це об’єктивна візія минулого усіх типів держав і спільнот, що 

існували на теперішній українській території в минулому” [192, с. 53]. 

Наталена Королева як археолог і науковець була добре обізнана із цією 

важливою частиною давньої європейської цивілізації, можливо, саме тому 

першу тематичну групу у “Легендах старокиївських” становлять оповіді про 

скіфів. Враховуючи відсутність давньоукраїнських писемних джерел цього 

часу, можна припустити, що авторка користувалася грецькими та римськими 

пам’ятками.  

До другої групи дослідники зараховують оповіді про Київську Русь, у 

котрих сюжети з літописів майстерно переплетені мисткинею із власною 

інтерпретацією подій чи явищ.  

Третя група – це оповіді з життя церкви і чернецтва, тобто релігійна 

тема, основою якої стали легенди Києво-Печерського монастиря, що увійшли 

до однойменного патерика. Тут Наталена Королева в художній формі 

досліджує поширення християнських заповідей на Русі. 
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У нашій роботі ми звернемося до легенд із усіх тематичних циклів, 

проте до уваги візьмемо ті з них, у котрих проблема національної пам’яті, на 

наш погляд, виражена найбільш яскраво.  

Починає Наталена Королева оповіді від скіфського часу. Оскільки, як 

ми вже зазначали, писемні тексти, які б зберегли у собі пам’ять про історію, 

світогляд, філософію цього періоду нашої історії не дійшли до нас, 

письменниця вирішує відтворити її за допомогою легенд.  

Перша легенда “Опойний дим” − це епізод із життя молодого скита 

Гошти, який потерпає від невідомої хворості. “Чув, як обкипає серце, але не 

міг з’ясувати ступеня й характеру своєї досади. От немовби згубив у степу 

вже переможеного ворога” [113, с. 8]. Переконаний, що так йому поробили 

грецькі купці, юнак звертається за допомогою до віщуна, котрий, щоб 

повернути скиту колишній бойовий дух, занурює хлопця за допомогою 

конопляного диму у щасливе дитинство. Поступово перед очима юнака 

постають майбутні часи, він бачить нащадків у битвах і радіє з того, потім 

вимальовується картина хрещення киян, у якій його радує меч на поясі 

провідника: “Як є меч, то буде війна. А це головне…” [113, с. 15], бо не може 

змиритися душа молодого воїна з грецькою вірою, яка сповідує любов до 

ворога і милосердя до переможеного. Його лякає, що “правнуки мусять 

заховати чесноти своїх прадідів” [113, с. 16], тобто вбити у собі пам’ять 

предків. Аж коли бачить своїх нащадків, що б’ються з татарськими ордами, 

його серце заспокоюється: “Це скити! Такі ж порядні скити, з твердою 

рукою, з безжальним серцем, з могутнім завзятим духом…” [113, с. 17], Він 

розуміє, що віра − то лише слово, звук, вона не змінила людей, не забрала у 

них пам’ять про минуле своїх предків, лише дала їм любов і милосердя, 

почуття, якими будуть пронизані всі подальші легенди збірки.  

Таким чином, Наталена Королева шляхом поєднання видимого й 

невидимого світу у підсвідомості скіфа через відтворення логічного ланцюга 

подій від давноминулого, котре символізують наскельні малюнки мамонтів, 

що залишили дикі люди своїм нащадкам скитам, до їхнього майбутнього, 
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символом якого постає Київська Русь, підкреслює давність походження 

держави Україна, її коріння.  

У легенді “Скитський скарб”, крім відтворення ґенези нашого народу, 

авторка намагається показати причину трагічного його життя. Отже, коли 

Предковічний створив землю, утворилися гори й ріки, Він (Всемогутній) 

заховав багато золота у нікому невідомих схованках: одна була під Чорним 

ставком у Піренеях, а друга − під Бористеном. Охороняти ж останню 

поставив доньку Бористена Ларту-діву. Та сталося так, що вона покохала 

Зевса і стала його дружиною. У них народився син Тарґітай, який одружився 

з Мавкою Зариною, і від них пішов рід на берегах Бористену. Три сини 

Тарґітая і Мавки (Поліксай, Арпоксай і Колоксай) одружилися з Мавками та 

Русалками, і Бористенський люд перейняв від них таланти до різних ремесел.  

Ларта усе своє життя присвятила дітям і внукам, навчила їх усьому 

необхідному. Та її любов була настільки сильною, що винесла вона для них 

на денне світло захований золотий скарб. Але цим вчинком лише недолю 

своїм “дітям з-під землі винесла… Вічно скитський скарб жадобу на край цей 

манитиме, кров’ю-сльозами його заливатиме…” [113, с. 145], бо знав 

Всемудрий, що із золота виростає людська недоля, тому колись давно і 

заховав його подалі від людського ока. Наталена Королева цією легендою, 

прослідкувавши шлях походження українців ще від Зевса, крім давності 

нашого народу, рівності з такою давньою цивілізацією, як еллінська, 

наголошує на його нелегкій долі – постійно боротися із завойовниками.  

Та вже у легенді “Мелюзина” письменниця йде за іншим переказом 

Геродота і виводить давність походження скіфів від Геракла. Вносячи деякі 

зміни у розповідь давнього грека, авторка не відступає від головного − скіфи 

− це нащадки Геракла. Коротка сюжетна лінія така: Геракл, шукаючи своїх 

коней, зайшов у Таврійські землі, де жила пастушка Мелюзина, що стала 

його дружиною. У них народилися три сини (Аґатирс, Гельон, Скит), котрі, 

подоросліли і пішли з Криму війною на кіммерійців. Аби допомогти Скитові 

їх подолати, Мелюзина перекидається на полоза і виносить з-під землі золоте 
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ярмо і золотий плуг як символи влади. За підступність і чари Мелюзини Зевс 

наділив її нащадків долею, яку вона сама їм і собі вибрала: “…хліборобами 

будуть нащадки − вказав на золотий плуг. Але ж ходитимуть самі в ярмі! − 

присудив бог і жорстоко додав: − Що ж “лукострільцем” ти наймолодшого 

свого назвала − борня й війна не переведуться на землі цій” [113, с. 156]. Як 

бачимо, авторська гіпотеза щодо покликання української нації – мирна 

хліборобська праця. Та можемо припустити, що це заняття потребує 

благодатної землі і сприятливих умов, тож відповідно й охочих на цей ласий 

шматок буде чимало (приклади з нашої історії це доводять), тому і 

точитиметься на ній постійна боротьба. 

І знову звучить мотив любові: “Сльозами-дощем плакатимеш, 

Мелюзино, …доки не зрозумієш, що людське щастя тільки в любові…” [113, 

с. 157] і пам’яті: “В пам’ять предка свого, Гераклового сина Скита, нарід 

Скитів завжди навскоси тятиву лука натягав, коло ж паса носив золоту 

мисочку припнуту…” [113, с. 154]. 

Знайомлячись із працями Геродота, Наталена Королева виділила 

образи гіперборейських дівчат Арґе й Опіс, що прийшли на острів Делос із 

богами Аполлоном і Артемідою, та скитського філософа Анахарзіса й 

присвятила їм легенду “На Делосі”, у якій названі персонажі разом із 

гіперборейцем Відрадою стали головними героями. Сюжет розгортається на 

тлі посвятного гаю біля печери “Соняшного Народження” і ґрунтується на 

мотиві любовного трикутника: Опіди до Відрада й Відрада до Арґи. Другий 

мотив − віщування, піддтекст якого перегукується із українською дійсністю.  

Коли грецький філософ Анахарзіс питає про долю рідного краю, Пітія 

відповідає: “Страшна доля країни вбогої тому, що вона багата! Нещаслива 

країна, бо обдарована гойно. Але не є ця країна рідною для людини, що там 

народилась” [113, с. 169]. Оксюморон у першому і антитеза в другому 

реченні посилюють враження причин негараздів грецької землі (паралелізм із 

долею України очевидний): вона щедро обдарована богами, проте її 
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еллінський дух не в змозі протистояти таким варварам, як Анахарсіс, вона не 

може стати їм рідною. 

У цій легенді авторка розділяє “гіперборейців з-над Бористену і скитів, 

як зайшлий елемент” [113, с. 25]. Уся легенда наповнена українською 

міфологією, хоч дія і відбувається на Делосі: тут є і богиня Лада, і Даждь-бог, 

який з немовлятка виростає Яр-богом, а в зрілості стає Хорсом, є жреці з 

берегів Бористену і дари з соломи й колосу. 

Знову повертається Наталена Королева до питання походження нашого 

народу, беручи сюжет уже з українських міфологічних відгомонів, тепер у 

легенді “Михайлик”. Коли Бог створив Землю, то кожен народ отримав 

країну і ангела-охоронця. Архистратиг Михаїл вибрав собі Україну. Вона 

розквітла пишною красою і багатством, а архангел вчив своїх людей: “Будь у 

малому вірним, натхнення шукай у великому!” [113, с. 169]. 

Щасливо жив народ, доки не прийшов скитський. Саме до нього 

“виборсався з хаосу передвічного …ворог відвічний, той, кого архангел зверг 

у Пітьму” [113, с. 173]. Цей ворог навчив скитів жорстокості, безжальності, 

помсти і злоби, жадоби до влади і направив їх на бористенів, а зробив це 

підступом, через любов амазонки Томіриси, що жила там, до скита. Почалися 

війни, але найстрашніше сталося, коли люди, не бажаючи більше боротися, 

пристали на вимогу ворога здати свого вождя Михаїла, котрий врешті-решт 

перетворився на золотого Ангела на капличці. У цій легенді письменниця 

зібрала безліч різних відомостей: тут є амазонки, історичні билини про 

багатирів, переказ про князенка Михайлика, який є реальною особою, що 

оборонив колись Київ від татар. Але найголовніше, що Наталена Королева у 

міфологічний спосіб, піднявши найдавніші пласти нашої пам’яті, висунула 

власну версію причини бездержавності й трагічної долі України, котра, на її 

думку, бере своє коріння від нашої національної провини, що полягає у зраді, 

свідомій чи несвідомій, і буде тривати доти, доки українці не збагнуть урок 

архангела “Будь у малому вірним, натхнення шукай у великому!”: не 
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відчують такої великої любові до рідної землі, яка б не залишила місця 

найменшій зраді. 

Легенда “Таврійська бай” простежує ґенезу нашого народу від 

Боризеса, сина скитського вождя Таргастера і полоненої грекині, котрий, 

почувши уві сні, що буде володарем далекоъ країни, вирушив на її пошуки. 

Віднайшовши цю країну, він у бою долає амазонку Талестрис, що стає йому 

дружиною. І відтоді з’явилися “мільйони нащадків елліна-скита й 

переможеної амазонки” [113, с. 39], життя яких було сповнене малих радощів 

та великих сліз. Поряд з історією появи предків українського народу 

письменниця подає легенду щодо походження їхнього символу влади – 

тризуба: “Від тих часів володарі з берегів Евксіну на знак “права водного й 

степового” давали володарям, собі підлеглим, що їм звіряли владу, срібний 

тризуб” [113, с. 39]. 

І хоча події відбуваються на тлі чудової таврійської природи, усі 

персонажі (крім згаданих, тут ще діють герої давньогрецької міфології) − це 

безжурні мешканці вигаданої Аркадії.  

Окрім давньогрецької, Наталена Королева була добре обізнана і з 

давньоукраїнською міфологією. Наприклад, прослідковується подібність зі 

слов’янським звичаєм обряду, проведеного грецьким жерцем : “Завтра стане 

за тим хлібним стовпом Ясонь. Ані ні пригнеться − й поза нього запитає 

прихожих: 

− Позирайте! Люди! Чи бачите мене? 

З порога храму загуде у відповідь: 

− Ні, ні, ні! Не бачимо! 

Ясонове обличчя зачервоніється й засяє радістю : 

− Най же й на рік прийдешній з-поза гойності хліба мене не 

побачите!..” [113, с. 23]. 

Ще раз звертається Наталена Королева до скитів, але вже, як до 

пройдешнього в історії нашого народу, в легенді “Нерушима стіна”. Через 

споглядання Апостола Андрія ми бачимо красу міста над Дніпром − Києва, у 
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якому “злилися гармонійно два дисонанси − два протилежних собі світи. 

Еллінський зі своєю божеською гармонією форми й думок. І скитський з 

бойовністю, відвагою, безжальністю й буйністю” [113, с. 178]. 

Місцеві мешканці у розмові з Апостолом заявляють, що походять вони 

від Зевса і від доньки Бористенової, а на питання про скитів говорять, що 

давно то було, “звався нарід, що тут жив − може, наш, а може, й інший який 

− скити. А ми − алани.., і скитів більше нема… Як нема й страшних 

амазонок…” [113, с. 180]. Письменниця прослідковує становлення 

української ментальності, що поєднала скіфські й грецькі риси: скитська 

нестримна буйність, мінливість та нестійкість вільного вітру степів 

перейняла еллінську творчу силу гармонії та спокою, її відчуття 

довершеності й краси. Саме такі протилежні якості завадили аланам 

закінчити з таким завзяттям розпочате “будівництво” проповідуваної 

Апостолом Андрієм віри Христової, яку в легенді символізує відвічна Божа 

Мудрість, Стіна Нерушима, бо у греків надійшли свята, потім олімпійські 

ігри та й торгувати ще треба було, нестримна ж скіфська натура аланів не 

дозволяла їм “втриматись коло чогось, що триває довго і здобувається 

впертістю й трудом” [113, с. 180]. На заваді стала й різна ментальність, що 

призвела до різного бачення ними образу Стіни Нерушимої: для греків вона 

повинна була втілитися в Святиню-Храм, алани ж хотіли ставити твердиню. 

Є в легенді згадка і про антропологічні особливості прадавніх 

українців, котрі мали “білі обличчя, ясні, сірі очі, світле волосся”. Такою 

узагальненою рисою мисткиня показує українців єдиним народом, що має 

однорідний антропологічний тип, спростовуючи думку тих, хто заперечував 

цей факт, зараховуючи українців до росіян чи до поляків. 

Цією легендою вичерпуються скіфські мотиви в збірці. Наталена 

Королева робить висновок, що два елементи − прадавній бористенський і 

чужий скитський чи еллінський злилися воєдино, утворивши 

давньоукраїнський етнос. Р. Федорів, із цього приводу зазначив: “У цих 

історичних легендах письменниця показує нам, що український народ не 
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“вчорашній” і не “варварський”, а наприклад – зв’язаний спрадавен з 

колискою світової культури – Елладою, рідною йому по духу. А отже… 

“Старокиївські легенди” є не тільки цінним вкладом в українську літературу, 

а й вказують нам на таких наших предків, якими можна похвалитися”[225, 

с. 111]. Осмислюючи впливи різних світоглядів і культур, Наталена Королева 

розгортає такі сюжети, які відтворюють її, авторське, розуміння рівного 

становища праслов’ян серед інших спільностей і культур. 

Наступна група − легенди, що розповідають про окремі епізоди з життя 

канонізованих святих. Авторка відтворила в художній формі матеріал 

“Києво-Печерського патерика” та “Повісті врем’яних літ”. Кожна легенда − 

це якась визначна історія з життя святого чи оповідь про його благородний 

вчинок. Проте, навіть пишучи про далекі від світських події − про смиренні 

вчинки святих, Наталена Королева не забувала про нещасливу долю землі, 

що стала для неї другою Батьківщиною, адже в усіх цих оповідках є світська 

сюжетна лінія, яка порушує споконвічні проблеми українства: національної 

пам’яті та гідних вождів, зради і внутрішньої ворожнечі, котрі 

переплітаючись із релігійною лінією, що, здається, слугує тільки канвою у 

творах, на тлі теми праведності ще більше підкреслюють трагедійність 

можливих наслідків. Велич же і героїзм захисників вона прирівнює до святих 

вчинків “людей духа”. 

Так, Печерський ігумен Антоній із “Місячної пряжі”, вважаючи себе 

винним у гріху брата Сергія, передає обов’язки ігумена іншому, 

достойнішому, на його погляд, кандидатові і, відгородившись від світу в 

печері, пряде на монастирські потреби. Цю жіночу роботу він наклав на себе 

як “послух”. І такий спокій і мир панували в його душі, що зміг він побачити 

нетілесну давньоетруську богиню місяця Лосну, котра після зникнення свого 

народу, шукаючи нової батьківщини, примандрувала на нашу землю, що 

зачарувала її своєю красою. Проте щастя й радості не принесла, а, навпаки, 

тяжко засмутила, “бо ж доля землі цієї, доля смутна… Вся вона в сум тяжкий 

заплетена, вся кров’ю людською скроплена, вся боротьбою й зрадою 
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братньою прогаптована…” [113, с. 110]. І Знає Лосна, що єдиним порятунком 

для цієї землі, є любов до ближнього, котру тримає (символізує) лиш єдина 

волосина. Тому і не стрижеться богиня, як того велить етруський звичай 

жалоби, боячись, що вона − в її косах, і розчісується обережно, щоб її не 

загубити. Наталена Королева звертається до такого символічного образу, як 

волосина, щоб підкреслити усю делікатність і крихкість почуття любові, яке 

можна знищити одним вчинком чи навіть словом. 

Аби якось розрадити Лосну, Антоній подарував їй веретено, з тих пір 

вона восени пряде, а “з весною щокожного року чекає та вірить: ось-ось таки 

зміниться доля сумна краю того, що його вона так покохала” [113, с. 111], та 

сам собою напрошується невтішний висновок − час іде, а змін немає.  

У цій оповідці авторка свій романтичний український патріотизм, 

високе й шляхетне співчуття до поневоленої землі висловила вустами богині 

Лосни. Згадкою про зниклих етрусків вона ніби застерігає: постійні війни, 

кров і зрада, якими повниться українська земля, можуть призвести навіть до 

зникнення народу, жити ж треба не боротьбою, а любов’ю і милосердям до 

оточуючих. 

Легенда “Гостина” поряд із детально описаним процесом чудодійного 

вигнання Теодосієм Печерським нечистої сили з біснуватого піднімає 

проблему княжої ворожнечі і “любові до найближчого ближнього, до брата 

рідного, з одного лона народженого” [113, с. 117]. Старший Святослав живе 

тільки бажанням правити, немає місця в його серці згоді й людському 

милосердю. Прагнення заморської розкоші заволоділо усіма його помислами 

настільки, що, відвернувшись від батьківських, оточив він себе чужоземними 

предметами. Стерся із його пам’яті приклад знаменитого предка теж князя 

Святослава, який у походи не брав із собою возів, не варив м’яса, навіть 

шатра не мав, а під голову клав сідло і у битвах був непереможний. 

Нестримне потурання князя власним примхам викликає в ігумена риторичне 

питання: як же він правитиме землею рідною, як Київ боронитиме, якщо не 

здатен керувати своїм серцем, сам від себе не захиститься?  
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Однією маленькою деталлю: “…хвалиться князь перед ченцем новими 

прикрасами, що казав у палатах своїх поробити: здавалася занадто простою 

та оселя синові, що в ній містилась мудрість батькова” [113, с. 117] 

письменниця пояснює причину ненависті між братами, князівськими синами. 

Нащадки забули мудрість предків, не живуть їхніми настановами, не 

наслідують їх, а країна з провідниками, у серці яких немає любові до 

ближніх, а матеріальні цінності беруть верх над духовними, не має 

майбутнього. 

Легенда “З повісті врем’яних літ” розповідає про зцілення лепрозного 

хворого Радослава братом Аліпієм, який після свого дивовижного вчинку, 

побачив ангела – свою мрію ще з дитячих літ. 

На перший погляд, сюжет легенди ніби й не містить нічого, крім історії 

з життя ченця Аліпія, проте авторка вводить в оповідку спогад про Іллю 

Муромця як символ героїчного минулого нашого народу, богатиря, котрий 

живе у пам’яті нащадків, що представлені в легенді образами монастирських 

малих канонархів Леонтія та Геронтія, які “кожну вільну годину віддавали 

улюбленому героєві своїх мрій…” [113, с. 127]. Наталена Королева ніби 

намагається нам донести, що доки люди будуть зберігати пам’ять про 

славних захисників рідної землі, доти вони будуть народом, гідним своїх 

предків. 

І хоча кожна агіографічна легенда − це окрема історія з життя різних 

героїв, усі вони утверджують добро, любов до близьких, душевну злагоду, 

спокій і праведне життя. Так, ігумен Антоній (“Місячна пряжа”) завжди 

спокійний, люблячий і справедливий. У свою останню зустріч з братами він 

“ще раз лагідним поглядом обняв тих, кого звик звати своїми дітьми” [113, 

с. 108]; преподобний Теодосій Печерський (“Гостина”) постійно лагідний і 

ясний. Навіть у найважчій стадії екзорсизму його “білі пальці починають 

тремтіти, однак очі світяться тим самим незмінним, спокійним і певним 

вогнем” [113, с. 121]. Чернець Аліпій “З повістей врем’яних літ” завжди 
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“стремів до монастирської гармонії й порядку, мріяв… побачити ангелів.., як 

бачили їх святі, люди духа” [113, с. 125].  

Дослідники творчості Наталени Королевої зазначають, що вона “в 

легендах агіографічної групи зуміла без надмірного моралізаторства й 

повчальності… досягти своєї головної мети: епізоди з життя лаврських 

подвижників схиляють сучасного читача замислитись над сенсом власного 

буття” [38, с. 42].  

Серед легенд княжої Русі нашу увагу привертає “Свангільд-князівна” 

передусім тим, що розказує історію заснування Києва вікінгами Києм, 

Щеком, Хоривом та сестрою їхньою Свангільдою. Письменниця 

використовує характерний для скандинавських саг мотив подорожі, до якої 

так прагне князівна. Перед її очима – холодні картини рідної землі: холодом 

віють олив’яні сиві хвилі завжди суворого Балту; чорні круки, що зловісно 

ходять по сніговому полю; вічна ніч.., а у своїх мріях вона бачить землю 

щастя, де “срібнокрилі лебеді мерехкотять своєю біллю в усміхнених… 

водах.., тремтяче повітря, повне барв, просякле медом і стиглими овочами, 

що все дзвенить і грає пташиним співом” [113, с. 60].  

У легенді протиставляється манливий чужий світ рідному, але 

холодному і тому тужливому краю. Коли справдилося пророцтво таємних 

рун − знайшли брати разом із сестрою ту далеку вимріяну країну, то не 

мечем і вогнем, а словом мудрим здобули її. Проте, бажаючи підкреслити 

давність нашої столиці, Наталена Королева зауважує, що Київ “від віку на 

цій землі лежить… А Кий?.. Він лише зі сну збудив місто старе…” [113, 

с. 66].  

Не забула авторка в цій оповіді наголосити і на необхідності кожного 

народу пам’ятати і шанувати предків, їх колишню славу. В описі світлиці 

вікінгів читаємо, що там “зберігається непереможна, прадідня зброя, де 

посвятний вогонь щоденно приймає офіру тіням предків” [113, с. 60–61]. 

Серед цієї зброї, що, зберігаючись віками, акумулює енергію героїзму 

вікінгів і символізує славу колишніх перемог, панує дух предків. Тож 
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нащадки, аби надихатись пам’яттю про їхнє славне минуле, саме тут 

обговорюють важливі питання та приймають державні рішення.  

Проблему пам’яті порушує письменниця і в легенді “Аскольдова 

могила”, яка розказує про підступну смерть князя Аскольда-Миколая від дій 

язичницького жерця. Не покинувши місце своєї загибелі біля могутнього 

гостроверхого дуба, відтак прозваного в народі княж-дубом, тіло князя було 

похоронене разом із тілами інших воїнів там же. Відтоді пішов звичай між 

друзями давати на тому місці клятву вірності й побратимства. У 1113 р. 

потрапив туди князь Мстислав Володимирович і побачив відновлений 

язичницький жертовник, над яким сумно шепотів дуб, “немов дивуючись, як 

легко забувається племенем людським ясна минувшина, але ж стара 

ворожнеча все слід свій лишає” [113, с. 79]. Князь продовжив пам’ять про 

Аскольда-Миколая, збудувавши на тім місці не дерев’яну, як було вперше, а 

кам’яну Свято-Миколаївську церкву, будівельний матеріал якої, на відміну 

від матеріалу своєї попередниці, що згоріла і не полишила по собі й сліду про 

історичну подію, символізує перемогу, довготривалість людської пам’яті про 

минуле, твердість і непорушність християнських істин. 

У “Перуновому проклятті” Наталена Королева розвиває дві 

взаємопов’язані сюжетні лінії: знищення храму Перуна й бажання князя 

Всеволода Ярославовича посісти батьківський трон. Уже перші рядки 

легенди занурюють нас в атмосферу загального неконтрольованого 

емоційного збудження, спричиненого руйнуванням язичницького храму та 

потопленням самого його божества. Проте падіння палаючого храмового 

даху привело натовп до тями і після стихійної несамовитості прийшло 

пробудження. Несподівано стало жаль старої святині, до котрої кожен звик 

ще з дитячих літ і яка стала невід’ємною частиною життя: “Було ніяково. Як 

після трусливого вчинку” [113, с. 193]. Епізодом знищення храму Перуна 

письменниця показує важливість святинь і звичаїв, що передавалися з давніх-

давен і були кодом безсмертя нашого народу.  



91 

Символом нескінченності людської пам’яті стало повернення 

мешканців після знищення ними храму по домівках точно так, як колись зі 

свят у Перуновому гаю. Проте, хоч святе колись для кожного місце 

зруйнували, у пам’яті людей їхній вчинок залишився Перуновим прокляттям: 

відтоді будь-які нещастя в своєму житті вони пов’язували з ним. 

Із цим же прокляттям авторка пов’язує споконвічну проблему русичів-

українців – міжусобні чвари. Ясновидка Богдарка знає, що прагнення князя 

Всеволода за допомогою вищих сил отримати Київський стіл, обійшовши 

старших братів, збурить ворожнечу між ними, яка, крім особистого гріха, 

принесе лихо на всю його землю: будуть гинути люди, країна ослабне від 

міжусобиць і стане легкою здобиччю для завойовників. Вона його 

попереджає, що посіяний ним у рідній землі розбрат у народній уяві 

залишиться Перуновим прокляттям, котре матиме силу навіть через 

покоління (інакше кажучи, Перунове прокляття стане символом розбрату). 

Як контраст до вчинку сина Наталена Королева подає образ його 

батька, Князя Ярослава, котрий у цей час пише “Руську правду”, креслить 

плани храму Софії Київської, тобто створює “правильні” символи своєї 

батьківщини, аби вони мудрістю, духовністю та любов’ю перемогли те 

прокляття. 

Темою прощання з отчим краєм, тугою за ним пройнята легенда “На 

Ярославовому дворі”. Молоденька князівна Анастасія понад усе кохається в 

красі свого Києва та його звичаях. Наталена Королева, щоб посилити 

пов’язані з розлукою відчуття, передає цю любов дівчини за допомогою 

гіперболи (хоча й робить посилання на автора з ХІІ ст.): “Київ рідний.., де 

люд у багряниці та паволоці ходить, коней-мимоходів золоченою збруєю 

кульбачить, на сріблі-злоті під голос гуслів-свірелей їсть… Чи ж бо є в світі 

місто, щоб стольному Києву дорівнялось? В ньому і раби у намистах та 

золотих гривнах-нашийниках ходять” [113, с. 197]. 

Прагнучи у якийсь спосіб зберегти пам’ять про рідне місто й родину, 

Анастасія бере з собою на чужину дзвін, щоб лунав він як згадка минулої 
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невмирущої слави її землі до найдальших країн, а ще зірвала маленьку 

“благодатну” грушку з дерева, історія появи якого була пов’язана зі смертю й 

відданістю християнству киян Теодора й Івана і сильно вразила її ще дитяче 

серце.  

Рефреном у творі звучить гасло майстра Ільмара, що запало княжні у 

душу і яке він написав на дзвоні: “У великому натхнення шукай, будь вірний 

і в малому” [113, с. 199]. Тож письменниця не випадково обирає символами 

рідної землі великий дзвін і маленьку грушку. Перший символізує велике 

натхнення, тобто любов до батьківщини, остання – вірність їй у найменших 

дрібницях не залежно від місця й умов перебування. Крім того, вона посилює 

символіку звучання гасла такою деталлю, як спосіб написання: першу 

частину напису умілець зробив золотом, другу вивів крицею.  

Наталена Королева проводить паралелі між смертю Ярославни і 

падінням дзвону, що став її особистим символом натхнення, грушка ж не 

зів’яла, бо вірність рідній землі продовжиться у нащадках угорської королеви 

Анастасії. 

Сюжет легенди “Кирило Кожум’яка” містить у собі загальновідомі 

билинні елементи: у Дніпрі з’явився лютий змій, “на Київ отрую дихання 

свого кидає, пошесть-мор на хрещений люд напускаючи” [113, с. 210], а щоб 

змій відступився, має князь Володимир віддати йому свою доньку Людмилу. 

Погодився князь із цією вимогою, бо за таким його рішенням стояла доля 

київських людей. Але Кирило, що жив на Боричевому узвозі, спас князівну 

від лихої долі, убивши потвору в поєдинку. Змій у легенді для русичів – це 

символ-уособлення всього невірного й диявольського, отже, боротися з ним 

означає боротися проти всього ворожого взагалі, за свій край, за рідну землю. 

Тому і вийшов Кирило на прю, адже від цього залежала доля його 

батьківщини.  

Історією про здолання ненажери билина і закінчується, проте 

мисткиня, українізуючи сюжет, уводить у фінал своєї легенди тему пам’яті, 

що звучить із вуст героя, котрий не взяв собі від князя дяки, лише, бажаючи 
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зберегти для своїх нащадків пам’ять про їхніх предків, про їхнє походження, 

попросив: “Щоб оселя моя − доки Київ Києвом − Кожум’яками прозивалася. 

Щоб рід мій про те пам’ятав з якого кореня вийшов… й чим лишиться навік 

− хоч би й як ласка княжа його обдаровувала” [113, с. 215].  

Дослідники відзначають, що прикметною ознакою стилю Наталени 

Королевої є присутність метафізичного елемента у її прозі, вона сплітає “два 

світи в одну барвну і дуже багату тканину. Ці два світи – світ видимий і світ 

невидимий” [109, с. 18]. Так, уже перша розглянута нами легенда “Опойний 

дим” доводить це твердження. Перед очима героя оповідки скита Гашти 

пролітають як кадри з кінофільму безліч образів і видінь – від печерного часу 

до часів Київської Русі, – а серце переживає до того невідомі ще почуття. 

Вирішальним чинником людської долі виступає містика в легенді 

“Свангільд-князівна”.  

Образ загиблого колишнього нареченого Еріка, як фатум, невідворотно 

веде Свангільд до загибелі. Містичним способом бачить князь Мстислав 

серед дубового віття ікону Святого Миколая, яка ніби благословляє його 

рішення збудувати на місці загибелі Аскольда церкву. Поява в світлосяйній 

імлі ангела перед ченцем Алліпієм як дарунок за його праведне життя. 

Наведені приклади – це не весь перелік надсвідомого у збірці “Легенди 

старокиївські”, а, як ми зазначали, вказують на характерну прикмету 

творчості Наталени Королевої. 

Основа світогляду белетристки – почуття милосердя і християнської 

любові, що передбачає мудрість, порозуміння й терпеливість. Ці думки 

авторка доносить читачеві через своїх героїв, що стверджують: “…За мсту є 

дужча, міцніша любов” [113, с. 26], “Сльозами-дощем плакатимеш.., доки не 

зрозумієш, що людське щастя тільки в любові” [113, с. 156–157], “Згода та 

любов до ближнього” [113, с. 111] є єдиним рятунком для руської землі. 

Мисткиня неодноразово звертається до теми милосердя, шукаючи 

відповіді на питання: чому ж людство так часто забуває про це найприємніше 

з християнської точки зору почуття, адже милосердя Господа не має меж? 
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У легендах зустрічаємо багато цікавих висловів афористичного 

характеру, які О. Копач назвала золотими думками, що збільшують вартість 

творів [109, с. 25]. Наприклад, “Нема-бо радіснішої праці на світі, як щастя 

кувати” [113, с. 196], “Майбутність будує життя, а не смерть” [113, с. 26], “До 

бога наближається той, хто думає й думкою шукає бога” [113, с. 37]. 

Стиль Наталени Королевої надзвичайно образний. У ньому відбилась її 

малярська практика: бачимо намальовані яскраві фарбами картини природи: 

“В іншій землі, між світло-зеленими лісами, на квітчастих луках, прорізаних 

блакитними стьожками потоків і веселих річок,– там, може, навіть лише уві 

сні – живе її мрія: красний лицар, опалений не ледяним вітром, а палким 

сонцем, аж від нього самого відбиваються соняшні проміння. Там не чорні, 

зловісні круки, а срібнокрилі лебеді мерехкотять своєю теплою біллю в 

усміхнених, блакитних гомінких водах” [113, с. 60]. 

Мисткиня, майстерно використовуючи метафори, досягає ефекту 

кінокадра: “Вогняною зіницею дивиться на землю сонце. А потім ніч 

пітьмою-повікою те око небесне накриє. Передрімає й знову вигляне сонце. 

Нема вже ночі, вже – новий день” [113, с. 27], “Коли ж місяць повним колом 

на небі потретє обернувся, відбігли синьорунним табуном Посейдонові 

коні-хвилі від берега…” [113, с. 44]. 

Як бачимо, природа у белетристки жива, персоніфікована. Пейзаж стає 

тлом до переживань героїв. Так, розповідаючи історію про зруйнування 

храму Перуна, письменниця через сприймання місяця підкреслює усю 

страхітливість вчинку киян: “З-за хмар обережно виглянув край місяця. 

Співчутливо торкнувся прохолодою свого срібла чорних ран лісової святині. 

Перечекав хвилину за легенькою хмаркою. І, заспокоєний безлюддям і 

тишею, виплив цілковито – повновидий і блідий. Та й завмер нерухомо, 

болісно здивований довершеним ділом знищення” [113, с. 194]. 

Слід звернути увагу на високу інформативність, що несуть підібрані 

письменницею для розповіді слова. Так, аби передати багатство 

праукраїнської землі їй вистачило якихось десяти слів: “Що вже тих риб у 
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Бористені-ріці! Що того меду, овочів, квіття!..” [113, с. 173], а плинність часу 

– одного речення: “Дні довшали, летіли швидкими скоками, навздоганяючи 

Весну” [113, с. 160] або “Двічі місяць дозрів і золотим овочем впав у блакить 

Егейського моря від часу, як гіперборейці привезли на Делос свої дари…” 

[113, с. 164]. 

У легендах багато метафор і порівнянь. Для прикладу наведемо лише 

кілька: “п’є центавреса сумним поглядом чарівну красу коханого Понту 

Евксінського” [113, с. 38], “спить у світляній імлі місто” [113, с. 178], 

“Стільки-бо мармуру білого вийняли людські руки з грудей Херсонеса” [113, 

с. 42], “надходила весна й зеленим усміхом роз’яснювала обличчя матері 

Землі. Соловії – дзвіночки янгольські – хвалу Божу співали, фіалка-схимниця 

у мовчанню пахощами своїми Створителя славила…” [113, с. 108–109], “як 

вода, губкою випита, всмокталась уся” [113, с. 117], “над водою імла прозора, 

мов завіса на ігрищах кощунників та ігреців княжих підноситься” [113, 

с. 118], “вся ця країна – така барвиста, принадна, соняшна – сама вона,– як 

сон” [113, с. 32], “життя – не танок-хоровід” [113, с. 200], “Ой не хмара чорна 

облягла Київ-стольний.., Не печеніжин – ворог лютий, не орда половецька 

погана…” [113, с. 211] тощо. 

Часте звернення до тавтології синонімів у збірці “Легенди 

старокиївські” доводить любов Наталени Королевої до цього засобу 

словотворчого увиразнення мовлення. Ось лише деякі з них: мир-спокій, 

брати-приятелі, золотом-вогнем, кулею-блискавкою, чарівно-красний, 

далеко-широко, кров’ю-сльозами, шумом-піною, хрест-навхрест і т. д. 

Щоб передати колорит епохи, автрорка насичує тексти легенд 

староукраїнськими словами, вживає старі назви: мева, нави, обавник, скити, 

хова, баї, ятлик, немівний; Понт Евксін, Еспанія, Даждьбог, Бористен і багато 

інших. Є і застарілі епітети: клекотом орлім, ворожнеча братня, столі 

Київськім, дар посвятний, поганський бог, красний лицар тощо. 

Образність мови своїх персонажів письменниця, щоб посилити 

враження, увиразнює антитезою: “Злилися в ньому гармонійно два 
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дисонанси – два протилежних собі світи” [113, с. 178], “Вічно скитський 

скарб жадобу неситу на край цей вбогий,– багатий! – манитиме…” [113, 

с. 145], “Таке вже серце людське, що водночас і вірити, і не вірити вміє” [113, 

с. 196], “А в душі апостола встають образи – такого ще недавнього минулого! 

– яке, однак, вже стало далеким...” [113, с. 178], “…перецвіла обіч нього – не 

для нього” [113, с. 204]. 

Прикметно ознакою для стилю Наталени Королевої є внутрішні рими у 

реченнях: “… тризну по Ларті-доньці на перехрестях водних порогів 

правлячи, долю нащадків далеких сльозами скроплюючи, “водою явленною” 

від лиха-біди надуманого, нагаданого й негаданого, вітром навіяного, долею 

розвіяного вражого й княжого наговором кріпким боронячи...” [113, с. 146], 

“Під землею живуть, там золото-срібло кують, самоцвіти з земних глибин 

добувають” [113, с. 201], “Не звір лісовий у печері тій ховається. Не чернець 

святий у печері спасається, “ясновидка” [113, с. 195]. У такий спосіб 

прозовий твір стає римованою поезією, набуваючи піднесеності й навіть 

певної урочистості. 

Поряд із внутрішньою римою функцію стилізації мови під 

давньоукраїнський епос (ритмічна проза) виконують в оповідках неповні 

речення. Авторка створює текст за стилем подібний до дум чи “Слова о 

полку Ігоревім”: “І раптом з ясного неба, світляною кулею-блискавкою, на 

землю паде. Іскрами фіалковими сипнув. Метнув полум’ям сліпучим високо. 

І золотом-вогнем розлився” [113, с. 169]; “Загніздився, окаянний, в Дніпрі 

ясному. Чорториї хвостом поганим крутить-скаламучує. Пустошить край 

довколишній. На Київ стольний отрую дихання свого кидає, пошесть-мор на 

хрещений люд напускаючи” [113, с. 210]. Це намагання в легендах 

відтворити стилістику давніх історичних пам’яток чи українського народного 

епосу працює на розв’язання проблеми національної пам’яті. 

Стиль аналізованої нами збірки надзвичайно емоційний та 

метафоризований. Це дозволяє мисткині буквально однією-двома деталями 

увиразнити потрібний образ. Зустрічаємо в текстах багато афоризмів. Мова 
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легенд римами, чергуванням наголошених і ненаголошених складів нагадує 

ритмічну прозу дум. 

Україна вперше постає у доробку Наталени Королевої самостійною і 

головною темою. Письменниця вдало застосувала євангельську тематику та 

стародавню історію в легендах про давньоруське минуле нашої країни, 

джерелом для яких стали оповіді з літописів чи хронік. Таке опертя на 

реальні джерела допомогло авторці передати дух і культуру русичів. 

Цією книгою письменниця віддала шану своїй другій батьківщині, 

виявила усю силу любові до цієї землі та її народу. Сюжети оповідань 

Наталени Королевої різні, та зміст їх переконує, що вона створила їх як 

пам’ять про історію українського народу, часто − героїчну, іноді − не зовсім, 

таку, якою вона була.  

 

2.3. Богдан Хмельницький і його доба у модерністському 

художньому відображенні Ю. Косача 

 

Представник славетного роду Драгоманових-Косачів, син молодшого 

брата Лесі Українки Миколи, Юрій Косач увійшов в історію літератури як 

поет і драматург, як прозаїк і літературний критик, як публіцист і перекладач. 

Р. Радишевський зараховує його “до новаторських митців української 

материкової (міжвоєнного періоду) та еміграційної літератури” [194, с. 42]. 

Проте творчість митця все ще залишається малодослідженою. На нашу 

думку, це результат того, що більшість його творів були опубліковані за 

кордоном, а значить, практично недоступні читачеві.  

Ю. Косач виявив себе у різних жанрах, та найважливіший його 

доробок, що приніс визнання критики й читачів, – насамперед твори на теми 

з минулого. Р. Федорів відзначив, що “…цей письменник мав могутній, 

справді європейський талант. Його повісті “Рубікон Хмельницького”, “День 

гніву” та “Сонце в Чигирині” засвідчили, що в українську історичну 

романістику прийшов письменник, ім’я якого може зробити честь будь-якій 



98 

літературі” [225, с. 111], а Ю. Мушкетик назвав його прозу дуже 

високохудожньою, високоінтелектуальною і високорозумною, при цьому 

наголосивши: “…роман “День гніву” я, не вагаючись поставлю в перший ряд 

творів світової літератури” [203, с. 11]. 

Зауважимо, що письменницькі здобутки Ю. Косача були предметом 

обговорення як його сучасників (М, Голубець [37], О. Дніпровський [58], 

Л. Нигрицький [163], Ю. Шерех [250]), так і сьогочасних літературознавців, 

які переважно досліджували екзистенційну прозу письменника, а саме: 

В. Агеєва [3], І. Василишин [29], О. Дмитрук [57], С. Романов [197] та ін. 

Натомість його історична проза, написана у 40–50-х роках ще й досі належно 

не поцінована увагою науковців. Тут маємо статтю А. Шпиталя [257], 

присвячену сюжетній лінії творів “Рубікон Хмельницького” та “День гніву”, 

Т. Сагайдак [201], де зроблена спроба проаналізувати образ гетьмана у 

повісті “Рубікон Хмельницького”, загально-оглядове дослідження 

М. Васьківа [30], побіжно “День гніву” коментували В. Агеєва [3] та 

Л. Ромащенко [198], однак повного й усебічного аналізу ще не зроблено. Без 

сумніву, історичне прозописьмо митця ще потребує неупередженого аналізу. 

Ми ж спробуємо дослідити його з погляду відображення у ньому категорії 

національної пам’яті. 

Актуальність дослідження зумовлена великим інтересом до 

українського козацтва, художня інтерпретація якого в українській історичній 

прозі 40−50-х років ХХ ст. залишається маловивченою, а також потребою 

оцінити твори діаспорних письменників, які через ідеологічні причини не 

аналізувалися, проте дають можливість якнайповніше зрозуміти роль 

соціальних і духовних надбань наших предків, розглянути сучасне крізь 

призму набутків минулих часів. 

Досліджуючи творчість митця Р. Радишевський спостеріг: “Зусилля 

Косача, на відміну від більшості міжвоєнних белетристів, спрямовувалися не 

на відкриття України для західного світу, а на своєрідне перевідкриття, тобто 

на відшукування в минулому фактів, які би безпосередньо засвідчували її 
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належність до європейського світу” [194, с. 43]. Саме тому звернення до 

історичної тематики не означало втечу митця від реального життя. Через 

осмислення історії він прагнув осягнути складне сучасне. Цю особливість 

підкреслив Д. Павличко, зазначивши, що Ю. Косач “і минувшину творить за 

образом і законом свого часу. Він не втікає в минулі віки, а лише ніби 

відходить від сучасності назад, щоб на відстані побачити найвизначніші її 

прикмети, які окреслюють і саму будущину” [175, с. 216]. 

Свого часу Ю. Шерех залежно від джерел, які живили стиль письма, 

поділив письменників-мурівців на органістів і європеїстів [251, с. 173]. До 

останніх він зарахував разом із І. Костецьким та В. Домонтовичем і 

Ю. Косача. До речі, цієї думки дотримується і В. Агеєва. Вона вважає, що 

погляд Ю. Косача “на Україну – водночас і зсередини – й ніби збоку. На всіх 

історичних сюжетах лежить печать певної екзотичності (іноді навіть 

поверхової)” [3, с. 8]. За Ю. Шерехом, “коріння його екзотизму в тому, що 

він не знаходить такої України, як він уявляв і бажав, а іншої він не знає або 

радше не може зрозуміти як цілости. Образ лишається для нього загадковим. 

І він починає шукати Україну не в Україні, а в Європі, як П. Куліш колись 

шукав – наслідок подібного конфлікту – по черзі в Санкт-Петербурзі, в 

Варшаві, і в Істанбулі” [251, с. 174].  

Проте екзотичність і винятковість Косачевих історичних персонажів 

працює, на наш погляд, на показ сутності національного характеру, 

історичної долі й історичного призначення українського народу, які для 

нього були виняткові й “Богом обрані”. Г. Шевчук зазначає: “Одна з 

улюблених тем Косачевої творчості – зустрічі України з Європою. 

Письменник старанно визбирує скупі історичні згадки про перебування 

представників українського культурного й політичного світу в Європі й, 

розцвітивши їх своєю творчою фантазією, показує на їхньому тлі 

психологічні розбіжності, контрасти й конфлікти цих двох таких близьких і 

таких неоднакових світів, А з другого боку – представники Європи на 

Україні…” [247, с. 169]. Крім того, на увагу митця заслуговують здебільшого 
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визначні постаті з минулого, ті, що змогли вивищитися над сучасниками й 

дорівнятися вимогам часу й при цьому виявили велич духу і життєву 

стійкість. Саме таким виступає чигиринський сотник Богдан Хмельницький у 

його повістях “Рубікон Хмельницького” (1943 р.) та “День гніву” (1948 р.). У 

цих творах прозаїк художньо осмислює постать знаменитого гетьмана 

Богдана-Зиновія Хмельницького, образ якого і стане об’єктом нашого 

дослідження у цьому підрозділі. 

Так сталося, що, можливо, одна з найцікавіших сторінок в історії нашої 

держави, а саме: життєвий шлях Богдана Хмельницького до 1647 року, коли 

він утік на Запоріжжя і з трьохсот козаків за рік сформував дієву мобільну 

армію, ще й до сьогодні залишається невідомою. Саме цей факт і спонукав 

Ю. Косача звернутися у своїй творчості до цього періоду. У передмові до 

“Рубікону…” він пише про свій задум: “Історія Богдана Хмельницького 

перед 1648 роком мало заторкнена українською історіографією та красним 

письменством. Проте й мала ця тема для мене завжди багато в чому 

хвилююча. Бо що ж може більше хвилювати, ніж історія народження героя? 

А для письменника, що може бути більш хвилююче од мандрівки в нетрі 

доби, про яку так мало відомо” [115, с. 11]. У романі митець подає власне 

бачення історії козацтва після участі у здобутті французького Дюнкерка: 

повернення на Україну, “цебто добу від жовтня до кінця грудня 1648 року, 

отже, якраз цей період біографії Хмельницького, про який так глухо в нашій 

історіографії й письменстві” [116, с. 12].  

Проте сучасні дослідники, знайшли в архівах Франції неспростовні 

докази того, що “Богдан Хмельницький і українські козаки не були 

найманцями французького короля, не брали участі в осаді Дюнкерка” [28, 

с. 178]. Та й сам автор зрештою зізнається, що “в писанні роману вирішала 

здебільшого інтуїція, на що дозволено письменникові історичного твору” 

[116, с. 13]. Тож, як видається, більшість описаних у творі подій, пов’язаних 

із перебуванням Б. Хмельницького в Західній Європі, – це творча вигадка, на 

яку автор, безперечно, має повне право. 
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Визначаючи основні засади свого твору, Ю. Косач наголосив, що “не 

хотів розважати читача “цукерковою” сюжетністю. Немає нічого Бо1 

легшого, як романтична метода в історичній романістиці…, як вигадати 

якого-небудь українського д’Артаньяна чи Скшетуського і розповідати про 

його романтичні пригоди перипетії” [116, с. 12]. Письменник бачить дещо 

іншою концепцію історичного твору – не розважати, а реконструювати добу і 

її людей, якщо можливо, відповідно до документів, якщо – ні, то згідно із 

законами ймовірності [116]. Як зазначає Н. Мафтин, Ю. Косач “у власній 

художній практиці дав зразок нового типу історичного роману, 

відмовившись від використання жанрової моделі "роману мандрів” [140, 

с. 202].  

Думаємо, що саме для реалізації такої концепції в романі відчутний 

“домінантний вияв необарокової естетики й поетики” [140, с. 202]. Адже 

події у творі розвиваються розмірено, а такий бароковий циклічний 

часопростір сприяв бажанню прозаїка показати динаміку психологічних і 

душевних переживань головного героя, в результаті яких зі звичайного 

полковника відбулося становлення лідера нації.  

Ю. Косач і сам, власне, наголошує, що “хотів передусім показати, як 

народжувався герой-вождь, день за днем, хвилина за хвилиною, як нещадно 

гнало його призначення до неминучої постанови, як формувалося його 

оточення, його легія вірних” [116, с. 12]. На його глибоке переконання, план 

повстання та політичний ідеал Хмельницького формувався ще перед 

революційним вибухом 1648 року, тож, поза сумнівом, митець у своєму творі 

відтворює політичну національну пам’ять. 

Основні засади поетики бароко зводяться до того, резюмує 

А. Кучинська, що “метафора є основою для вираження всіх явищ світу й 

сприяє його пізнанню, відбувається поступове сходження від прикрас і 

деталей до емблем, від емблем до алегорій, від алегорій до символу. Цей 

процес поєднується з баченням світу як метаморфози: поет повинен 

                                                
1 Тут і далі збережено орфографію, пунктуацію і лексику Ю. Косача. 
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проникнути в таємниці безперервних змін, зрозуміти багатоликість Протея” 

[80, с. 236]. Отже, Ю. Косач пожвавлює сюжет тим, що в основу композиції 

роману “закладає наскрізну метафору гри, яка проходить через усі рівні його 

поетикальних структур”. [140, с. 203]. Напруженість доволі усталеного 

сюжету досягається митцем художнім змалюванням проблеми вибору 

Богданом Хмельницьким свого життєвого шляху, завуальованим у назві 

“Рубікон Хмельницького”. Письменник порівнює давньоримського 

проконсула Юлія Цезаря перед взяттям Риму й українського полковника 

Богдана Хмельницького, який також стоїть перед доленосним рішенням, чим 

показує своє авторське бачення призначення України і її місця в 

європейській історії. Таке використання Ю. Косачем, як і українськими 

письменниками ХVІІ ст., античної топонімії для показу історичних 

закономірностей є характерною ознакою неокласичної есетики. 

Відшукавши бодай якусь інформацію про перебування українських 

політиків у Європі, прозаїк хоче показати на тлі складної політичної ситуації, 

котра склалася наприкінці Тридцятилітньої війни, що справа свободи 

України тоді була не менш актуальна, ніж сьогодні.  

Підсумовуючи у передньому слові власні зауваги, Ю. Косач пише: “З 

подиву до велетня української історії, до незрівнянного українського 

стратега, політика, дипломата, та й просто до людини-героя, що була 

одержима думкою про велич Батьківщини, народився цей роман про 

Хмельницького та його корпус” [116, с. 14].  

До міста Данціга, що було свого роду базою найманцям, тим, кому 

воювати стало за професію, після блискучої перемоги під Дюнкерком 

повертається Сарматський легіон: “…сходили на берег козаки. Було їх 

нецілих п’ятнадцять сотень, комонників, піхоти та гармашів. Одні йшли в 

гарних білих жупанах, з червоними верхами шапок, з мушкетами на плечі, 

другі в малинових, що горіли, мов заграва, все хоробрі сотні ротмістра 

Нестеренка, сотні одна в одну ротмістра Вишняка-Якубовича, врешті кінні 
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козаки Джеджелія, Ганжі й Шангірея… А в почті ротмістрів, поручників та 

хорунжих корпусу ступив на берег капітан Хмельницький…” [115, с. 42].  

Ю. Косач знайомить нас із передісторією чигиринського сотника, 

боніфікатора на Суботові, колись запорозького військового писаря Богдана 

Хмельницького, який знав “дим гармат під Цецорою, коли поруч сотника 

Михайла Хмельницького боронив корогви і не встиг захистити згар Люцена 

й Брайтенфельда, де схрещував козацьку шаблю із вершниками незламного й 

непереможного Густава Адольфа по довгих роках турецької кормиги…” 

[115, с. 43].  

Суворе обличчя, зморшки на високому упертому чолі, стиснуті уста, 

високо піднята голова Хмельницького видавали в ньому людину, що знає 

собі ціну. Далі автор розкриває читачеві образ Богдана опосередковано, 

тобто через характеристику його іншими персонажами. Агент французького 

короля П’єр Шевальє презентував Хмельницького “як одного з найздібніших 

воїнів нашого століття, який зумів поєднати фантазію Валленштейна із 

швидкістю у рішеннях Врангеля та нещадністю Піколоміні…” [115, с. 46].  

Спостерігав за Хмельницьким й Ахіллес, агент польського короля 

Владислава IV. Цей добрий знавець людських душ помітив, що “в ньому 

тліла невимовна жадоба чину, чого не було в других. З тієї громади чубатих 

рубак, …з них усіх, лицарів тієї химерної, казкової засіки волі, він один 

імпонував йому своєю особистістю, своїм чуттям міри для людей і речей” 

[115, с. 66]. Ахіллес, як і французький амбасадор у Варшаві граф де Брежі, 

першими збагнули, “що ім’я цьому мужеві – небуденність. Бо він один умів 

здавити в собі передчасний бунт гордої людини, …умів приборкати його 

розумом!” [115, с. 66]. Чудовий психолог, Ахіллес розумів, що 

Хмельницький, ще сам того не знаючи, йде своїм, призначеним йому долею 

шляхом, бо такими людьми керує доля сама, виносить їх на гребені хвилі. 

Єзуїтський священик отець Генцель Мокрський, що знав 

Хмельницького ще зі шкільної лави, а тому мав усі підстави бути 

найоб’єктивнішим поціновувачем здібностей свого учня, виніс свій рішучий 
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вердикт: “Хмельницький, от як я на нього гляжу, людина небуденна. Він 

переростає всіх людей, що довкруги нього, іноді здається, що не цього світу 

він син. Можна сказати про нього, що народився на те, щоб панувати… Так я 

сказав раз і не відступлю від свого слова…” [115, с. 140]. Учитель не втратив 

віри у свого учня, який так виріс, був-бо “колись звичайним звитяжцем, 

трохи впертим, але хоробрим рубакою, не надто виривався поперед других, 

але коли сік, то сік до кінця. Інші гадали, що в ярославській школі здобув 

хист інтригування. Дехто не вірив йому – може міг би продати товариша й 

брата. …А може вмів чекати? Проте добра була ця школа єзуїта Генцеля 

Мокрського” [115, с. 63].  

Сьогодні Богдан Хмельницький – капітан українських козаків, котрі 

після п’ятьох тижнів упертої облоги, кривавих вилазок і штурмів, підірвавши 

південний мур фортеці, пішли за своїм капітаном, що з шаблею й пістолем у 

руці без шолома й весь у крові кермував сотнями, вів на штурм іспанців, яких 

після рукопашного бою вибили із внутрішніх укріплень. 

Українську піхоту вважали найкращою піхотою континенту. “Дюк 

д’Ангієну, орлевидний Конде ставив своїй піхоті запорозьку піхоту в 

приклад” [115, с. 44]. П’єр Шевальє розповідав предивні речі про вдалість 

запорожців: завдяки їхньому затягу “направлено в кількох тижнях всі 

помилки в Баварії та в Італії, знищено нанівець плани габсбургської коаліції, 

…здобуто арсенал Іспанії і ключ до влади над морем – Дюнкерк. …ці козаки 

з України з їхнім капітаном Хмельницьким могли стати опорою коаліції 

Франції, Німеччини й Швеції, яку зміцнював Мазаріні, щоб раз назавжди 

зломити гордість віденського дому і мадрідського двора” [115, с. 46−47].  

Гучною була слава низовиків в усій Європі. З любов’ю приймав їх 

Данціг, бо ж близькими були козако-українські лицарі його мешканцям по 

вірі й по вільнолюбному духові, як близьким було й саме це місто, що, як Січ 

на півдні, було вартою волі на півночі. 

Позитивну характеристику отримали козаки і від інженера Боплана (до 

речі, того самого, Кодак якого зруйнували запорожці Сулими): “Це одна з 



105 

кращих армій Європи, …нема сумніву… – козацька піхота на моїх очах 

встоювалась панцирній польській гусарії, що по силі удару рівна хіба важкій 

кінноті Піколомінієвій. Це готи, …вони народжуються воїнами, а з шоломів 

ще дітьми їдять кашу…” [115, с. 50].  

Такою постала перед Європою козацька сила на сторінках повісті 

“Рубікон Хмельницького”, що, за авторською концепцією, було цілковитою 

заслугою Богдана Хмельницького, який “у пороховому димі, серед крові й 

зойків, серед стишеного ремствування по заслузі покараних, …викохав 

легіони, що їх не посоромився би кращий полководець Німеччини та 

Франції. …Придбав офіцерів, що придадуться. Змусив їх вчитись од 

французів, грізонів і іспанців у полі і з книги під час перерв між штурмами. 

Бо тільки у Фландрії збагнув, як далеко зостались козаки з їхніми 

прадідівськими луками та вільною війною відділів школи Івана Підкови й 

Сагайдачного” [115, с. 62].  

Таким чином, у Ю. Косача звичайний капітан Хмельницький уже на 

початку твору постає перед нами як талановитий полководець, котрий 

здебільшого з молодих козаків, що знали досі тільки, як розбишачити в 

байраках, за відсутності сучасної амуніції, зброї, гармат, саперів для копання 

шанців зумів за десять місяців своєю залізною рукою зробити справжню 

боєздатну армію і переможно здійснити фланерський похід.  

Для автора такий результат був цілком закономірним, наділивши 

Богдана рисами барокового героя, він наголошує, що навіть у походах 

Хмельницький не розлучався з такими книгами, як “Інструкція для облоги 

фортець” Целларіюса, “Підручник для шику піхоти”, “Інструкції для 

артилерії”, “Коментарі до галлійської війни”, ніс у собі забуту славу, 

мудрість своєї землі; поєднав у своїй буремній вдачі античну рівність, 

погожість і спокій; “міг знати міру в речах і почуттях. Адже ж розчитувався в 

старовинних авторах: Цезар правив йому за вчителя воєнного мистецтва, 

Ціцерон був майстром стилю, Овідій був розрадою в час дозвілля… Умів 

дивитися, …оцінювати, …думати. Зосередилось у ньому: буйно-пишна 
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натура степового півдня, залізність гота, …витонченість латинянина…” [115, 

с. 154].  

Такий сюжетний хід є цілком логічним, адже доводить, що не за сліпим 

випадком Хмельницький став лідером нації: він, щедро обдарований долею 

усіма необхідними для цього якостями, був народжений для великих справ. 

Просто, на відміну від західноєвропейського політикуму, що зумів розгледіти 

в ньому найнебезпечнішу людину на Сході, бо міг засіяти і зжати бурю в 

степах, сам “він ще не знав себе. Він не знав, до чого йде, він ще не вмів 

окреслити тих усіх дум, що гнівним чорториєм шаліли в його душі… Він 

накипав: це було як наближення далекої хуртовини, що тільки починає 

будити захмарне небо глухим рокотом грому… . Не було ще часу знайти 

себе, впорядкувати все те, що кублилось вогненним роєм у надрах душі. 

…Богдан Хмельницький ще не вмів сміти” [115, с. 91]. Поки до його 

бездонної туги й болю за люту кривду від ситих і нікчемних панів (може, це 

кривда діялась йому, може королеві, може всім − не розумів іще навіть 

справжньої природи своєї туги й болю, що не давала йому жити спокійно) 

додавалося лише розуміння того, що українців поставив Бог як забороло, як 

вічний вал християнства. 

Хмельницький мав за зразок наслідування Олівера Кромвеля: “Цей 

умів відважитись, − коментує автор вчинки англійського політика. − Цей 

перейшов Рубікон” [115, с. 94]. Прикметно, що у своєму творі Ю. Косач 

ставить українського полководця у ряд із Юлієм Цезарем, який колись 49 

років перед народженням Господа Ісуса Христа перейшов ріку Рубікон, що 

ділила його провінцію від Італії. Вирушив на Рим, змусив сенатські війська 

до здачі й оволодів містом. Так сьогодні треба було і чигиринському сотнику 

здолати вагання і взяти свій Рубікон, за яким були влада, перемога й слава. 

Він вагався, бо “не було нікого, хто б його штовхнув до діяння. …Сам один, 

над тією фатальною річкою, де вирішалося майбутнє, все його життя” [114, 

с. 117], − пише Ю. Косач. 
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Щоб ще більше підкреслити значущість подоланих Богданом 

Хмельницьким сумнівів і хитань, аби таки зважитися перейти свій Рубікон й 

очолити повстання проти Польщі, автор зображує його палким 

прихильником польського короля Владислава: “Руської крові я, …але ж і Річ 

Посполита, сто разів мені матір і це мені болить, а ніщо інше!..” [115, с. 121]; 

або “…Доки король у мене єсть, доти не важусь сам думати, великих діл 

підіймати…” [115, с. 123].  

Проте справжнє призначення Хмельницького бачили і його товариші: 

для них він був із тої глини, з якої ліплять Цезарів. Розуміли, що він не 

родився для того, аби боніфікувати хутір, закладати млини й пасіки, а 

народжений для іншого, і європейські дипломати. Саме тому Ахіллес взяв на 

себе функцію каталізатора і вже четвертий тиждень, мов демон, нашіптував 

капітану грішні й спокусливі слова, манив його сміливими мріями. 

Роздмухуючи іскру ненависті до польської шляхти, Ахіллес говорив очевидні 

речі про зрадливість польської шляхти й непевність короля Владислава. 

Тонкий знавець людських душ і їх слабких сторін, польський дипломат 

знаходив усе нові й нові аргументи: “І проти матері діти ідуть, коли 

неславить сім’ю, …а Річ Пополита не матір тобі, Хмельницький, а мачуха… 

Діло обнови треба починати, як усі починають. Залізом пали нечисть, 

руйнуй, не шкодуй… Всі бо смілії, а ти один не смієш. Про багатьохнащадки 

згадуватимуть, а що про тебе, капітане, щофатум тебе до великого діла обрав, 

скажуть? Хотіві міг, але не смів!” [115, с. 122].  

Кинута іскра уже спалахнула, однак справжнє полум’я так і не 

загорілося, бо надто сильними були сумніви Богдана Хмельницького у 

власних силах і у своєму призначенні, адже ж він – нікому невідомий козак. 

Розкриваючи психологію людини у кризовій ситуації, Ю. Косач 

ставить свого героя на поріг поразки: було зірвано сейм, Владиславу IV 

заборонялося навіть думати про будь-які військові дії без згоди шляхти, а 

тому перекреслювалися всі сподівання Хмельницького про початок війни з 

Портою. Змальовуючи поведінку козацького капітана у таких, здавалося б, 
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нездоланних обставинах, письменник пише: “Біси і змії вселилися у 

Хмельницького. …Утопив би жагу в війні, у кривавій січі, але війни не було, 

тож топив її в вині, не знаючи міри. …й лячно було глядіти на 

Хмельницького, що горів увесь… Бо на погибель свою пив, не на славу” 

[115, с. 135]. Від нього відвертались друзі, а вороги ставали сміливішими. 

Зневіра поселилася в серці тих, хто ще місяць тому був переконаний, що цій 

людині судилося довершити великі справи, настільки вражала його 

поведінка. 

І тоді письменник звертається до класичного, випробуваного в нашій 

літературі прийому, до своєрідного євшан-зілля, що повертає пам’ять: 

Усевич, панцирний товариш капітанів і поет, взяв лютню й почав співати. 

Співав він не сумні думи, від яких лише краялося серце, а заспівав “про 

великі діла минувшини, про славу несмертельну, здобуту лицарями 

непохитними… Були то пісні нашої, княжої і козацької слави. …про походи 

предків по Чорному морю.., про… славетних Олега дружинників, що щити 

на Царгороді прибивали... . …про раті проти… татар, про бої галицьких 

князів із ляхами, про Романа Великого, неподоланого витязя, …про… князя 

Байду Вишневецького, про Самійла Кішку й про Богданка Ружинського, про 

Криштофа Косинського й про Лободу та Шавулу, про Самійла 

Зборовського..., про Івана Підкову, …про Сагайдачного походи.., про 

Наливайка…” [115, с. 143–144]. Уся історія слави Русі-України постала в 

піснях козацького барда для того, аби зберегти для нащадків, щоб пам’ятали, 

щоб не забували. 

Але й це не пробудило зневіреної душі сотника. Тоді Ю. Косач, щоб 

вивести свого героя із кризи, використовує улюблений прийом “порогових” 

ситуацій, коли у літературного персонажа є лише один вихід − зважитися на 

певний рішучий крок. Автор уводить у повість епізод бунту козаків, який 

ніби пробуджує Богдана Хмельницького і змушує його нарешті зрозуміти − 

Рубікон треба перейти.  
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Його промова перед бунтарями, після якої ті склали зброю, – це вже 

слово справжнього сформованого державного лідера: “…Не в далекі світи… 

іти, а пильнувати Отчизну нашу пресвяту мусимо. По славу для неї хочу з 

вами іти, бо не для привати марної живу, а долею Отчизни ввесь вік мій 

гризуся. Малі люди намовляють вас до малих діл, а я вас на великі діла 

готував. …Грішний я й малий, але знаю, чого хочу, куди йду…” [115, с. 185]. 

Ці слова стали пророчими, повстанці відступили. Бунт зупинив той, хто не 

побоявся вийти сам на сам до збунтованої черні, бо знав їх, як себе, адже був 

поряд із ними у походах. 

Ю. Косач, бажаючи підкреслити тяглість і давність походження 

української нації, подає опис цвіту панцирного товариства, що зібралося під 

рукою Богдана Хмельницького, звертаючись до давноминулої історії, і 

наголошує, що козаки не поступалися “шведським, німецьким і французьким 

воїнам у хоробрості, пишності, гордості, …що воскресили славу готів, скіфів 

і сарматів на полях Німеччини, на дюнах Фландрії, на узгір’ях Богемії, на 

степах Наддніпрянщини, на Балтійському і Чорному морях, передмістя 

Стамбула плюндруючи, шведські бриги… беручи на абордаж, турецькі 

фелюги… здобуваючи…” [115, с. 220].  

Рішучість зробила з учорашнього чигиринського сотника справжнього 

ватажка. Він вклав у своє звернення до війська усю силу переконання у 

правильності власних дій, гідних звитяг предків: “…прийшов я до вас із 

вістю, що незабаром заясніє маєстат нашої Матері-Отчизни, …заясніє всім 

націям Європи на жах і на подив… Вчора ще бився я з химерними думами, 

по пораду йшов до всіх, а нині стою перед вами і готовий жереб узяти, який 

мені доля дасть. Нині бо й я, …готовий до чинів нещоденних, і вірте мені, що 

вашу вірність… тільки на добро суспільне використаю” [115, с. 223]. Так 

Ю. Косач констатує народження Цезаря степу. Письменник знає: саме таким 

упевненим у своїх рішеннях і твердим у діях має бути майбутній гетьман, 

тому показує, що його герой віднайшов у собі сили, аби вчорашню, здавалося 

б, остаточну поразку сьогодні обернути на перемогу. На доказ факту 
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становлення Богдана Хмельницького лідером нації прозаїк наводить слова 

ротмістра шкотів Кіттуса Скоттуса (Кривоноса): “ Богдан Хмельницький 

переміг біса, що спокушав його, тепер його дорога ясна. Бог того хоче, …щоб 

він ішов тим шляхом, а не іншим. Бог його вестиме через кров і вогонь, а 

його розум буде, мов неопалима купина. Зростатиме він враз із бурею, яку 

посіє, в бурі світитиме, …володар, непереможний вождь…” [115, с. 237].  

І на здивування іспанського амбасадора дона Гонзалеса, чому нація, 

маючи таку могутню й велику Київську державу, що доходила до Дунаю, 

впиралась у Кавказькі гори, а на півночі сягала аж до Білого моря, втратила 

державність і перебуває під ворожим пануванням, у цей вирішальний момент 

дала свою відповідь – із терплячих рабів народився нарешті народ, бо 

“Україна завжди прагнула волі. – пише автор, вкотре повертаючи нашу 

пам’ять у минуле. – Останні сімдесят літ в Україні – це роки невгавних воєн і 

ребелій проти польської кормиги. А щоб знати, чому Київ упав, не слід 

забувати, …що ця нація боронила власними грудьми цілий християнський 

світ проти невірних…” [115, с. 104].  

Повість “Рубікон Хмельницького” – твір про період в українській 

історії, який збігається в часі з переломним для багатьох європейських 

народів подіями: рвали кайдани й підносилися з упадку багато поневолених 

народів (Нідерланди, Португалія, Неаполь, Богемія, Каталонія), мала шанс на 

відродження й Україна. Завершується повість груднем 1646 року, коли 

Богдан Хмельницький повертається з Данціга в Україну. 

Характер Богдана Хмельницького як представника епохи бароко 

відтворений Ю. Косачем у бароковій концепції розірваності його волі між 

небесним та земним світами, внутрішньою боротьбою, яка точиться між 

ними в душі майбутнього гетьмана – “інтенціями духовної брані” [140, 

с. 203]. Таким чином, у “Рубіконі Хмельницького” прозаїк силою своєї уяви 

спробував не просто відтворити можливі, на його погляд, події в біографії 

майбутнього лідера нації напередодні Національної революції 1648−1654 рр., 

а відтворив “психологію людини в кризовій, пороговій ситуації, коли 
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політична, житейська поразка обертається внутрішньою перемогою, 

торжеством самоствердження” [116, с. 9], показав, як у політичній боротьбі з 

простого чигиринського сотника формується і росте впевнений у собі й у 

своїх діях лідер відроджуваної тоді української державності, аби розпочати у 

1648-ому війну козаків проти польської шляхти, що вражатиме своїми 

масштабами і наслідками. 

Ю. Косач у своєму творі доводить, що в українському історичному 

письменстві козаки стали виразниками кращих рис національного характеру: 

лицарської відваги, зневаги до смерті, щирості почуттів. 

Продовженням такої козакофільської теми в поєднанні з ідеєю 

народження зі звичайного сотника лідера нації, її героя-вождя у творчості 

митця є повість “День гніву” (дві частини).  

Письменник у своєму вступі до повісті “Від автора” наголошує, що 

подав у творі “поетичне зображення дій великого року революції від травня 

до вересня 1648-го. … кожна ланка поетичної візії творена в найбільшому 

захопленні й подиві до доби, сперта на історичній правді, …за кожним 

словом… стоїть документ, всі сюжетні лінії, все, що може видатись легендою 

доби, бере початок зі стислого джерельного матеріалу. Герої, крім кількох 

синтетичних, дійсно жили й діяли” [114, с. 6].  

Плачем, голосінням-звертанням до загиблого сина Остапа і викраденої 

дружини Олени (у більшості творів про Хмельниччину – Гелена. − В. З.) 

починається повість “День гніву”. Трагічний стан душі гетьмана 

віддзеркалюють подальші прокльони на зразок: “Бодай же той пес, що клав 

пугою на твоє (синове − В.З.) тіло сині пруги, не діждав неділі! Бодай же 

пекельною мукою, безжальним залізом розвернули йому груди, що він 

твойого дитячого стогнання й прошення не слухав…” [114, с. 8]. Риторичні 

питання Богдана Хмельницького, звернені до Господа: “...чи не карався в 

бусурменських кайданах..? за що бо мені такеє? …Чи мук не відбув за тебе, 

чи не карався в бісурманських кайданах, з твоїм ім’ям..? …Може я тоді 

цілування Корана приймав? …Може коли в інший час зрадив я Тебе, 
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Господи, народ мій і віру мою зрадив..?” [114, с. 9], вжиті за наростаючим 

принципом, викликають в уяві картину горя й тривоги, передчуття 

недоброго. Переконаність у тому, що правда за ним, що він жив гідно 

дозволяє Хмельницькому звинуватити Господа в кривді та за завданий йому 

сором помститися. 

Принцип модерністської кінематографічності повісті очевидний. Він 

переважає при творенні батальних сцен і просторових координат. Окремі 

епізоди, ніби кінокадри, знайомлять нас із Європою перед початком 

Визвольної війни. Тут і палац короля Владислава, якому канцлер 

Оссолінський доповідає про збір пішого й кінного війська та прихід чотирьох 

тисяч татар з перекопським мурзою на Січ; і кабінет кардинала Мазаріні, де 

йде обговорення листа графа де Брежі, амбасадора “Його Величності 

Найхристиянішого короля” у Варшаві про привиди ребелії в Україні, на яку 

можна було б не зважати, якби на чолі ребелізантів не стояв Богдан 

Хмельницький. За словами радника кардинала Ле Телліє, “це людина з 

породи Валленштайна… Амбітна й кріпка, талановитий кондотієр, з доволі 

неясними цілями” [114, с. 17–18]. Хитрий Мазаріні бачив, що прогнила 

будівля Речи Посполитої тільки жде удару, щоб розвалитись, і саме козаки 

можуть завдати цей удар. Хмельницький же, на його думку, “…знає, чого 

хоче. Це людина з тієї глини, з якої ліплять Цезарів. …якщо він умітиме 

володіти черню.., то там над Бористеном можуть народитись великі речі…” 

[114, с. 20]. Звиклий до інтриг, кардинал наказує своєму агенту П’єру 

Шевальє підтримувати козацьку ребелію, аби мати з того користь. 

Князь Трансільванії Юрій І Ракочія також наказує все чинити, що 

посилить ребелію, бо Хмельницький може йому польську корону віддати і 

знести імперського ящура Габсбургів. 

У представників Московії свої погляди. Факт того, що розпалить 

чигиринський сотник пожежу і поведе за собою сотні тисяч не викликає в 

думного дяка Кунакова бажання допомогти “єдинокровним братам”. У нього 

є своя тактика, що полягає у твердому намірі переконувати государя стояти 
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осторонь, допоки поляки й українці не знекровлять один одного в боротьбі, 

адже ніхто не знає “мислей Богдашки Хмельницького. Може це вор воров. 

Може дай йому вікторії, то він не токмо по Віслу займе, але й Москвою 

затрясе…” [114, с. 24]. Після таких слів цілком логічним виглядає риторичне 

питання дяка − чи “єсть в тому укріпленії черкасов польза для московського 

государства?..” [114, с. 24].  

Події в Україні цікавлять Європу та наших “єдинокровних братів”, але 

тільки в контексті власної вигоди. Ю. Косач доводить, що вони ведуть свої 

політичні ігри, використовуючи повстання Хмельницького у власних цілях. 

Найпевніше, з авторської точки зору, все це розумів Богдан Хмельницький. І 

щоб підсилити враження від ситуації, прозаїк подає читачеві його монолог, 

який повтори та висхідна градація роблять подібним до творів народної 

творчості: “А Москва? Ой не хочу, не хочу московської ласки… Прикро від 

Москви, не по мені, сто раз відхрещусь: чорноліс, пустиня, глуша, дичавина, 

страшний люд, важучий люд… Всіх пізнав тепер у біді” [114, с. 14]. 

Висновок напрошується сам по собі: у піднятій 1648 року в Україні війні 

можна було розраховувати лише на власні сили. 

Як бачимо, повстання Хмельницького створило геополітичну 

непевність для сусідніх держав, і письменник на сторінках повісті показує, як 

у цій геополітичній непевності деякі держави хочуть скористатися з таких 

обставин, а Україна шукає способу забезпечити своє буття. Не маючи, 

достатньо власних сил, це проявляється у пошуках союзника проти Речі 

Посполитої: “Із татарськими чамбулами до Случі підемо і за Случ… Тоді і 

Ракочій заговорить по-іншому… Зв’яжемо потенції: ми, Крим, Туреччина, 

Ракочій, князь Радзивілл… і Москва… Ох, боюсь, боюсь Москви. Саме там 

рабство і неволя” [114, с. 262]. 

Звідусіль валить валом сірома, пішо й кінно йдуть, тікають від 

нужденного життя до того, кому повірили, з ким разом готові на безжальну 

боротьбу за свої людські права. І зустрічав їх “кріпкий чоловік… згорблений, 

чи то бгав зумисне велику голову в плечі,дивився як вовк. Поростав 
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бородою, брови зрослися на переніссі, й водив колючими очима. Лице 

відливало жовтизною − не спав, мабуть, довгі ночі” [114, с. 29], який ще 

вчора через свою впевненість, що допомоги від Бога не ждати, усвідомив і 

змирився з назначеною йому ним долею: “Може мене зберіг Він, як 

інструментум Своє? Самий же кривди не може воздати і мовчить. …Аз 

воздам за все… Маю шаблю в руці…” [114, с. 14], а сьогодні, дивлячись на 

постійно зростаючу кількість цієї сіроми, знову дозволив сумнівам 

заволодіти ним: чи дасть він раду з нею? Портрет майбутнього гетьмана 

психологізований, відбиває роботу думки, динаміку почуттів і талант лідера, 

покликаного вести за собою людей. Ми акцентуємо увагу на цьому 

докладному описі зовнішності ще й тому, що він підтверджує особливість 

Косачевого стилю, яку підкреслила В. Агеєва: “його героїв часто оповито 

серпанком демонічної винятковості” [3, с. 8], їхня одержимість ідеєю 

переборює будь-які труднощі. 

Чоловік із таким важким серцем, сповненим сумнівами − це ще не 

гетьман, це просто скривджена людина. Він ще не відчув у собі вождя, на 

відміну від західних політиків, які вже обговорювали тінь кардинала Ришельє 

над українськими степами в образі довгожданого, Богом даного вождя 

козацької нації, появі якого так щиро радіє простий український люд, 

вважаючи, що його посилає їм “смотріння Боже”. Проте відповідальність 

перед збунтованою ним сіромою та прихід на допомогу чотирьох тисяч татар 

на чолі з перекопським мурзою Тугай-Беєм повертають Хмельницькому 

силу, яка звучить у його зверненні до повсталих: “…паче вогню кривда не 

моя, а ваша… За віру ідемо, єдинокровні брати, за націю нашу, а ляхи її до 

розпачі довели. Схорони нас Бог і подасть потуги, бо правда наша і Бог з 

нами…” [114, с.30].  

Це був закономірний результат, до якого Богдан Хмельницький ішов 

крок за кроком, і сам того не підозрюючи. Ще в колегії він не був схожий на 

інших, його називали вовком, а найкращими друзями для нього стали книги. 

“Не любили його й він нікого не любив. …хотів бути першим, пильно сидів 
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за книгами, аж поки вартовий брат не наганяв із читальні. Йшов у першій 

льокаті через усю колегію” [114, с. 50], − так згадував ректор єзуїтської 

колегії отець Мокрський, котрий розумів, що шляхта має проти себе не 

безголову бестію, а відважного й розумного воїна, бо “це лев і орел. Це 

людина і римських чеснот і може відродити Рим. …такі люди, як він, або 

великі розбійники, або великі реформатори. Він уміє порядкувати силами. 

…Він навчився вміти. Він знає таємницю того, що не всі знають: таємницю 

залізної організації. Він багато скористався з учення й практик когорти…” 

[114, с. 49].  

Те, що Хмельницький − не дурень і не хлоп розуміли всі, хто бачив 

його в дії. Ось і паволоцький війт, згадуючи свою зустріч із ним у Суботові, 

помітив, що “чоловік се могучий і мудрий, зайвого не скаже. Вже тоді я знав, 

що собі думає-гадає… Другого ерудита не маєш такого на Подніпров’ї. 

Латиною орудує, як римлянин, до того ж і по-французьки, й по-німецьки, й 

по-італійськи…” [114, с. 141–142].  

Ю. Косач у першій частині своїй повісті моделює перебіг переможних 

для української нації битв під Жовтими Водами та Корсунем. Жовтоводська 

битва розпочалася без Хмельницького. Поляки вже раділи перемозі, як 

праворуч побачили важку громову хмару. То йшов Богдан Хмельницький із 

реєстровими козаками й німцями. І в одну мить відбулася зміна переможця − 

славний рубіжний корпус для приборкання ребелії Стефана Потоцького 

лежав порубаний і посічений, не чуючи тріумфальної пісні України, не 

знаючи, “…як встала над Жовтими Водами заграва козацької слави і волі…” 

[114, с. 106]. 

Ця перемога була не тільки військовою, для Богдана Хмельницького 

вона була й психологічною, бо він нарешті переміг свою невпевненість: він 

знав, що це буде його вікторія, знав ще в Кам’яному Затоні, вивівши 

регіменти реєстрових і німецьких затяжців, але ж і боявся її. Спокушений 

фортуною, він боявся піднятого ним “великого діла”. Усвідомлення того, що 

“вже Рубікон перейдено” не допомагало, тяжкі думи гнали його у степ 
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розібратися зі своїми сумнівами. Та думка снувала лише біля одного: “Бог, 

видно, хотів того. Господь вибрав мене, нікчемного раба, на це діло” [114, 

с. 103].  

Жовті Води змінили Хмельницького. Тепер перед козацькою 

старшиною він постав уже не згорблений із вовчим поглядом, а усміхнений, 

із-під густих брів якого “стріляли його карі очі, розбризкувались 

жовтожарими іскорками, бо ж і добрий був сьогодні – сонце зійшло молоде, 

як золотий дукач, трави підвелись, ковила ж, ніжна ковила шелевіла, як 

співала” [114, с. 106].  

Автор, поєднуючи в одному реченні портретну характеристику й 

пейзаж, ніби проводить паралель між розпочатим Хмельницьким новим 

праведним ділом і погожим днем, що заяснів після перемоги. Коли ж під час 

Пилявецької битви фортуна повернулася на бік поляків, а козацьке військо з 

величезними втратами почало відступати, перед нами постав зовсім інший 

чоловік: “…так важко сидів вершник у сідлі, зовсім простий вершник… 

Страшно загострилось, та і схудло його обличчя, аж зсіріло, кам’яне, запале. 

З очима, накритими важкими повіками видавався мертвим, аж лячним” [114, 

с. 456]. Як бачимо, портретна характеристика відбиває характер героя та його 

внутрішній стан у різних ситуаціях. 

Ю. Косач із дивовижною влучністю аналізує психологічний стан 

Богдана після Жовтоводського бою. Він з’явився на козацьку раду хоча і 

неспокійним, але вже господарем. І як справжній господар після короткого 

слова про своє початкове бажання бути обережним твердо повідомив, що 

“тепер годі, тепер рушу” [114, с. 108], бо знав: Рубікон вже перейдено. 

Жовтоводська перемога була лише початком великої визвольної війни. 

Низова Україна вже була у повстанні. Наближався день гніву − битва під 

Корсунем. На відміну від Жовтоводської, переможець цієї був очевидний 

одразу. Регіментарі замість наступати дали себе обійти, обложити 

велетенським табором і примусити до сутичок. Тож, коли Потоцький оглянув 

позиції, одразу збагнув усю перевагу Хмельницького. Бачили кварцяні, що 
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козацькі інженери зрівнюються у вправності з цісарськими. І все це зовсім не 

додавало їм бойового духу. До всього день початку бою, 15 травня, 

розпочався під поганим знаком: у реґіментаря спіткнувся кінь.  

Після блискучих перемог українського війська під Жовтими Водами й 

Корсунем Богдан Хмельницький постає на сторінках повісті вже як 

повноправний гетьман запорізького війська й всієї України, а козацьке 

повстання переростає в загальнонаціональне. Сучасні науковці, спираючись 

на результати досліджень таких істориків, як М. Грушевський [47], 

М. Костомаров [117], І. Крип’якевич [121], Ю. Мицик [146], стверджують, 

що за цей час “національно-визвольна і соціальна боротьба, по-перше, 

охопила всі без винятку етнічноукраїнські землі, що перебували в складі 

Польщі й Литви.., по-друге, вона мала винятково масовий характер” [212, 

с. 12]. Тож Ю. Косач, доводячи свою очевидну обізнаність в історичних 

працях, акцентує увагу у творі на масштабності і швидкості її поширення: 

“Мотлох стягався звідусіль, не лише з-над Конки й Самари, але з ногайських 

степів ішли ординці. Ішли й донці, й калмики, й черкеси… Валив не лиш 

збройний козацький люд. Гречкосії й гайдарі, мужики й лугарі… рушили в 

ватаги” [114, с. 403]. 

Проте, йдучи за історичними джерелами, прозаїк на сторінках свого 

твору дає відповідь тим історикам, які закидали українському гетьману, що 

той після перемоги під Корсунем не пішов одразу ж у західну Україну, аби 

остаточно розгромити збройні сили Речі Посполитої, а відійшов до Чигирина.  

Письменник доводить, що, у минулому сотник і писар реєстрового 

козацького війська, Богдан Хмельницький чудово знав, як його 

комплектувати, озброювати, навчати, готувати полки до походів, постачати 

їх боєприпасами й продовольством, а тому, всебічно оцінивши ситуацію, 

ухвалив рішення, за яким стояв не просто короткочасний успіх, а доля 

народу: розіслав універсали із закликом “повернутися до ріллі”, адже бачив, 

що через голод осінь буде сутужна, бо “плуги перекуті на мечі, поля цього 

року …стоять облогом. …Не до озимини, не до рала”. [114, с. 395]. Слід було 
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навести лад у загонах, до яких тоді стікалися повстанці з усієї України, адже 

проти коронного війська могла виступити тільки справді боєздатна армія, 

котра, на той час, хоча й зросла в кілька разів, порівняно з Жовтими Водами, 

однак мала небагато досвідченого контингенту: “Слабі ми ще… Не знаєте 

хіба, що з нічого починаю. Куди не кину, ще всюди – клин… Не знаєте того, 

що чернь уже на нас насідає, скрізь… перекупство, піяцтво… Звідки нам 

людвисарів узяти для лиття гармат? А поташу, а салітри? А шпигунів..? А 

письменних людей до наших канцелярій..? А війтів, а сотенних? Те все в 

мене на голові… А іноземні потенції? Хіба знаємо, чим дишуть, що проти 

нас замишляють?” [114, с. 261].  

Крім того, Богдан, розуміючи важливість у цій ситуації ролі 

дипломатії, всіляко сприяв її розвитку: “До нового турецького султана 

посилаю Силуяна Мужиловського. …Пошлю мойого Виговського Івася… до 

Ракочія. Зв’яжемо потенції: ми, Крим, Туреччина, Ракочій, князь Радивил… 

Гловацького в Стародуб пішлю. …А Пободайла в Литву. До пана Лупула… 

мого Зеленського пішлю… Поки пактуємо, віділлємо гармати” [114, с. 262–

263].  

Микола Костомаров у своїй монографії про Богдана Хмельницького 

стверджує, що допоки гетьман чекав у Чигирині на результати перемовин із 

поляками, “по южнорусской земле кружили вооруженные отряды, которые 

назывались загонами” [117, с. 220]. Цей факт підтверджують і сучасні 

історики. Так, В. Сергійчук пише: “Хмельницькому слід було підірвати 

військову могутність Речі Посполитої. І він, не зволікаючи, навесні й улітку 

1648 року розсилає скрізь окремі повстанські загони, які громили розрізнені 

шляхетські з’єднання” [205, с. 69]. Серед таких загонів був і очолюваний 

М. Кривоносом.  

Проте Ю. Косач у цьому епізоді не уникнув власної інтерпретації 

історичних подій. Письменник у творі свідомо протиставляє козацького 

полковника гетьману: “Богдан і Максим. …Булава й шестопер. …впаде 

Богдан, встане Кривоніс, двом їм не миритись на цій землі” [114, с. 319]. За 
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Косачем, Кривоніс не визнає над собою його влади. Корсунський полковник 

Мрозовицький характеризує його як приватника, котрий іншого старшого, 

крім себе, не хоче знати. “Клопіт буде з цим Кривоносом, як не всовістимо, 

…вельми сердитий на нього наш пан Богдан…” [114, с. 377], – підсумовує 

він.  

Так, у повісті ватажок самостійно приймає рішення вибити військо 

Яреми Вишневецького з містечка Костянтинів, а потім рушає на місто Бар, де 

отримує перемогу над загоном Андрія Потоцького, тоді, як М. Костомаров 

стверджує, що ці походи полковник здійснив за наказом Богдана 

Хмельницького. А за полоненого Потоцького він отримав від Богдана у 

подарунок шаблю “и вошел в большую милость” [117, с. 236]. У романі 

Кривоніс названий генералом черні, адже під його орудою зібралася сама 

сірома, в той час як у Хмельницького у війську старшини були здебільшого з 

давніх шляхетських родів: Виговський, Нечай, Мрозовицький, Богун, 

Кричевський тощо. Отож саме походження як Хмельницького, так і 

полковників у його армії дають привід Кривоносу вважати, що вони, 

виборовши владу, у новоствореній державі заведуть свої порядки і 

гнобитимуть посполитих. 

Далі автор уводить епізод перемовин Морозенка з ватагом, аби 

залучити останнього під руку гетьмана. Незважаючи на неабиякий 

дипломатичний талант корсунського полковника, “хитрий шкот” так і не дав 

ствердної відповіді. На відміну від радянських письменників, які всіляко 

намагалися вигаданими сюжетними поворотами обійти питання далеко не 

бідного походження гетьмана, адже класовий підхід вимагав негативного 

зображення багатої козацької старшини, Ю. Косач не боїться підкреслити 

соціальний статус Хмельницького як шляхтича, аж до показу протистояння із 

черню. Так, розлючений поведінкою Кривоноса, він вибухає монологом, у 

якому серед інших гнівних слів читаємо: “Що я з черню не братався, не 

кумився з мужиччям, не облаплював вошиву сіроматню – того їм шкода?” 

[114, с. 418].  
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Не дочекавшись підтримки бунтівливого отамана, Хмельницький, 

підтриманий на нараді полковниками, вирішує наступати на поляків, тож 

наступною битвою його армії з коронним військом стала битва під 

Пилявцями, початок якої Ю. Косач називає “Днем гніву”. Показуючи 

масштабність двобою двох великих і однаково давніх за походженням націй, 

митець пише: “Як актори ґіґантомахії стаємо проти себе, Польонія й Скитія, 

такого множества воїнів ще не бачила Україна, одвічне Марсове поле, й не 

записали ще ніколи літописи” [114, с. 436]. Тут вирішувалася доля України, і 

на результат цієї баталії дивилося пів-Європи: і дворянин Іван Мещерин, що 

служив баварському курфюрсту, і цісарський конфідент Рудольф Вайсенберґ, 

і венеціанський резидент Альберт Виміна, чекав також на донесення пана 

Януша Мазаракі резидент Францішок Шебеші та радник Іктар Ґьос, а в 

Путивлі ждав вістовця думний дяк Унковський. У такий спосіб прозаїк 

відтворює європейський контекст у повісті.  

У важкому побоїщі, якому присвячено 20 сторінок, Ю. Косач показує, 

як після відступу на всіх напрямках, після повної зневіри черні, перемога 

знову була на боці українців. Сам опис битви доводить, що не підтримка 

загону Кривоноса (до речі, тут автор теж відходить від історичної правди, 

адже історичні джерела свідчать, що він був біля Богдана і виконував його 

накази ще від початку пилявецької січі [118]), не прихід уже наприкінці 

татарського війська та навіть і не власний приклад гетьмана, котрий особисто 

повів у наступ армію, дали змогу здолати 300 тисяч кварцяних, а нездоланне 

прагнення української нації до свободи: “Давній наш народ, …не старається 

так про золото як про свободу. … Бо мила нам вітчизна, вельми солодка нам, 

але ще солодша свобода” [114, с. 451].  

Письменник у повісті показав боротьбу, яка носила національно-

визвольний, релігійний та соціальний характер. За Косачем, саме козацтво 

врятувало церкву (православну віру), котра відігравала важливу роль в 

українському суспільстві, від якої відвернулися князі, що забували свою 

мову, народність і дідівські звичаї. Автор переконує: не церква націю спасла, 
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а нація церкву. Релігія була лише інструментом для оборони. Він обстоює 

думку, що навіть якби православ’я не зазнавало утисків у польській державі, 

все одно були б козацькі виступи попередників Хмельницького: Трясила, 

Сулими, який, до речі, був католиком, Павлюка, Остряниці, бо “за волю, за 

свободу нації кривавились…” [114, с. 134], − узагальнює письменник. А 

після стількох перемог прозаїк, проводячи паралель образу Богдана 

Хмельницького з Кромвелем: “…такий же визволитель закованої свободи 

простих людей генерал Олівер Кромвель” [114, с. 474], називає його військо 

армією свободи. 

Пвісті “День гніву” відтворює українодержавницьку сторінку боротьби 

нашого народу під проводом Б. Хмельницького, а тому, на наш погляд, у ній 

знайшла своє відображення політична національна пам’ять.  

Прозаїк вільно оперує на сторінках твору поняттям нація щодо 

українського народу; зображує події в Україні в європейському контексті, як 

у країні, рівній іншим європейським державам: “Як молоді орли розгортають 

нації свої крила в цій війні… Це сторіччя тому ще велике, …бо воно визволяє 

нації, які досі дрімали. …рокіт сил нації кермує історією…” [114, с. 40], а 

“пан Хмельницький тільки знам’я підніс, тільки іскру верг, але пожежа піде 

сама − через Україну, Білорусь, Литву… Не ми одні, в Німеччині й в Англії 

теж горить…” [114, с. 140]. Крім того, Україна за давністю свого походження 

для митця стоїть на одному рівні з давніми цивілізаціями, не дарма ж він 

називає її Скитією, порівнює з Марсовим полем, а Пилявці – з новітнім 

Фаросом, до якого, мов Антоній назустріч Клеопатрі, йдуть римляни сходу, 

самого ж гетьмана ставить в один ряд з Цезарем. 

Не забуває митець повертати нашу національну пам’ять у славне 

минуле українського народу, при цьому підкреслюючи його звитяжність. Для 

цього він використовує, наприклад, риторичне запитання: чи ж буде тепер 

спокійно споглядати на кривду й міняти народність, мову, звичаї предків 

козацьке лицарство, яке є нащадком племені “славного руського народу з 

сімені Яфетового, що грецьке царство морем Чорним і сушею воювало? Се з 
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того покоління військо, що за Олега добувало Константинополя на своїх 

моноксилах. За Володимира святого наїздили Грецію, Ілірію й Македонію…” 

[114, с. 133]. А на скорбне питання Генцеля Мокрського: “Невже так скоро 

спалюється, вивітрюється закон крови?” [114, с. 48] дає однозначну відповідь 

− ні! Адже “мов Фенікс той з попелища спурхнула, живе, живе Україна − не 

всі поросли, видать, польським м’ясом. Кість козацька, українська твердіша. 

Залізна. Й залізом говорить” [114, с. 134–135].  

Особливістю повісті є також те, що Ю. Косач показує нам розгортання 

самого повстання і з точки зору представників протилежного табору, тобто 

польського. Ось суддя Люблінський Войтіх Гоцський, не витримавши, 

обрушився гнівною тирадою: “…Чого хочете від Русі..? Хочете, щоб не було 

того зацного народу, що коло вас живе і з вами долю ділить?.. Чому його 

народність гнобите − що українське, то хамське, мовляв! А не знаєте того, що 

ще Польщі не було, що польські князі в постолах ходили, як Русь світила на 

всю Європу. …Бог Створитель призначив нас і Україну жити поруч себе. Не 

хочемо жити в згоді, … стрясеться день гніву, …страшний, то не втишимо 

його, а впадемо ницьма: се бо нація встає по свої права…” [114, с. 126–127].  

Ротмістр Адам Хмельницький також бачить, що мечем і силою не 

втримаєш у покорі Україну: “Всіх… не переб’єш, не передавиш.., а чи це, до 

речі, закон Божий? Аджеж це братня нація…” [114, с. 149]. 

Уже початок повісті, де, за словами Марка Роберта Стеха, 

“експресіоністичними штрихами начеркані, з одного боку, п’яний відчай 

гетьмана після смерті сина Остапа, а з другого, – здеморалізований дух 

варшавського двору…” [217, с. 54] показує незвичність змалювання образу 

головного героя порівняно із соцреалістичним трактуванням. Дослідник 

доводить, що тогочасна писанина Качури, Корнійчука, Панча, Івана Ле, 

Н. Рибака, які легітимізували Переяславський договір як вагому історичну 

подію, “з позицій марксизму-ленінізму” звеличували Хмельницького за 

“возз’єднання” України з Москвою, “з перспективи часу… не спроможна 

витримати конкуренції з історичними полотнами Косача”[217, с. 54].  
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На відміну від зазначених материкових письменників, які в умовах 

героїчно-патетичної міфології соцреалізму створювали в 40−50-х роках 

ХХ ст. монументальний образ Богдана Хмельницького, одвічною мрією 

якого було піти “під Москву!”, аби “возз’єднати два братніх народи, що 

вийшли з однієї колиски”, Ю. Косач мав змогу використовувати різні 

джерела, не боятися доводити власну думку, патріотичні почуття, і, як 

наслідок, оприсутнити новий спосіб трактування історичних подій 1648–

1654 рр з наголосом на психологічному чиннику. Тож у повісті відчутне 

прагнення митця створити новий образ гетьмана, подати інший погляд на 

повстання, на взаємини України й Польщі, України й Росії, аби донести до 

читача правду про події часів Хмельниччини. Саме через такий спосіб 

інтерпретації прозаїк творить національну версію українського 

державотворення. 

Гетьмана письменник змальовує на широкому суспільно-політичному 

тлі, його боротьбу проти польської шляхти осмислює в контексті тогочасної 

європейської політики. Контакти України зі світом змальовуються в епізодах 

зображення палацу короля Владислава, кабінету Мазаріні, присвячених 

амбасадору графу де Брежі, князю Трансільванії Юрію І Ракочія, думному 

дяку Кунакову, раднику Мазаріні Ле Телліє тощо.  

Образ Богдана стилізований у дусі необарокових героїв. Він – таємнича 

особистість, яка перебуває у ситуації вибору. Він – борець за правду, якому 

болять не тільки особисті кривди, а й народні: “Зітну вас Чаплінських і 

Дачевських, великих і малих, зітру вас упень. А народові славному 

Роксолянії, Україноньки моєї, придбаю чести… Насіння не залишу з 

периноспалів, нерановставалів, фазаножерів, у шатах позлотистих, у деліях 

соболевих. Не за себе, а за всіх… Моя кривда – кривда ж і народові всьому 

благочестивому” [114, с. 21]. У самохарактеристиці авторські неологізми у 

стилі І. Вишенського тільки підтверджують необароковий початок героя, а 

висхідна градація цього монологу ще більше підкреслює глибину трагедії і 

бажання справедливої кари на голови кривдників. Як бачимо, Ю. Косач іде 
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шляхом зображення зовнішніх подій і внутрішніх, психологічних відчуттів 

героя. 

Образ гетьмана розкривається через усі відомі засоби творення, але 

найбільш вдалою, на наш погляд, є самохарактеристика героя через 

психологічні монологи та характеристика його іншими персонажами. Ось 

він, читаючи книгу римського автора, роздумує: “…я – Хмельницький, 

Божим смотрінням перед люди виведений з простої людини… Йду самий по 

світі і самий собі зорі вибираю й дороги кладу сам… За мною пішли й підуть, 

бо не їх мені, а мене їм Бог дав. … Але захоче котрий стати наперекір, … 

прикую до гармати.., бо не для гультяйського діла ми вийшли в 

поле…”[114, с. 258]. Мрозовицький-Морозенко переконує, що Богдан уже не 

той, що був під Корсунем, і зовсім не той, що під Жовтими Водами, він – 

Богом даний вождь, котрий спасе вітчизну, і служити йому – велика честь. 

Магістр Рославець також вважає його Богом даним вождем, адже зумів 

підняти такий затяг і повести за собою усю козацьку націю, він – воїн за 

свободу. Навіть противники з польського табору віддають належне його 

військовим і дипломатичним талантам, говорячи про нього як про людину 

небуденної сили. 

Тож недарма в кінці повісті як художнє обрамлення з вуст 

Хмельницького ми знову чуємо слова, подібні до тих, що уже звучали на 

початку, але це вже не риторичні питання розгубленого і роздавленого горем 

чоловіка, це тверда впевненість у правильності своїх дій і рішень: “...в 

турецьких кайданах… Міг же тоді поцілувати Коран і прийняти намаз, але не 

прийняв. В християнській благочестивій вірі народився, в ній і умру…” [114, 

с. 448]. 

Прозаїк мав можливість не тільки показати у своїй повісті українського 

гетьмана звичайною людиною з усіма його сумнівами й страхами, а й підняти 

проблему державотворення. Коли після перемоги під Корсунем 

Хмельницького знову обсіли вагання, пророчо прозвучали слова Івана 

Виговського: “Вся нація козакоруська встає. …Ті, що мовчали, підвелись. Ті, 



125 

що найнижче впали, історію творитимуть. Нації вирок, пане Богдане. …Час 

твій, пане Богдане, час наш з тобою, Роксолянії час…” [114, с. 168–169].  

Художній світ в літературознавстві розуміють як “створену уявою 

письменника і втілену в тексті твору образну картину, яка складається з 

подій, постатей, їх висловлювань і виражених ними духовних феноменів 

(уявлень, думок, переживань тощо)” [133, с. 730]. Тому слушною є думка 

науковців, що “один з критеріїв художності літературного твору 

проявляється в його здатності втягувати читача у свій художній світ і, 

втягнувши, заряджати його своєю атмосферою, а, точніше, тими смислами, 

емоціями, настроями і т. д., які є складовими цієї атмосфери” [99, с. 17].  

Тож і Ю. Косач як талановитий прозаїк у своїй повісті “День гніву” 

вводить свого читача у цей світ, який найбільше відчувається у тексті на 

предметному й лексичному рівнях. Атмосферу тогочасної епохи найбільш 

точно передає мовлення персонажів повісті: серед представників польського 

табору звучать полонізми, німецькі найманці послуговуються німецькою 

мовою, а представники єврейської нації, відповідно, – староєврейською. До 

того ж, зважаючи на те, що мовою науки в Речі Посполитій була латинь, то 

чи не найбільше саме латинізмами пересипане мовлення польської шляхти та 

козацької старшини, тобто тих, чиє походження дозволяло отримати 

ґрунтовну освіту: bellum civile (громадянська війна), Mater Dei (Матір Божа), 

secure (безпека), proditor patriae (зрадники вітчизни), interregnum (без 

королів’я), posteriores (пізніше), homo parvus et simplex (людина мала й 

проста), bellua sine capite (бестія без голови), quidam (хтось), minimus servus 

servorum Sanctae Ecclesiae sum (найменший слуга слуг святої церкви) тощо. 

Однак і представники цих станів, і простолюдини у ситуаціях 

душевного хвилювання чи стресу зовсім не цураються такої емоційно-

експресивної лексики, як лайка, котра, зрозуміло, теж відповідає своєму часу: 

скурчибик, песький шкуролуп, псяюх, ґанджук, гівнорий, псубрат, гидимир, 

шельма, воропаччя, гидосвіт, гицель, муфмаф, лотр тощо. Крім того, окремо 

варто наголосити на великій кількості застарілих слів, які дозволяють 
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читачеві відчути дух давнини на побутовому рівні (черлень, поліття, утінка, 

дуда, жоломіга, рам’я, свічадо, ралець, берендійка, челядь…).  

Та головний антураж художнього світу повісті все ж таки – батальний, 

тож у цій групі особливе місце займає військова лексика, за допомогою 

котрої Ю. Косач досягає максимальної точності у відтворенні битв майже 

400-річної давнини: тут і зброя (чекан, шешпар, контарець, ґанджар, 

серпантина, протазан, волкомейка, змійка, стінобитні пушки, рапіра, мушкет, 

дробовник…), і військові обладунки (бармиця, тегиляй, юшман, крицеві 

наручі…), і звання (профос, обріст, райтар, ротмістр, рітмайстер…), і 

військова термінологія (імпет, контрімпет, фатиґи, ізруч…) і кінська упряж 

(решма, науси, чандари, морхами). Як бачимо, ті засоби, які використовує 

автор, роблять цей світ максимально достовірним.  

На предметному рівні художній світ твору, крім уже згаданих зброї та 

обладунків, визначений історичними листами, які митець наводить дослівно. 

(Наприклад, амбасадора Швеції до королеви Христини чи познанського 

підкоморія до архієпископа в Ґнєзді). Опис переобтяженого розкошами 

польського війська перед Пилявецькою битвою дає нам уявлення не тільки 

про предмети побуту та їжу (злотий посуд, пурпурні ридвани, в шатрах столи 

ломляться від фазанів і диких козуль…), його керманичів, а й про одну з 

причин його поразки: “по цьому шатрі… обважнілі, вилискуючі від туку й 

вина личини… тілища освинілих уже зовсім вельмож, що лежали в свойому 

блювотинні, рохкали й стогнали або качались…” [114, с. 428–429]. Як 

бачимо, візуальна домінанта – це засіб, яким Ю. Косач маркує ворога, що 

сприймається спочатку через зорове зображення, а потім і слухову 

характеристику. 

Експресіоністично у повісті змальовано жорстоке обличчя війни: 

“Ядро.., трапивши в людський і комонний мотлох; вивертало мужів, 

розпанахувало брюха коням, і вились люди з одірваними ногами, з 

викаряченими від болю вирлами, дерли пазурами землю, й димились кінські 

ґелюхи” [114, с. 454], картини катувань у підземеллі Вишневецького, яке 
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“відбивало різнею. Від крові цегляна долівка стала слизькою, кров зволожила 

наскрізь цеглини, кров стікала струменями в жолобки попід стінами” [114, 

с. 307] та наслідки його походу через Україну: “Списами пробивано немовлят 

на очах матерів! Розсікано нутра вагітних, кіньми топтано, псами розривано 

малеч-дітей!.. Сотання жил із литок, краяння живого тіла, відсікання пальців 

рук, ніг, палення вогнем, розтинання черев, закопування в землю живцем, 

свердлення очей, розбивання костей у колінах і суставах, заливання гортанок 

кипучим оловом…” [114, с. 283].  

Серед  таких жахіть, стоячи табором у спаленому українському селі 

Маркуші, як антитезу до страшних реалій оточуючої дійсності Ю. Косач 

раптом вводить деталі, що виступають символами миру та спокою, а саме: 

свіжа, чиста сорочка, одягнена Хмельницьким, тиша, як у косовицю, білі 

голуби, що злетілися до нього, лелеки за огороддям та веселики, котрі 

збиралися у вирій. Саме вони повертають у втомлену війною свідомість 

гетьмана спогади про рідний суботівський хутір, про колишнє безтурботне 

життя і відображають його внутрішній світ, який є контрастом до сцен війни. 

Художній світ повісті “День гніву” митець передає настільки 

деталізовано, що читач одразу відчуває у ньому справжнього майстра. І 

справа тут не тільки у можливостях вільного користування історичними 

джерелами, відсутності ідеологічного тиску, а й у освіченості, якою 

письменник має завдячувати шляхетному походженню свого роду. 

Принцип написання твору автор зводить до того. що періодично з 

розповіді переходить у “кадровість” (Г. Клочек [100]). Так виписані усі 

чотири переможні для України битви. Взяти хоча б для прикладу доповіді 

вістовців під час останньої: 

– Звягельці відходять до переправи… Завалили трупом шанці… 

– Гловацьким відсадити, секурувати!.. 

– Полковник Гловацький ранений в іграшці. Напирає ляшва… 

– Біля ліска, що під Пилявчиками сутужно, батьку… 

– Нехай відходять. За річку. Допомогу до переправ… [114, с. 438]. 
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Монологи Хмельницького – які, до слова сказати, у тексті можуть 

займати цілий розділ – сповнені внутрішньої експресії, для якої характерна 

урочисто-емоційна інтонаційність, що досягається, як правило, тією ж таки 

“кадровістю” чи, наприклад, повторенням у деяких розділах 

народнопоетичних елементів (кожна нова думка гетьмана відокремлюється 

від попередньої рядками з творів усної народної творчості або словами, 

стилізованими під неї: “Розлилися круті бережечки по роздолі, гей-гей, 

пожурились славні козаченьки, гей-гей, у неволі…”, “Гей-ви, хлопці, ви 

добрі молодці, гей-гей не журіться…”, “Гей-гей та в Варшаву…”, “Гай-

гай…”, “Посідлайте коні вороні, гей-гей, у Варшаву…”, “Гей-гей, та наберем 

червоної китайки на славу, гей-гей…”, “А ми тую червону калину підіймемо 

– гей. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо…”. 

 

Висновки до Розділу 2 

Підводячи підсумки, зазначимо, що давність походження українського 

етносу разом із національною героїкою боротьби давали можливість 

прозаїкам у творах на теми минулого художньо осмислювати можливе 

майбутнє в ідеях та образах, які бралися із важливих, подекуди переломних, 

для українців періодів історії і тим самим живили національну пам’ять 

сучасників. 

Використання тем, сюжетів і мотивів Святого Письма протягом 

останнього століття українським письменством стало новим, сучасним 

етапом в осмисленні біблійних мотивів та сюжетів. Твори, розглянуті нами в 

контексті історико-релігійної тематики української прози 40–50-х рр. ХХ ст., 

а саме: “Останній пророк” Л. Мосендза, та “Апостоли” В. Домонтовича, 

написані поза межами материкової України, що дало можливість їхнім 

авторам уникнути ідеологічного тиску й створити зразки історичної прози, 

гідної європейського рівня. Вони належать до різних жанрів (роман, і притча) 

і охоплюють різний часопростір (Іудея І століття до народження Христа 

(“Останній пророк”) та Єрусалим днів розп’яття Ісуса (“Апостоли”)), проте 
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єднає їх відображена національна політична пам’ять, а також і те, що, 

відтворюючи різні історичні події, усі вони спрямовані на вирішення 

сучасних їхнім авторам проблем, які показані ними крізь призму 

національної історії, Біблії та проблеми національної пам’яті. 

Наталена Королева свідомо вибрала для своїх легенд теми, що 

хронологічно йдуть від прадавнього світу антики та Скіфії до часів Київської 

Русі, щоб поставити її в контекст прадавньої європейської історії. Крім того, 

вона показала, як взаємовплив різних культур творить єдину державу, 

наприклад, вплив греко-візантійської культури з її високорозвиненою 

еллінською цивілізацією та християнською релігією, стосунки зі 

Скандинавією тощо.  

Даючи українцям янголами-охоронцями давньогрецьких богів на чолі з 

Паном (покровителем усієї природи), виводячи їхній родовід від останніх, 

письменниця вказує на прадавні корені нашого народу, які дають йому право 

на власну окремішність та незалежне існування. Авторка, прагнучи довести, 

що Україна − це держава, яка має свою давню історію і славні традиції, пішла 

на свідоме поєднання античних і давньослов’янських міфів, таким чином 

ставлячи українців в один ряд із давніми греками. У такий спосіб наша 

прадавня держава виступає в легендах рівноправним учасником європейської 

цивілізації. Крім таких загальних тем, Королева порушує притаманне власне 

українській історії питання про причини національної трагедії, що полягають 

у бездержавності.  

У “Легендах старокиївських” розповіді про предків, осмислення 

давності походження українського народу відображає у них етноісторичну 

національну пам’ять.  

Аналіз художньо-образної структури повістей Ю. Косача “Рубікон 

Хмельницького” та “День гніву”, його трактування постаті Богдана 

Хмельницького доводить, що автору вдалося показати кращі риси козацької 

еліти, зокрема в образі майбутнього гетьмана, а саме: лицарську доблесть, 

патріотизм, розум, освіченість, служіння інтересам держави й народу і 
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найголовніше − уміння брати на себе відповідальність у складних 

обставинах.  

У цих творах гетьман постає як психологічно вірогідний, достовірний, 

як жива людина зі своїми болями, тривогами й сумнівами. Його 

переживання, роздуми, вчинки автор подає на тлі української дійсності, 

оживленої за допомогою використання специфічної лексики, 

натуралістичних описів предметів тогочасного побуту. 

У змалюванні образу Богдана митець уникає ідеалізації, його гетьман 

конкретно зримий. Через точне зображення Хмельницького під час битв, 

нарад, через його внутрішні монологи, сповнені переживань, письменник 

розкрив процес поступового усвідомлення ним своєї державної ваги.  

Читач стає свідком того, як Хмельницький із простого чигиринського 

сотника виростає до гетьмана. Автор саме з його особою пов’язує 

становлення української держави, формування нації. Порівняно зі звичною 

для нас інтерпретацією Хмельниччини, яку радянські письменники 

показували тільки через призму об’єднання з Росією, особливістю твору 

Ю. Косача є зображення подій в Україні через бачення їх у європейському 

контексті: “Це війна націй за свою свободу, за визволення бідного, простого 

люду від безправ’я страшного, від наруги кролевенят, так в Англії, як і в 

Німеччині, як і у нас…” [114, с. 89]. Отже, у досліджуваних творах (“Рубікон 

Хмельницького” та “День гніву”) знайшла відображення національна 

політична пам’ять. 

Усім прозаїкам: й іспанці Наталені Королевій, і вісниківцю Леоніду 

Мосендзу, і європеїсту Юрію Косачу, і неокласику В. Домонтовичу 

передусім боліла доля України, не дарма ж у їхніх творах, сюжети яких 

присвячені різним історичним епохам, чи то прямо, чи то підтекстово 

наскрізно проходить думка вибраності рідної землі і в той же час майже 

містичної приреченості до постійної боротьби.  

У “Легендах старокиївських” етруська богиня Лосна захоплюється 

Україною і водночас сумує над її долею: “Сподобалась мені країна ця, 
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місяцем зеленим улюблена, співом солов’їним мережана. Ніде інде не 

знайшла я таких розспіваних красних місячних ночей, прохолодних і 

лагідних, пахучих і замріяних… Доля землі у сум тяжкий заплетена, вся 

кров’ю людською скроплена, вся боротьбою й зрадою братньою 

прогаптована…” [113, с. 110]. 

На сторінках “Останнього пророка” підтекстовий смисл захопливого 

опису ізраїльської землі проектує уяву читача на рідну українську: “Велика, 

прекрасна й вельми дуже добра є та земля… Молоком і медом плинуть її 

ріки, під тягарем плодів утинаються віти дерев, а збіжжеві стебла ледь 

витримують тягар свого колосся” [152, с. 164], “але хіба ж був легким шлях 

до обіцяної землі? Скільки упало від меча в боях, від голоду і спраги в 

пустелі, від гніву Вишнього в засушливому Фарані! Чи ж без змагань 

приходить перемога?” [152, с. 190].  

Радник князя Юрія Ракочія Франциск Шебеші із “Дня гніву” гідно 

оцінює Укаїну: “Роксоланія – перла Сходу, …Україна ще здивує світ” [114, 

с. 43], а Генцель Мокрський підсумовує: “І віками приречена ця пишна, ця 

благовонна земля, Богом обрана сторона бути довіку Campys Martius. Брязкіт 

меча й заграви. Вогонь і меч. Братня війна і січа. Постійний рокіт 

рокошів”[114, с. 46]. 

Твори діаспори важливі для української культури як явища, що давали 

змогу утверджувати європейськість України через показ її у взаємозв’язках із 

іншими країнами. Для усіх авторів важливим було підкреслити право на 

давність і окремішність буття нашого народу. Наталена Королева дала життя 

версії про еллінське походження нашого народу, Л. Мосендз і В. Домонтович 

через переплетіння єврейської історії з українськими алюзіями вказували на 

богообраність власного народу, а Ю. Косач, аби утвердити європейськість 

нашої держави, у своїх творах звернувся до відповідних символів (рубікон), 

порівнянь (Юлій Цезар, Олівер Кромвель), сюжетних ходів. 

Аналіз навіть такої незначної частини історичної прози 40–50-х років 

ХХ ст. вітчизняної діаспори доводить її важливу роль у живленні 
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національної пам’яті українців, у збереженні їхньої культурної та політичної 

ідентичності та забезпеченні тяглості присутності нашої нації у просторі та 

часі на європейському континенті, що підтверджує європейську ідентичность 

українців. 

 

 

 

 

 



133 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І КАНОНИ СОЦРЕАЛІЗМУ В РАДЯНСЬКІЙ ПРОЗІ НА 

ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ 40–50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Якість літературно-мистецького життя 40–50-х рр. ХХ ст. в радянській 

Україні, порівняно з емігрантським, була значно нижчою. Це зумовлювалося 

ідеологічним спрямуванням на викорінення загальнолюдських моральних 

цінностей, національної культури та самосвідомості, що вело за собою втрату 

національної пам’яті взагалі. Інакше кажучи, література була змушена 

змінювати свідомість народу на класовий лад, і для цього створювалися всі 

умови. Була введена чітка вертикаль керівництва літературним процесом, яка 

призвела до контролю над усіма галузями творчості.  

Прийняття соцреалізму як творчого методу, на думку І. Захарчук, 

“передбачало беззастережне підпорядкування митця партійному керівництву 

як інстанції, за якою закріплювалися монополія в поцінуванні літературних 

творів” [78, с. 31]. Таким чином, письменницька творчість виконувала 

функцію партійної роботи, а періодика провела підготовку в питанні 

одержавлення літератури. Одноманітність свідомості, особливо свідомості 

творчої, неминуче збіднила не лише мистецький рух, а й саме суспільство.  

Література епохи соцреалізму фактично перетворилася на одну зі сфер 

виробництва, що видавала на-гора книжки для забезпечення попиту 

населення. Тому більшість заідеологізованих творів цього періоду важко 

назвати літературою з позицій художності через її низький естетичний 

рівень. Втім ми не можемо заперечувати як сам факт їхнього існування, так і 

наявність позитивних моментів у деяких із них. 

Прозові твори на історичну тематику становили невід’ємну частку 

літературного соцреалістичного процесу 40–50-х рр. ХХ ст. у радянській 

Україні. Тож нині їхнє осмислення, перегляд і переоцінка змальованих у них 

подій та діяльності історичних постатей для об’єктивної оцінки минулого – 
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актуальне завдання для літературознавців. Крім того, важливість 

дослідження радянської прозової спадщини полягає ще й у тому, що воно 

сприятиме формуванню цілісного уявлення про українську літературу 

ХХ ст., продукуванню відповідної концепції історії літератури минулої доби.  

Усі перераховані вище чинники сприяли активізації уваги з боку 

вітчизняного літературознавства до вивчення проблем естетичного обличчя 

соцреалістичної прози, адже в суспільстві переважає нігілістичний підхід 

категоричного заперечення художньої вартості всього того, що було 

написане в період канонізації радянською владою соцреалізму. У зв’язку з 

цим потребують сучасного прочитання твори історичного змісту, підтекстова 

структура яких апелює до національної пам’яті. Вони становлять значну 

частину літературного процесу, тому їх не можна просто так відкидати. 

Серед інших варто назвати вихід у світ наукових студій Н. Бернадської 

[19], Т. Гундорової [53], І. Дзюби [55], І. Захарчук [78], С. Єкельчика [70], 

Д. Наливайка [158], В. Хархун [232]. Щодо аналітичних праць, присвячених 

прозі на історичну тематику, то маємо за роки незалежності появу 

монографій С. Андрусів “Модус національної ідентичності: Львівський текст 

30-х років ХХ ст.” [9], Є. Барана “Українська історична проза другої 

половини ХІХ – поч. ХХ ст. і Орест Левицький” [18], А. Гуляка 

“Становлення українського історичного роману” [51], М. Ільницького “У 

фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади” [85], Б. Мельничука 

“Випробування істиною” [143] та Л. Ромащенко “Жанрово-стильовий 

розвиток сучасної української історичної прози” [198].  

Однак, як бачимо, жодна із них не присвячена історичній белетристиці 

соцреалістичного періоду і не містить ґрунтовного аналізу відповідних творів 

цього жанру. Звідси й актуальність останньої частини нашої роботи. Тому 

мета третього розділу нашого дослідження – проаналізувати особливості 

вираження проблеми національної пам’яті у соцреалістичній материковій 

прозі на історичну тематику 40–50-х рр. ХХ ст. (романах Д. Міщенка 

“Сіверяни”, С. Скляренка “Святослав”, А. Хижняка “Данило Галицький” і 
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Ю. Мушкетика “Гайдамаки”) та показати, що, незважаючи на ідеологічний 

тиск з боку влади, у цих творах, хоча й завуальовано, на підсвідомому рівні, 

відображалася національна пам’ять. 

 

3.1. Мотив патріотизму у творах про Київську Русь у літературі 

соцреалізму 

 

В українській історичній прозі ХХ ст. вагому частку становлять твори 

на тему Київської Русі. Разом із темою козаччини вона була милостиво 

дозволена ідеологами радянської влади, як період (наведемо тут уже 

згадувану тезу), що обґрунтовував майбутню історичну акцію − 

“возз’єднання” [10, с. 50].  

Незважаючи на ідеологічні шори та зумовлені ними соціологічні 

гримаси, які тепер, як каже С. Андрусів, “треба або не помічати, або 

виводити за дужки” [10, с. 50], історична проза 40–50-х років ХХ ст. дала і 

твори, котрі варті уваги. Дослідники звертають увагу на те, що у кращих 

зразках історичної прози цього періоду ми “бачимо… створення 

неординарних характерів, використання художніх образів і мотивів” [68, 

с. 124]. Серед них три романи, присвячені часам Київської Русі − А. Хижняка 

“Данило Галицький” (1951), С. Скляренка “Святослав” (1959) та Д. Міщенка 

“Сіверяни” (1959), що стануть об’єктом уваги цього підрозділу нашої 

розвідки.  

Роман Д. Міщенка “Сіверяни” присвячений києворуській добі часів 

князя Олега і створений автором на основі легенди про княжну Чорну. Варто 

зазначити, що доробок прозаїка мав своїх коментаторів: поодинокі статті, 

присвячені ювілейним датам Д. Міщенка [141], [255], [256] та передмови чи 

післямови до виданих творів письменника [196], які містили загальні 

враження від окремих романів автора. Натомість аналітичні праці про 

історичну прозу романіста здебільшого стосувалися його трилогії “Синьоока 

Тивер”, “Лихі літа ойкумени” та “Розплата” (С. Кияшко [97], [98], 
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І. Домалега [59], [60], М. Лаврусенко [125]).  

Можемо припустити, що саме через ідеологічну заангажованість та 

тенденційність сучасні літературознавці, вважаючи неактуальними, обходять 

увагою і романи С. Скляренка “Святослав” та А. Хижняка “Данило 

Галицький”, де митці відтворили боротьбу, перемоги, культуру, побут, звичаї 

часів князювання Святослава та Данила Галицького відповідно. Хоча з 

усього видно, що і в радянській Україні зазначені твори не викликали 

особливого інтересу в професійних колах (мабуть, тому, що була більш 

благодатна тема “возз’єднання”), бо маємо розділ, присвячений роману 

“Святослав”, у книзі М. Сиротюка “Український радянський історичний 

роман” [208], також йому приділили увагу у своїх монографіях В. Шишло – 

“Творчий шлях Семена Скляренка” [253] та М. Грицай – “Семен Скляренко: 

Нарис життя і творчості” [45]. Щодо роману “Данило Галицький”, то у 

монографії М. Сиротюка “Українська історична проза за 40 років” [207] 

автор серед іншої белетристики на теми минулого 50-х років ХХ століття 

проаналізував і сюжетно-образну канву роману “Данило Галицький”. А вже у 

монографії цього ж таки автора “Живий перегук епох і народів” [206] творові 

А. Хижняка відведено лише 5 сторінок. 

Роман “Сіверяни” – це розповідь про події з історії сіверянських земель 

ІХ ст., долю княгині Чорної, легенди про яку й донині існують у тому краю 

(на Чернігівщині). На час виходу твору “українська історична романістика 

лише ставала на ноги, автори (як С. Скляренко) трималися писаних джерел, 

спираючись на них і белетризуючи” [255, с. 166], а Д. Міщенко майже весь 

роман вибудував своєю фантазією, спрямувавши сюжет на ідею “об’єднання 

слов’ян”. І хоча остання сягає своїм корінням ще дохристиянських часів з 

їхньою загрозою від чисельних зовнішніх ворогів, потім її підхоплюють 

кирило-мефодіївські братчики, у “Сіверянах” є продуктом конкретної епохи 

й місця. Спочатку російський царат використав цю ідею для розширення 

кордонів імперії, а потім тоталітарний комуністичний режим – у вигляді 

версії про Київську Русь як “колиску трьох братніх народів”, котра стала 
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частиною офіційної ідеології щодо розуміння історичного процесу 

виникнення східнослов’янських народностей. 

Загальновідомим є факт захоплення Києва представником 

новгородської знаті князем Олегом – родичем або воєначальником 

варязького князя Рюрика. Скориставшись сприятливою ситуацією, він 

підступно вбив князів Аскольда і Діра й утвердився на престолі. Те, що 

єдність Київської Русі трималася на мечі, підтверджує і Д. Дорошенко, 

котрий зазначає, що в період об’єднання в руській державі племен “за 

допомогою “примучування”, себто оружної сили, княжа влада взяла гору. 

Київська держава за перших князів була досить міцно зцентралізована” [69, 

с. 69].  

Проте у романі подається на наш розсуд політичне вирішення 

проблеми єдності: вона показана невід’ємною від “доброго визволителя” – 

сильного київського князя Олега, котрий є яскравим прикладом героїв 

літератури соцреалізму, яка створила новий образ позитивного героя-борця, 

ватажка, що затверджує віру в перемогу світлого майбутнього, незважаючи 

на окремі втрати. Через подібні образи повніше розкривається історичний 

оптимізм. 

Д. Міщенко, підводячи читача до головної ідеї твору, художньо 

осмислює причини ворожнечі двох князів – київського й сіверського. За його 

версією, саме завоювання київським князем Олегом міста Любеча на Дніпрі, 

через яке проходив торгівельний шлях давніх слов’ян до Чорного моря − “із 

варяг у греки”, і стало каменем спотикання в об’єднанні з ним чернігівського 

князя Чорного для боротьби з хозарами і печенігами. 

Далі автор наголошує, що Чернігів платить данину хозарському 

каганату, що уже двісті літ, як “діди пустили свиню за стіл,.. …а тепер вона й 

ноги на стіл: в Тмутаракані, у славній Білій Вежі стоять… хозарські залоги. А 

це ж були сіверські володіння… Тут, на Сеймі, гості хозарські осідло стали 

жить… Біда…” [150, с. 14], проте захищати її від печенігів не бажають. Сам 

же чернігівський князь не має потрібної сили, аби викинути ворогів зі своєї 
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землі. Численну дружину, про яку він мріє, не дозволяє мати каганат, бо 

прекрасно розуміє: якби “зібрати… усіх в єдину рать − до самого Ітилю 

погнали б драпіжників хозарів. І назавжди, навіки” [150, с. 15]. З’єднатися 

сіверянам із “близькими по роду й по крові” полянами не дозволяє 

чернігівському князю гординя, адже це означає скоритися Олегу, що 

сіверське місто Любеч і пристань на Дніпрі забрав, тим самим вихопивши із 

рук сіверян торгівлю між племенами, що мешкали вище по Дніпру і могли 

торгувати з греками. Тому для Чорного київський князь страшніший навіть за 

хозарів. 

Однак письменник методично підводить свого героя до думки, що 

більший і згубніший ворог не той, котрий завдав особистої кривди, а той, що 

завдає кривди його землі, тобто хозари й печеніги. Що було краще й 

історично перспективніше для Чорного: об’єднуватися з хозарами для 

боротьби з Олегом і лишатися під їхнім ярмом чи об’єднуватися з Олегом?  

Розумінням того, що руській державі потрібноа була внутрішня єдність 

Д. Міщенко наділяє у своєму романі молодого київського князя Олега. Ми 

бачимо, що останній усвідомлює небезпеку хозарів, які можуть закрити путь 

слов’янам у море і таким чином “всю полуночну Русь поставити на коліна! А 

там і до Києва підберуться…” [150, с. 110], а тому розуміє усю важливість 

союзу із сусідами: “Сіверянщина − не древляни. Сіверянщина − велелюдне й 

багате князівство, проти неї не можна замишляти чогось підступного, 

ставити замасковані капкани” [150, с. 111].  

Як не дивно, подібне усвідомлення досвідченому князю Чорному 

далося надто дорого. Лише після смерті власної дочки та нерівної кривавої 

січі, у якій полягло багато сіверян, він дає свою згоду на єднання із 

полянами. Чернігівський князь, зрілий муж, нарешті зрозумів, що “в єднанні 

був рятунок наш. То була єдино правильна путь. А я гординю тішив замість 

глузду… Все могло б бути інакше, коли б… Невже дитині треба було вмерти, 

щоб істину оцю незаперечною зробить?” [150, с. 202]. А не по літах мудрий 

Олег підсумовує, що нелегка путь до щастя та до згоди. Бачачи 
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невідворотність об’єднавчого процесу, київський князь із усією силою 

соцреалістичного пафосу пророкує: “Збирається… сім’я слов’ян… на радість 

русичам, на зло ворогам землі Руської! Бо так і мусить бути. Мислиме 

об’єднання племен кладе підмур’я непереможної держави − держави 

русичів” [150, с. 203].  

Через десять років після виходу роману “Святослав” (1959) друком 

дослідниця В. Шишло побачила у ньому свідчення того, “що Скляренко 

глибоко опанував метод соціалістичного реалізму…” [253, с. 109]. Проходить 

ще тридцять два роки, й уже П. Орленко стверджує, що саме небажання 

слідувати канонам соцреалізму, коритися фарисейським вказівкам 

командирів від літератури змусили письменника повернутися “до сивої 

давнини” [171, с. 339]. Як бачимо, кожен із науковців написав про роман те, 

що вимагав час. Проте ми вважаємо більш об’єктивним перше твердження, 

бо, на нашу думку, С. Скляренку таки не вдалося уникнути канонів 

соцреалізму. 

Насамперед автор дотримався обов’язкової вимоги цього методу і 

створив позитивний образ князя з усім набором чеснот, які ідеалізують його, 

а значить, і спрощують. М. Грицай у своїй монографії, що вийшла друком у 

1980 р., пише: “С. Скляренко доклав багато зусиль, знайшов чимало 

художніх деталей, щоб створити привабливий образ руського князя” [45, 

с. 143]. Із цим твердженням важко не погодитися. Зі сторінок роману на нас 

дивиться надто ідеалізований образ, у якому “письменник реалізував… свій 

багатющий досвід пластичної ліпки монументальних (читай 

соцреалістичних. – В.З.) образів” [45, с. 145]. Хоча, якщо згадати час 

написання твору (1959), то це не видається дивним. 

Зі сторінок роману князь Святослава постає перед нами передусім як 

полководець та воїн, незважаючи на те, що доводилося бути і державним 

діячем. Уперше в цій ролі він відчув себе ще зовсім юним, коли сидів на 

престолі під час подорожі княгині Ольги до Константинополя. Тоді княжич 

мусив сам утверджувати закон, судити по правді. Хоча насправді воєводи й 
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бояри вели перемови з гінцями земель, творили суд і правду людям. Проте 

Святослав кругом мав вуха, а те, що чув, не завжди подобалося, бо ближчою 

до серця йому завжди була роль воїна, яка, за древнім звичаєм його предків, 

змушувала не шкодувати життя й стояти на смерть перед ворогом у полі.  

С. Скляренко за соцреалістичною традицією основну роль у 

становленні Святослава як воїна відводить його наставникові з народу 

Асмусу. Саме він вкладає у голову юнака ідеї непереможності, а отже, і 

вищості русичів. Від нього допитливий княжич дізнався про злих хозарів і 

ромеїв, про героїчне минуле Київської землі. 

Радянською патетикою віє як від його слів про головного ворога: “Хто 

забуває про Русь, а думає тільки про себе − той наш ворог” [209, с. 46], так і 

від клятви юного Святослава: “…я ніколи не забуду оцієї землі, моїх 

людей…” [209, с. 46], яку С. Скляренко, до речі, у своєму романі зробить 

основою державної діяльності князя. 

На відміну від літописного образу князя-завойовника, що постійно 

шукає здобичі, для якого ведення війни було мало не основним заняттям, 

Скляренків Святослав воює в ім’я рідної землі без будь-якого бажання 

наживи. Про його походи він пише, як про цілком природну необхідність: 

прилучивши в’ятичів і розгромивши чорних болгар, князь із великою 

дружиною налітає на злодійське гніздо − Саркел, іде походом на Ітиль, 

розгромлює військо кагана, не залишає сліду від усього хозарського 

каганату, відкриває ворота на схід, у поле за Ітилем-рікою, до 

Джурджанського моря. Але цього йому не досить, Святослав проходить із 

дружиною своєю до Аських гір, зупиняється аж у Тмутаракані. Письменник 

пояснює його похід на цю країну бажанням попередити напад на Русь 

Візантії, яка хотіла скорити її, а людей зробити рабами. У цьому плані 

показовою є його розмова з боярами після першого походу в Болгарію. На 

своє невдоволення затяжною війною вони отримали гнівну відповідь 

Святослава: “Гей, бояре мої, коли б ви знали, як важко брати дань власною 

кров’ю. Не по дань я ходжу з воями своїми і не чужих земель шукаю. З мечем 
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і щитом став я на Дунаї, бо хочу бачити Русь вільною, а не грецькою” [209, 

с. 403].  

Ще М. Сиротюк у монографії, що вийшла друком у 1962 р. вказав на 

недоліки тих місць, де йдеться про характер київського князя. Дослідник 

звертає увагу на те, що “Святослав занадто − і, мабуть, безпідставно − 

протиставляється Горі, яка насправді була його, як і Ольжиною, опорою, 

інтереси якої він обстоював. Така “демократизація” київського князя не 

прикрашує роману і не підсилює в ньому історичної правди” [208, с. 366].  

Міф про доброго батюшку-царя, трансформований пізніше у 

радянський міф про доброго і справедливого вождя із народу знайшов своє 

відображення в епізоді, коли княжич, розмірковуючи про майбутній 

військовий похід на Візантію, до болю в серці мучається думкою − на кого 

можна покластись у цій відповідальній справі, і в такому юному віці розуміє, 

що Гора − не його спільник, “…вона продасть Візантії Русь. Але Русь − це не 

Гора, це не бояри й воєводи, це тьма людей, яких треба рятувати” [209, 

с. 234]. Пафос цих молодечих слів автор остаточно закріпить пізнішою 

думкою, коли Святослав заявить матері: “Ти боїшся, бо в тебе за спиною 

Гора, а я не боюсь, бо за мною стоїть дружина і вся Русь” [209, с. 254].  

Письменник не оминув жодного потрібного з ідеологічної точки зору 

на той час моменту. Так, мотив непорушної дружби братніх слов’янських 

народів пронизує увесь твір. І хоча Святослав у реальному минулому не раз 

воював болгар, автор пише: “З цією землею і її людьми у Русі була одвіку 

дружба й мир. І мови, і звичаї в них були майже однакові. Болгарія ділилась 

із Руссю своїм письмом..., патріархи болгарські посилали на Русь своїх 

священиків… І ромеї однаково тремтіли перед русами й болгарами” [209, 

с. 122]. Люди говорили тут зрозумілою русичам мовою, одягались так само, 

пісні їхні були такі ж печальні, можна було б подумати, що дія відбувається 

десь на полянській чи сіверській землі; інший братній народ – угри осіли над 

Тисою, побратались зі слов’янами, багато вже чого від них навчились.  
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Не випадково С. Скляренко робить болгарського смерда Ангела 

найкращим другом русича Микули. У його помешканні Микула почувається 

“як дома”. 

Автор змальовує Святослава визволителем болгар, чий тужний крик 

увесь час долітав до нього, а тому княже серце боліло не за кесарів, а за 

болгарську землю. Тож вої руські жорстоко, не шкодуючи крові, боролися з 

місцевими боярами і їхніми дружинами. Убогі ж болгари приєднувались до 

війська князя.  

У романі опис визвольної ролі війська русичів подібний до нав’язаного 

в радянські часи уявлення про визвольну місію червоної армії у Другій 

світовій війні. Автор героїзує переможця, від якого соцреалістичний канон 

вимагав майже фантастичної відваги, обов’язкової допомоги слабшим і 

скривдженим та встановлення справедливості. Письменник накладає на 

історичні події Х ст. актуальну в ХХ ст. думку щодо солдата радянської 

непереможної і справедливої армії, котрий виконував велику місію, 

визволяючи народи Європи. 

Промовистою в цьому плані є картина прощання русича Микули з 

Ангелом, під час якої біля оселі останнього зібралося чимало односельців, 

щоб розпитати про подальший шлях Святославового війська. Микула з 

гордістю заявляє: “Підемо ми до Дунаю… і станемо там. Хіба для того 

приходили ми.., щоб цю землю ромеї підкоряли?” [209, с. 518]. На що почув 

схвальний гомін болгар: “Ой ні… Руські вої − добрі вої, були б тут − і ми 

жили…” [209, с. 518]. В результаті разом з Микулою в похід на ромеїв 

вирушило мало чи не все село. Битву руського війська з візантійським 

С. Скляренко оцінив як годину, що вирішувала долю “багатьох народів, 

…може, й поколінь. …коли переможе Русь − то щастя, мир, спокій будуть на 

Дунаї… Переможуть ромеї − тоді полетять чорні вітри над Дунаєм до Дніпра 

і далі за нього, впаде багато племен, багато земель загинуть під мечем 

імперії, на багато віків воцаряться там неволя, рабство, смерть” [209, с. 551–

552]. Здається, автор сам себе хотів перевершити, коли написав, що по 
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укладанню миру з ромеями Святослава переслідували думки про болгар, що 

так хоробро бились поряд із руськими воями і про подальшу долю 

болгарських смердів й париків, яким тепер доведеться жити без визволителів. 

У С. Скляренка навіть варяги завдячують своєму існуванню Київській 

Русі. Воєвода Свенелд, ніби сповідуючись, перед смертю каже: “Ми вірно 

служили Русі, бо що Свіонія, коли б не було Русі?! …я полюбив Русь, і хоч 

народився на півночі − хотів померти в Києві…” [209, с. 532].  

Щоб остаточно утвердити ідею слов’янського братства та показати 

Київську Русь колискою східнослов’янських народів, письменник вводить у 

сюжет знайомство Микули із таким же бідним чоловіком, як і він, з “братом-

новгородцем” Радишем. Автор у творі підкреслює той факт, що вони мають 

спільні соціальні проблеми, спільного ворога та руську землю. І смерд 

Микула, довго розмірковуючи, розуміє: всі прості люди і з Києва, і з 

Новгорода, “одного роду”. Ось такими аргументами доводить письменник 

ідею слов’янської єдності.  

Нарешті у творі підступний вчинок переяславців підмовити печенігів 

до нападу на князя Святослава, який, як свідчить літопис, повертався “на 

Русь з частиною дружини, взявши у греків багатства великі і полон без ліку” 

[182, с. 120/121], що йшов у розріз із авторською концепцією показу єдності 

усіх руських земель у боротьбі зі спільним ворогом, приписано візантійцям. 

Наступне, чим просто рясніють радянські твори, − класова нерівність 

та соціальна боротьба. У жодному разі не заперечуючи існування цих явищ у 

тогочасному суспільстві Київської Русі, хочеться звернути увагу на 

невиправдано сильному акцентуванні таких моментів у романі “Святослав”. 

На догоду часу спрямована й показова пафосність твору. Навіть деякі 

патріотичні епізоди боротьби з ворогом настільки виявилися 

гіперболізованими, що, на нашу думку, це стало на заваді для серйозного 

сприйняття тексту читачем. Так, печенізька стріла, пущена у княжого гридня 

Ореля, “стирчала з грудей, вона пекла, розривала груди. І він схопив її обома 

руками, вирвав з серця” [209, с. 377]; імператор Іоан Цимісхій жадає 
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“побачити свіжу кров на землі, кров руських і болгарських воїв” [209, с. 475]; 

під час бою за Преславу “руські вої кричали переможно, а ромеї кричали від 

переляку, страху” [209, с. 506]; в результаті усіх військових операцій 

“Болгарія була переможена, але народу Болгарії імператор Цимісхій скорити 

не міг” [209, с. 592]. У романі є свідчення, що Імператор Іоан Цимісхій “дуже 

сміливий полководець, переможець дуже багатьох земель і городів у Азії й 

Єгипті” [209, с. 448], і раптом читаємо, що він “боїться зараз, як і попередник 

його Никифор, стати на бій з Святославом, страх охоплює його, коли він 

думає про невідомих руських воїв” [209, с. 378]. Як бачимо, на вимогу 

соцреалізму С. Скляренко демонізує ворога, позбавляючи його будь-яких 

привабливих рис. 

Третій і останній твір, написаний у межах 40–50-х років ХХ ст., що 

присвячений періоду існування Київської Русі, − роман Антона Хижняка 

“Данило Галицький” (має дві редакції − 1949 р. та 1954 р.) відтворює події 

ХІІІ ст. − часу, коли досягла зеніту могутність Галицької Русі. 

Поряд із яскравим змалюванням епохи Данила Галицького у цьому 

творі також незримо присутня сучасна його автору епоха, яка вимагала від 

митця обов’язкового прилучення до творення офіційних міфів тодішньою 

тоталітарною системою. В нашому випадку − міфу про Київську Русь як 

“колиску братніх східнослов’янських народів” та відведення Києву ролі 

молодшого брата стосовно Москви.  

Владимирський князь Юрій Всеволодович так і стверджує: “Ліси та 

степи широкі відділяють нас, …та серця руського ніколи надвоє не 

переріжеш. Одно воно, як і земля в нас єдина” [234, с. 375]. Ідеологічний 

градус твору зашкалює в його монолозі про свою відмову приїхати до Києва 

на з’їзд князів: “…не личить великому князеві до когось їхати. Та й не там 

сила наша виросте. А так мислю, що у цих краях, по цей бік Москви-ріки, 

будемо руську силу збирати. І ви там, хоч і далеко від нас, а одна мати − 

Руська земля − нас породила, бережіть її” [234, с. 375]. Останні слова – це 

фактично визнання другосортності власної нації, історичне покликання якої 
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автор звів до васального прислужництва сусідньому “брату”.  

І вже зовсім вражають своєю штучністю й неприродністю слова Данила 

Галицького про власну меншовартість, князя, який сорок років свого життя 

віддав на боротьбу з ворогами рідної землі, який став монархом, рівним між 

європейськими володарями, а його Галицько-Волинське князівство 

(фактично держава на терені Європи у ХІІІ ст.) відіграло значну роль в історії 

всієї Київської Русі: “Нам, галичанам, до своїх тулитися слід, яко братам 

молодшим. Не до нас підуть, а ми туди, до серця, хилитися маємо, бо звідти 

нам і поміч, і захист” [234, с. 376] або “…самі нічого проти ворогів не вдіємо. 

…єднатися. Усі сили туди, де середина землі нашої” ..[234, с. 480].  

Не заперечуючи права українців на власну територію, А. Хижняк 

послідовно підводить до думки про втрату ними права бути рівними серед 

рівних. Він наголошує на авторитеті росіян, які формують незалежну сильну 

державу, і безпорадності українців, котрі спираються не на власні сили, а 

шукають захисту в сильніших союзників. 

Діяльність Данила руйнувала ефект беззахисності українців перед 

ворогом, саме тому його звернення до Мстислава з прохання княжити в 

Галичі через власну неспроможність іде врозріз із власними славними 

діяннями. Новгородський князь у романі виступає ніби дороговказом у 

майбутнє. Він наділений такими якостями, котрі вивищують його над 

іншими князями, виступає орієнтиром, на який рівняються всі персонажі. 

Сприяє утвердженню міфів імперської свідомості і віддання А. Хижняком на 

сторінках свого твору переваги в силі й хоробрості Олександру Невському, 

героїчні подвиги якого у сучасних дослідників викликають сумнів 

(В. Білінський [21]). 

У своєму намаганні догодити владі письменник навіть соціальну 

верхівку – новгородських бояр – вивищує над галицькими: “Та в Новгороді 

зовсім інші справи. Там не так, як у Галичі, не йшли до чужинців, а галицькі 

бояри чужинцям п’яти лижуть, продають рідну землю” [234, с. 283]. 

Імперська стратегія ХХ ст. трансформувалась у художньому тексті про 
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події ХІІІ ст., аби закріпити у свідомості мас соцреалістичний міф про 

походження українського й російського народів із однієї гілки та їх “єдність”. 

Цю ідею автор закріпив сюжетною лінією надання “братньої” допомоги 

новгородською землею князю Данилу для боротьби із угорським королем. На 

її реалізацію в романі працює все: і виникнення власне самої думки про 

допомогу: “…помочі просити треба у братів наших. Бачу тепер – до 

Новгорода слід податися” [234, с. 167], і звернення посла Дмитрія: 

“Поможіть, брати! Руських людей визволіть” [234, с 217], і наголошення 

новгородським князем Мстиславом на спільності їхнього з Данилом 

родоводу: “Мій прапрадід і твій дід – Володимир Мономах…” [234, с.259], і 

думки, висловлені простолюдом: “Допомогти галичанам прогнати 

чужоземців. Та хто ж відмовиться. Далеко вони, але ж наші, руські” [234, 

с. 194] або “З вами ми, ми, по-рідному, одна сім’я” [234, с. 222], і опис 

інтер’єру: “Стоїть він (посол Дмитрій в Новгороді. – В. З.) посеред гридниці, 

оглядається навкруги: Так, як і в них, у Володимирі чи в Галичі” [234, с. 206], 

навіть подібність меду: “Добрий мед галицький. І не відрізниш його від 

новгородського” [234, с. 261], і нарешті фрази типу: “…чи ти з Галича, чи ти 

з Новгорода, чи ти з Чернігова, одна в нас мати – Руська земля” [234, с. 224]. 

Крім Новгорода, прозаїк приділив увагу і Ростово-Суздальській землі, 

де, на його думку, міцнів осередок, з якого згодом виросла руська сила, до 

якого тягнулися зі своїми думками галичани та волинці, і саме з якого 

почнуть збирати руські землі. 

“Братання” так захопило митця, що у нього навіть дочка князя Данила 

вирушила з митрополитом Кирилом шукати руського нареченого в 

Суздальську землю, бо батько не хотів пускати її з рідної землі ні в яку іншу. 

Віддав А. Хижняк у своєму творі данину і Москві, якій, зрозуміло, 

відвів провідну роль: “Буде Москва усій руській землі серцем!” [234, с. 256], 

бо в ній “розросталося дерево дружби і єднання” [234, с. 497]. Подібні слова 

щодо території, яка відокремилася від Владимирського князівства лише в 70-

х рр. ХІІІ ст. і охоплювала околиці Москви радіусом 40 км у часопросторі 
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аналізованого нами твору звучать щонайменше парадоксально. Таким чином 

виявляється подвійне трактування обов’язкових засад соцреалістичного 

канону. З одного боку, автор дотримується необхідної схеми щодо 

розстановки ідеологічних акцентів, з іншого, – підривається її однозначність, 

тобто видно штучність і надуманість. 

Як бачимо, проза на історичну тематику, що з’явилася у 40–50-ті рр. 

ХХ ст. на материковій Україні була написана з дотримуванням 

соцреалістичнх канонів – інакше вона просто не могла побачити світ у 

Радянському Союзі. Усі розглянуті романи поєднують у собі риси цього 

методу: ствердження світлого майбутнього в єдиній слов’янській сім’ї, 

наявність життєстверджуючого настрою та оптимістичного пафосу, 

щасливого фіналу, не дивлячись на окремі втрати, прославляння героїзму та 

ненависті до ворогів, які ніби зійшли із радянських пропагандистських 

плакатів: жорстокі і хитрі у своїй суті, але боягузливі у відкритому 

протистоянні з морально вищим противником. 

Як ми знаємо, однією із функцій художньої літератури є утвердження 

національної ідентичності власного народу. Ю. Мариненко вважає, що 

письменницький опір щодо антинаціональної політики влади в Україні 

відбувався у різний спосіб. Коли мова йде про відвертий опір, то мається на 

увазі творчість митців діаспори. Інший спосіб – це так звана “внутрішня 

еміграція”, коли письменнику, незважаючи на тиск системи, вдавалося 

написати свою найкращу книгу (Довженко). Коли ж мається на увазі 

література соціалістичного реалізму, то “ствердження її національної 

сутності відбувалося приховано, на рівні імпліцитних смислів творів” [138, 

с. 317]. Саме з такої точки зору слід розглядати й українську прозу на 

історичну тематику 40–50-х рр. ХХ ст., адже “радянська “еволюція” 

особистості була націлена на втрату людиною національної пам’яті” [259, 

с. 192]. 

Тож, незважаючи ні на що, письменники зуміли у ці твори вкласти 

багато того, що сприяло збереженню української національної пам’яті, і 
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передусім це поетика патріотизму зазначених романів, тобто, за Г. Клочеком, 

система художніх засобів (прийомів), за допомогою яких у творах виражені 

патріотичні смисли. Патріотизм – це не ідея, не тема і не мотив, це пафос 

[102]. Якщо врахувати, що елементи національної пам’яті у прозі на 

історичну тематику 40–50-х рр. ХХ ст. через заборону могли з’являтися лише 

підсвідомо, то логічно шукати їх у цих творах на архетипному рівні.  

Літературознавча енциклопедія архетипами називає стійкі мотиви, 

представлені “своєрідним модусом проявлення прадавніх взірців 

(абстрагованої від конкретної ситуації ідей) колективного несвідомого, що 

існують споконвічно і, передаючись із роду в рід, від покоління до покоління 

впродовж століть, мотивують вчинки та дії людей, позначаються на 

психічній структурі особистості” [132, с. 96]. Архетипи містяться в 

колективному несвідомому, наповнюють його новим змістом і мають 

прихований сенс, адже, за словами Пітера Баррі, “несвідоме, як і вірш, або 

роман, або п’єса, не може говорити прямо, експліцитно, а робить це через 

образи, символи, емблеми й метафори” [16, с. 122]. Тобто письменник, сам 

того не усвідомлюючи, у своєму творі виражає “архаїчне несвідоме”. 

Відповідно архетипи потребують свого тлумачення. А якщо вони звернені до 

першооснов буття на національному рівні, то це допомагає декодувати образ, 

усвідомити його внутрішню невидиму сутність.  

У прозі на історичну тематику, на нашу думку, можна виокремити два 

рівні архетипів. Перший – міфологічні (власне юнґівські, ті, що передають 

інформацію на підсвідомому рівні, у якій містяться стереотипи менталітету 

нації: звичаї, обряди, вірування та загальна інформація на рівні менталітетної 

неусвідомленої сугестії). Другий – історичні архетипи (персоналії, події 

тощо). Архетипи першого рівня з’являються інтуїтивно, адже первинна 

ментальність нації підсвідома. На зображення у творах архетипів другого 

рівня впливають політичні погляди митців. 

Існують універсальні культурні архетипи (типові для всіх культур) та 

етнокультурні, характерні для окремих національних культур, що визначають 
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особливості світогляду, характеру й історичної долі певного народу. 

Серед архетипів української ментальності одне з перших місць посідає 

архетип Матері, тому що важливою рисою української ментальності є 

антеїзм, любов до землі, котра сформувалася безпосередньо через культ 

материнства під впливом хліборобського характеру життя наших предків та 

філософії серця. Від найдавніших часів земля почала усвідомлюватися як 

велика матір поряд із рідною матір’ю та батьківщиною.  

Архетип Матері-землі, на якій з давніх-давен поселився слов’янський 

рід сіверян, що переходить в архетип Матері-природи, бачимо в 

однойменному романі Д. Міщенка. Вона багата і красива, навіть райська: 

“Подумать тільки, яке багатство, які простори. Від берегів могутнього Дніпра 

до величавого Дінця і ген за − до красеня Дону широко розкинулась між 

степом і полуночною Руссю” [150, с. 14]; по-дитячому щиро милується нею 

молоденька княжна: “Боги! Який чудовий світ розкинувся довкола, яка 

прекрасна її Сіверянщина!” [150, с. 38] (подібне захоплення рідною землею 

було у Мосендзової Елісеби).  

Додають гордості за рідну землю й авторські описи її величної краси 

С. Скляренком у романі “Святослав”. Нею захоплюється княгиня Ольга: 

“…Руське море. …як уся Русь, воно велике, неосяжне, дивно прекрасне в 

берегах своїх! Скільки тут простору, місця, краси неземної!” [209, с. 118]. 

Захоплює дух і у князя Святослава: “…Велика наша земля, неосяжна, на 

одному її кінці сонце сходить, на іншому заходить, на одному кінці крижані 

гори, на іншому − Руське море…” [209, с. 409]. І саме цю землю Святослав 

заповідає своєму сину Володимиру любити і захищати по закону й покону 

батьків. 

Відчувається ніжно-трепетна любов наших предків до своєї землі і в 

романі А. Хижняка “Данило Галицький”: “Скроплена легеньким дощем 

земля відпочивала під ласкавим сонячним промінням. У ранковій тиші 

лунало радісне пташине щебетання. Струмилося чисте повітря” [234, с. 10]. 

Давні русичі уміли цінувати її за красу й багатство. Ця зігріта сонцем земля 
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щедро родить золотий хліб, милує око зеленню буйних лісів: “Навкруги, 

скільки око бачить, стоїть ліс густою стіною… І скільки не вдивляється 

Анна, нічого не бачить. Шумить густий Волинський ліс, ніби хоче 

приспати…” [234, с. 328]. Така любов наших предків до рідної землі є 

підґрунтям їх високого патріотизму. 

Знайомство із романами залишає враження, що патріотизм русичів має 

героїчно-войовничий характер. І це зрозуміло, адже в ті часи у стосунках між 

народами дуже часто панувало право сили. Усі твори пройняті впливом 

високої патріотичної ідеї визволення, самозахисту й самоствердження на 

своїй землі. Це відчувається в рядках, які возвеличують характерне для 

українців почуття любові до рідної землі та самовідданого її захисту від 

ворогів. Коли князь Чорний (“Сіверяни”), звертаючись до найбільш 

впливових представників чернігівської землі, до старійшин, розповів про 

народне горе, яке принесли печеніги на їхню землю, про намір хозарського 

кагана насильно взяти їхню княжну собі за дружину, рішення радних мужів 

було одностайним. Рішуче і без вагань вони відповіли, що за честь княжни 

готові стати під бойові хоругви, бо її честь − це честь усієї Сіверянщини. 

Небезпека перетворила натовп у народ, об’єднаний спільною метою 

захисту, саме це робило його непереможним. Почувши про можливий напад 

хозарів на Чернігів, незважаючи на одверте нехтування князем дідівських 

звичаїв щодо відмови збирати всенародне віче, щоб вирішити на ньому 

питання захисту рідного краю, сіверяни починають одразу збирати народне 

ополчення: “Будьмо гідними сподівань княжих і свого обов’язку перед 

народом, перед землею Сіверянською!..” [150, с. 154]. Це було ніби масове 

самонавіювання, що підносить дух, закликальна молитва, де не було 

окремого “я”, вона йшла від “ми” і мала об’єднуючу силу. 

Старійшина Ант (“Святослав”) перед смертю заповідає сину Микулі 

берегти рід свій та скарб, залишений дідами, що лежить у землі над Дніпром.  

Про який скарб йдеться Микула збагнув лише згодом, коли усвідомив 

усю повноту небезпеки, котра нависла над його землею. Він згадав слова 
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батька: “…будуть різні часи.., але Микула мусить бути незмінним, мусить 

пам’ятати й охороняти рідну землю…” [234, с. 288]. І тоді він зрозумів, що 

понад усе любить Дніпро, гори, луки, небо, дітей своїх, людей, які його 

оточують, і за все це готовий віддати кров і життя. Можна сказати, що Антів 

скарб у С. Скляренка − один із різновидів вербалізації архетипу Матері-землі, 

це символ пам’яті й безперервності поколінь, котрий треба берегти й 

передавати у спадок нащадкам, бо, втративши його, ми втратимо зв’язок із 

рідною землею (так би мовити, національну ідентичність), який спонукає 

любити її та захищати.  

Опис сцен нічного так званого руського бою (“Данило Галицький”) 

викликає у сучасника почуття гордості за героїчне минуле нашого народу, 

виховує почуття патріотизму, а відтак, бажання наслідувати вчинки наших 

предків, бути їх гідними спадкоємцями. Автор наголошує на тому, що саме 

любов до рідної землі наснажувала наших воїнів надзвичайною хоробрістю, 

якої так боялися вороги: “Боялися вороги руського навального нестримного 

бою. “Руський бій” − так і називали вони самовіддану завзятість і хоробрість, 

коли руські воїни йшли в битву, мов стіна, і безстрашно громили 

супротивника страшним ударом. Руський бій лякав ворога, руські не 

поверталися спиною, а билися на смерть, ішли, як буря… Ріділи ряди, але не 

згасала воїнська мужність, бо мертві кликали живих соратників бути 

доблесними. Сміливістю, хоробрістю, відвагою, безстрашшям був 

знаменитий руський бій… Хай спробує хтось зламати цю народну силу, на 

вістрі меча випоєну, на щиті вигодувану, любов’ю до землі рідної 

загартовану” [234, с. 305].  

Долаючи ідеологічне тяжіння, письменники звертаються до 

фольклорних витоків. Їхні герої нагадують казкових богатирів, котрі 

проходять через найтяжчі битви, зазнають втрат, але залишаються 

нескореними, бо їх силу і гнів умножувала рідна батьківська земля. З метою 

підкреслити воїнську рішучість русичів прозаїки застосовують безліч 

прийомів. Тут картини затяжних боїв (в описі чотиридобової оборони міста 
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Чернігів від хозарів Д. Міщенко з перших рядків цього батального епізоду 

ніби попереджає що воїни князя Чорного не з тих, що хилять голови, “ліпше 

впадуть вони на полі ратнім, аніж дадуть в колодку себе забити, ганьбою 

невільницькою очорнити. Бути грому великому, а січі невиданій!” [150, 

с. 159].  

Описуючи одну зі сцен бою русичів із візантійцями, С. Скляренку 

вистачило єдиної фрази, вкладеної в уста Іоана Цимісхія, аби показати 

відвагу наших воїнів і трагізм ситуації: “Вони помирали, але перед ними 

виростав вал з ворожих трупів. …навіть імператор Візантії сказав: “Я ще не 

бачив, щоб хтось так помирав!” [209, с. 508].  

У свою чергу А. Хижняк відтворює трагічний героїзм таких відомих у 

нашій історії військових поразок, як битва на Калці: “…руські воїни, які 

лишились живими, до останнього подиху билися з ворогами, хоч нерівний 

був бій − по двадцять татар на одного руського, все ж жоден з руських не 

віддав добровільно свого меча і не схилив голови перед загарбниками” [234, 

с. 364] та оборона у 1240 р. Києва від 300-тисячної монголо-татарської орди: 

“Біля пролому не залишилося жодного киянина − всі полягли зі зброєю в 

руках” [234, с. 429]). 

Заклики-звертання князів з метою підняти бойовий дух, мотив яких 

перегукується з давніми літописними пам’ятками, наприклад, зі “Словом о 

полку Ігоревім”: “Братіє!.. Пригадайте заповіт батьків своїх …: “Краще 

потятому бути, аніж полоненому бути!” Під нами − наша земля, за нами 

мусить бути і звитяга… Вперед! За честь і славу сіверян, за волю землі 

Сіверянської!” [150, с. 194], з “Повістю врем’яний літ”: “Дружино моя! − 

промовляє князь Святослав. − Зараз нам нікуди подітися. Сором нам буде, 

якщо відступимо назад. Мусимо стати ще раз противу ромеїв − переможемо 

або помремо. А мертві сорому не мають. Станемо ж твердо, дружино, не по 

срамимо Руської землі. Я піду першим з вами. А ще ж голова моя поляже, то 

помисліть самі про себе й Русь…” [209, с. 551]. 
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Заклики-переконування до рішучих і швидких дій, котрі забезпечать 

перемогу типу: “Браття! За Русь життя своє кладемо! Бий супостата!” [234, 

с. 431], “На поле! На січу!” [150, с. 175] тощо. 

Власний приклад князів: “Данило кидався у саму гущу татар, і відразу 

звідти, куди він налітав з своїми богатирями, татари розбігалися, багато з них 

залишалися на землі з розкраяними головами” [234, с. 391]. Князь Святослав 

“все ішов уперед − з мечем у правій руці, з щитом у лівій. Якийсь печеніг 

підскочив збоку до нього й перебив ліву руку − …випустив щит, але мав ще 

меч. Кілька стріл разом впилися в його груди, але князь київський ішов далі. 

…Ще крок уперед ступив Князь Святослав і раптом, як зламаний спис, упав 

на землю. Так помер князь київський Святослав. І ця смерть князя 

Святослава була настільки велична, що зупинила навіть печенігів” [209, 

с. 584]. Тяжко поранений сіверський князь Чорний до останнього не покинув 

поле брані “ішов із раттю у перших лавах, підбадьорював воїв і своїм дужим 

голосом, і своєю присутністю” [150, с. 196]. Таку ж сіверяни мають і княжну. 

Вона − гордість і слава Чернігова, за неї ладен був піти на смерть кожен 

дружинник. Та й не дивно, адже воліє померти, ніж стати дружиною ворога її 

землі, хозарського кагана, а тому робить останній у своєму житті крок у 

безодню. Так зніжена і безтурботна на вигляд дівчина проявила мужність, 

показала приклад того, як треба боротися за свою гідність, обстоювати 

власну честь і свободу. 

Нарешті останній, найбільш ефективний прийом – тяглість історії, яка 

нагадує про належність до славного роду русичів, про доблесть їхніх предків. 

Так, вуйко князя Святослава Асмус розповідав йому про часи, коли “ми, 

руські люди, били ворога, тільки він з’являвся перед нами. …Многих ворогів 

мала Русь – і всіх побиваша. Били їх Гостомисл, Кий, Щек, Хорив, князі Олег 

і Ігор і велике множество людей наших” [209, с. 87]. Ще з дитинства запали в 

душу малого княжича Данилка рядки, зі “Слова…”, присвячені його батьку: 

“А ты, буй Романе и Мстиславе! Храбрая мысль носит ваш ум на дело!.. 

Теми тресну земля и многи страны: хинова, литва, ятвязи, деремела и 
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половци сулици свои повръгоша, а главы своя поклониша под тыи мечи…” 

[234, с. 173], і, вирісши, він поклявся бути таким же. Не можуть бути іншими 

нащадки, що зберегли пам’ять про своїх предків, котрі виростали на 

переказах та дідівських оповідях “про те, як до бою йшли, очолені 

безстрашним Святославом, як стійко били ворога; про походи Володимира 

Мономаха на половців” [234, с. 332]. Славними були наші предки та їхні 

діяння, бо у пам’ятали дух славних часів Святослава, Ярослава Мудрого, 

Володимира Мономаха.  

Серед художніх засобів, за допомогою яких розкривається поетика 

патріотизму і живиться наша національна пам’ять, важливе місце займають 

образи-символи, котрі ґрунтуються на етнокультурних архетипах і є 

необхідною умовою збереження національної ідентичності та самобутності 

культури. Особливо великого значення символам, що також пов’язані з 

архетипом Матері-землі, надає С. Скляренко. Один із героїв його роману 

Микула, йдучи у похід, бере із собою оберіг батька Анта, котрий носили ще 

дід Уліб та прадід Воїк, − Мокошу − “богиню, що давала людям рід”. У 

далеких походах вона нагадувала йому про рідну землю, наснажувала 

любов’ю до неї і як богиня цієї землі оберігала свого господаря.  

Важливе ідеологічне навантаження несе в романі келих кагана Болгарії 

Крума, зроблений ним із черепа візантійського імператора Никифора, що 

хотів знищити Болгарію, але загинув сам. У важкі години свого життя 

нащадок Крума кесар Симеон пив тільки з цього келиха і синові Петру 

заповідав, проте останній давно забув про нього. Стоїть він в опочивальні 

серед іншого звичайного посуду, не грає, як колись, сріблом, а тьмяно 

блищить. Забулися напутні слова батька. Ніби добре відоме нам євшан-зілля, 

аромат якого повертає пам’ять про рідну землю, образ-символ келиха кагана 

Крума зберігає пам’ять про славу предків, котра живить любов до рідної 

землі та ненависть до її ворогів. Тож недарма болгарський боярин Сурсувул 

наказує кесарю Петру випити з нього вина, щоб знову ненавидіти імператорів 

Візантії. Однак Петрові рідна Болгарія стала настільки чужою, наскільки 



155 

рідною стала Візантія, тому не втримав він келиха, випустив його з руки. Не 

звертає увагу Петро і на інший символ – книги, написані батьком, що 

зберігали пам’ять про те, “як одвіку Візантія хотіла скорити болгар і як 

кагани боролись з імператорами” [209, с. 201].  

Використання письменниками архетипів, що втілилися у формі мотивів 

“Слова про похід Ігорів”, – це також один із засобів вираження патріотичного 

смислу у прозі на історичну тематику, який здійснюється через підтекстове 

порівняння подій та образів для простеження за тяглістю героїчного 

минулого нашої держави. Наприклад, у Д. Міщенка є епізод вилазки сіверян 

у стан хозарів, котрому передувала поява в передранковому небі, як і 

далекого 1185 року, сумної і кривавої Світ-Зорі; А. Хижняк, описуючи 

мертвого князя Романа, використовує стилістику “Слова…”: “Ой ти, буй 

Романе Мстиславичу, лежиш у вбранні своєму бойовому. Чорні кучері твої 

неслухняні зачесані чужою рукою…” [234, с. 31]; подібність простежується і 

на рівні змалювання образів, а саме: бажання слави завадило чернігівському 

князю Михайлу Всеволодовичу, як і новгород-сіверському князю Ігорю 1185 

року в битві з половцями, об’єднатися з галицько-волинським військом 

Мстислава й Данила у битві з монголо-татарами на Калці у 1223 р., що стало 

причиною поразки в обох битвах: “Окремо я поведу чернігівців. Що мені 

скажуть, коли назад повернуся без слави? Скажуть, чернігівці воювати не 

вміють” [234, с. 353].  

На поетику патріотизму працюють і ті архетипи, які спрямовані на 

відновлення нашої культури, адже код безсмертя нашого народу – у його 

звичаях, традиціях і обрядах, які передаються від покоління до покоління. Їх 

дотримання необхідне, аби втримувати людей на високому духовному і 

моральному рівні, що у свою чергу сприяє збереженню національної пам’яті, 

згуртованості всього народу для свого захисту, його патріотизму, а тому в 

усіх трьох аналізованих нами творах маємо безліч прикладів, які доводять, 

що звичаї та обряди охоплюють життя людини від народження до смерті, всі 
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сфери людської діяльності та сільського господарства, тобто вони були 

невід’ємною частиною життя наших пращурів.  

Так, в романі “Сіверяни” письменник знайомить нас із тогочасним 

звичаєм вирішувати справи війни чи миру на всенародних вічах. За 

язичницьким сіверським звичаєм, спалюють тіло княжни разом із парою 

коней, кладуть їй дівочі прикраси, одяг, їстівні припаси, щоб було на чому 

їхати до Вираю, щоб було, що з’їсти й одягти. Сіверянська традиція 

дозволяла піти разом із померлим у небуття, як вияв найбільшої до нього 

любові. Інший, переданий їм з віків, звичай стверджує: хто помирає у день 

тризни на могилі покійника, той був і лишається відданим йому до кінця.  

Знаходимо у творі обряд побратимства – духовного споріднення та 

взаємодопомоги, котрий забезпечував допомогу в скрутну годину і 

прирівнював побратимів до кровних родичів. Виникши ще у скіфів, 

переживши епоху давніх русичів, він набув свого найбільшого поширення 

серед українських козаків, як доказ того, що постала у ХV ст. Козацька 

держава сягає своїм корінням у дохристиянські часи, а тому є повноправною 

наступницею держави Київська Русь: “Обмінявшись кров’ю, дружинники 

виповнили клятвені келихи янтарним вином, мовчки осушили їх… Потім 

обнялися, міцно поцілувалися на знак непорушної і вічної дружби, на знак 

вірності” [150, с. 135].  

Сцени культових обрядів і народних свят відіграють важливу роль і у 

сюжеті роману “Святослав”. Доказом тяглості нашої історії виступає у творі 

сцена вокняжіння на престол Святослава, яка є подібною до виборів козаками 

кошового отамана на Січі. Так, княжич сідав на трон, усі славили його, потім 

клали на голову шмат дерну, аби він пам’ятав, що знаходиться під рідною 

землею і під людьми своїми, щоб вірно їм служив. Наостанок же гридні 

знімали бричем волосся з його голови, залишивши одне пасмо − княжу 

відзнаку. 

Автор досить детально описує свято Івана Купала, сповнене радості, 

сподівань молоді на майбутнє щастя. У цю ніч ворота на Гору не зачиняли. З 
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міста вийшла, здавалося, уся молодь. У юнаків і у дівчат на головах були 

вінки, в руках − квіти. Потім запалили багаття, і почали стрибати. Як 

водилося, дівчата пускали свої вінки у Почайну, щоб дізнатися, чи бути їм 

цього року в парі, і якщо так, то звідки чекати свою долю.  

У сповненому батальних сцен історичному романі “Данило Галицький” 

також знайшлося місце для такої важливої складової духовного життя 

кожного народу, як звичаї та обряди. Ми бачимо, що і через двісті років після 

хрещення Русі князем Володимиром русичі під час свят славили, як і їхні 

предки, сонце (Хорс), поклонялися язичницьким богам − “Велесу, щоб 

милостивим був до худоби, щоб плодилися і вівці, і корови, і коні. Молили 

Сварога, який вітер посилав, щоб хмари ганяв по небу, бо дощ на землі 

потрібний… Всі свята ті відбувались на полі та в лісах, з предків так 

повелося” [234, с. 460].  

Феномен народної пам’яті − зберігати для нащадків те, що від батьків 

до дітей передавалося. “Ще лишались у пам’яті оповіді про давні часи, про 

те, як князь Володимир силою гнав киян у Дніпро хреститися. …Уже більше 

як двісті літ те хрещення відбулося, а від старих звичаїв ніхто не міг смердів 

відлучити” [234, с. 460]. Із народної пам’яті не зітреш те, що передалося від 

предків і міцно викарбувалося у пам’яті. Одним із пов’язаних зі 

слов’янською міфологією є змальоване у творі свято обжинок, коли селяни, 

зібравшись разом, піснями й танцями дякували землі за урожай.  

Як бачимо, усі прозаїки намагалися зберегти пам’ять не лише про 

історичні події, а й про українські звичаї і традиції. Тут джерелом інформації 

поряд із особистим досвідом для них стала колективна пам’ять. 

Хоча і Д. Міщенко, і С. Скляренко, й А. Хижняк були представниками 

течії соцреалізму, й у їхніх романах виразно простежується ідеологічно 

маркований сюжет, проте у них бодай на рівні архетипів і символів, але все-

таки відчувається прагнення зберегти власну культуру, національну й 

культурну пам’ять свого народу. 

 



158 

3.2. Інтерпретація літературних героїв роману Ю. Мушкетика 

“Гайдамаки” в контексті соцреалістичної міфології 

 

Сьогодні ми розуміємо, що категорія тексту в соцреалізмі маркувалася 

“як територія розгортання форм канонічності засобами репресованого та 

сфальшованого слова” [232, с. 7], тож основний зміст історичного 

соцреалістичного тексту “поглинався” радянським історіографічним міфом 

про нерозривність історичної долі українського народу з братнім російським. 

У цьому контексті, на думку В. Хархун, поряд із міфом про народження 

народів-братів зі спільного “кореня” Київської Русі вирішальної міфологічної 

ролі набуває Переяславська рада 1654 р. [232]. 

Друга і найбільш актуальна та заідеологізована тема прози на 

історичну тематику, написаної письменниками материкової України в 40−50-

х роках ХХ ст., − це козаччина.  

Ми бачимо, що постхмельниччину репрезентують в українській 

літературі художні епічні полотна про події, що відбулися на Правобережжі: 

“боротьба проти польської шляхти (найчастіше − Коліївщина і карпатське 

опришківство) і тужлива мрія правобережних українців возз’єднатися, як 

лівобережні, з Росією” [10, с. 50].  

Як зазначає О. Кирильчук, “український історичний проект у рамках 

соціалістичного реалізму змушений був ґрунтуватися на тоталітарно-

колоніальних стереотипах. Вибудовування національної пам’яті за 

допомогою художньої літератури в умовах совєтського мистецького 

простору у першу чергу сприяло розбудовуванню імперських стереотипів, а 

не національних” [96, с. 69]. 

Втеча у далеку минувшину не рятувала − підхід до історичної теми 

визначався тими ж методологічними засадами, що й підхід до теми сучасної, 

там теж вимагалося від автора домінування ідеологічного акценту і 

пролетарсько-класової позиції. Ця позиція виявлялася у потрібній для 

партійного керівництва переоцінці народних визвольних рухів та їх ватажків.  
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Наступним же об’єктом нашого дослідження в контексті відтворення 

національно-визвольного руху у прозі на історичну тематику стали твори, 

присвячені гайдамацькому повстанню 1768 р. Наш вибір зумовлений тим, що 

проза літературної гайдамакіани типологічно споріднена із творами на тему 

Хмельниччини, що була об’єктом розгляду в попередньому розділі. 

Тема Коліївщини завжди була актуальною в українській літературі, і 

першим у своїй творчості її торкнувся Т. Шевченко, написавши у 1841 р. 

поему “Гайдамаки”. Активізація інтересу до вивчення історії та етнографії 

України в період розвитку і становлення романтизму в ХІХ ст. призвела до 

появи прозових творів цієї тематики таких авторів, як О. Стороженко, 

В. Радич, П. Куліш, Марко Вовчок та М. Старицький.  

Широко представлена гайдамаччина й у творчості радянських 

письменників ХХ ст., а саме: Ю. Мушкетика, М. Сиротюка, М. Глухенького, 

Я. Стецюка, В. Кулаковського, А. Дрофаня. Проте в період 40−50-х рр. ми 

маємо тут лише роман Ю. Мушкетика “Гайдамаки” (1957). Тож з метою 

ширшого тематичного охоплення літератури періоду 40−50-х рр. ХХ ст. та 

представників як модерністського емігрантського (Ю. Косач), так і 

традиційного за низкою ознак (особливістю сюжету, персонажів, засобів і 

прийомів характеротворення, інтелектуального наповнення) радянського 

відтворення історичних подій із позицій збереження національної пам’яті ми 

візьмемо до уваги саме роман Ю. Мушкетика “Гайдамаки”. Крім того, цей 

автор цікавий нам ще й тим, що пов’язав “коліївщину з козацькими 

повстаннями і, основне, − з Визвольною війною під проводом Богдана 

Хмельницького…” [93, с. 100−101].  

У вивчення історичної прози Ю. Мушкетика вагомий внесок зробили 

літературознавці як радянської, так і незалежної вже України. Проте 

більшість праць була надрукована в періодичних виданнях, що зумовлювало 

певну обмеженість авторів обсягом, тож ці розвідки мають здебільшого 

звужений або оглядовий характер. 
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Із усієї кількості публікацій, присвячених творчості Ю. Мушкетика, 

вважаємо доцільним згадати лише ті, у яких дослідники приділяли увагу 

роману “Гайдамаки”. Це праця Л. Федоровської “Романи Юрія Мушкетика. 

Літературно-критичний нарис” [226], що розповідає про творчий шлях 

письменника, знайомить із формуванням його індивідуального стилю. 

Ф. Кейда є автором ряду публікацій і монографій, найвагоміша з яких, на 

наш погляд, − “Гайдамаччина в українській літературі” [92], де комплексно, в 

контексті історико-літературного процесу розглянуто цей національно-

визвольний рух нашого народу. Усі твори дослідником були проаналізовані з 

погляду морально-етичної проблематики та становлення людської 

особистості на тлі загального розвитку історичної науки. У статті 

“Фольклоризм романів Юрія Мушкетика “Гайдамаки” і “Прийдімо, 

вклонімося…” [94] науковець звернувся до народнопоетичної концепції 

гайдамацького повстання, до образів і мотивів фольклорних творів, які 

письменник використав у своїх романах про Коліївщину. Крім того, роман 

“Гайдамаки” оглядово аналізували у своїх статтях В. Бєляєв [20], 

М. Жулинський[72], В. П’янов [193], В. Шевчук [246] , А. Шпиталь [254]. 

Одним із останніх досліджень творчості прозаїка є дисертація 

Н. Горбач “Історична проза Юрія Мушкетика” [40], у якій авторка досліджує 

жанрову специфіку та ступінь співвідношення історичної й художньою 

правди.  

Аналіз літературно-критичних публікацій доводить, що роман 

Ю. Мушкетика “Гайдамаки” неодноразово ставав об’єктом уваги 

вітчизняних літературознавців, але на сьогодні існує не просто потреба 

сучасного прочитання цього твору, актуальність нашого дослідження – через 

аналіз художньо-образної системи показати інтерпретацію героїв роману в 

контексті соцреалістичної міфології. 

Інформація про повстання 1768 р. дійшла до нас у вигляді історичних 

документів, спогадів очевидців, статей тогочасної періодики, крім того, 
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пам’ять про це повстання народ зберіг у піснях, переказах та літературних 

творах. 

Першим істориком Коліївщини був Т. Шевченко, який у часи, коли це 

повстання офіційною владою тодішньої Російської імперії оцінювалося як 

розбишацьке і бандитське, використовуючи чи не єдине доступне йому 

джерело – народну пам’ять, своєю поемою “Гайдамаки” (1841) сміливо 

заперечив таку оцінку. Поет подивився на українську історію (гайдамацький 

рух) з позицій власне української системи цінностей, а не з російської чи 

польської:  

Теплий кожух, тілько шкода – 

Не на мене шитий, 

А розумне ваше слово 

Брехнею підбите [243, с. 63]. 

Він зробив те, на що не наважувалися його сучасники: змалював 

гайдамацький рух як визвольний, насилля ж і різанину у творі (наприклад, 

вигаданий ним епізод вбивства Гонтою власних дітей) “використав для того, 

щоб виконати головну свою мету: показати, що гайдамаки – то люди, які 

боролись за волю, за Україну, хоча варварською, дітовбивчою і 

братовбивчою залишалася сама війна. Не кров радувала поета – слава Богу, 

що минуло. Втішала здатність до самопожертви в ім’я ідеалів” [191, с. 374]. 

Погляди іншого відомого сучасника великого поета П. Куліша на 

козаччину, і зокрема гайдамаччину, виявилися найбільш суперечливими. Так, 

у ранній творчості яскраво відчувається захоплення цим явищем (можемо 

припустити, що цьому сприяло козацьке коріння роду письменника). 

Наприклад, в оповіданні “Січові гості” (1844) письменник героїзує повстання 

у дусі панівного тоді романтизму, змальовує гайдамаків згідно з народними 

уявленнями. Тоді як у працях пізнішого періоду бачимо різке неприйняття і 

засудження “вражих синів” гайдамаків (певний спосіб реабілітації перед 

владою після арешту). Два томи “Записок о Южной Руси” (1856–1857) 

засвідчують трактування коліївщини як зла, котре “должно было явится не 
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иначе, как по закону противодействия какому-то другому, гораздо 

нетерпимейшему для гражданского общества злу” [122, с. 107]. Негативно 

оцінює гайдамацький рух письменник і в художніх творах. Маємо оповідання 

“Мартин Гак” (1863), у якому зображує повстанців вже не захисниками 

України, а грабіжниками. 

Зародження гайдамацького руху як форму збройної боротьби за 

визволення України М. Костомаров у своїй монографії “Богдан 

Хмельницький” (1857) пов’язує із часами національно-визвольної війни під 

керівництвом цього гетьмана: загони повсталих селян він називав 

гайдамацькими. 

Представниця державницької школи в українській історіографії 

Н. Полонська-Василенко серед причин поширення гайдамацького руху 

(“Історія України” 1973 р.) також називає поряд із погіршення соціально-

економічного становища українців, національно-релігійні утиски, адже 

селянство сповна відчувало на собі презирливе ставлення панів-поляків, як 

до бидла, крім того, почалося навернення православних на унію або римо-

католицтво [188]. 

Ідеологічні штампи радянського періоду виробили у свідомості 

громадян сприйняття гайдамацтва виключно як селянсько-козацького руху 

на Правобережній Україні проти польського панування, єдино можливим 

трактуванням якого стала ідеалізація боротьби пригноблених проти шляхти з 

позицій марксистсько-ленінської ідеології. І головне – продовжувала 

насаджуватися думка про неспроможність українців обійтися без протекції 

Росії і їхнє шалене бажання піти під високу руку останньої. 

Зрозуміло, що написаний Ю. Мушкетиком у 1957 р. За 

соцреалістичними канонами роман “Гайдамаки”, аби дійти до читача, 

повинен був містити усі зазначені характеристики. Л. Ромащенко зазначає, 

що у творах письменника, написаних у 50–60-ті рр., “проступає соціальна 

заангажованість характерів, строга нормативність художніх засобів і 

прийомів, спрямованих на уніфікацію літератури” [199, с. 17]. Це 
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підтверджує в інтерв’ю інтернет виданню “Главред” і сам письменник: 

“Починав я, справді, як радянський письменник. Мої перші романи “Семен 

Палій” і “Гайдамаки” написані в традиціях радянської ідеології” [91].  

Отже, панівна в радянському суспільстві комуністична ідеологія 

вимагала від автора усталених схем догматичного мислення, тобто 

ретрансляції офіційних радянських кодів. На рівні поетики це виявлено в 

художній інтерпретації псевдонаукової версії повстання, побудованій на 

чіткому дотриманні соцреалістичних канонів, а тому в романі “Гайдамаки”, 

як і в усіх інших творах на історичну тематику радянського періоду, чітко 

простежується дотримання основного постулату історіографічного міфу про 

походження українського й російського народів з одного кореня: “Ми теж не 

сироти… В нас родичі ближчі є. Руські люди! Адже споконвіку в біді один 

одному допомагали. Давно слід по-справжньому з’єднатись. Люди одні, кров 

одна” [153, с. 455], “Не раз і не два ставали пліч-о-пліч з російськими воями 

проти спільного ворога. Татари, шведчина... Одна кров лилася. Ми ніби дві 

низки журавлиної зграї. Один у нас шлях, одні землі” [153, с. 352], – резюмує 

Максим Залізняк.  

До обов’язкового стандартного ідеологічного набору соцреалістичного 

канону усієї радянської історичної белетристики входило також і художнє 

змалювання російсько-української дружби. Для цього письменник вводить у 

сюжет, на наш погляд, штучний і невмотивований (взяти хоча б аргументи, 

якими послуговуються перебіжчики: мовляв, ми тут у пікінери козаків 

вербували, та не вийшло, а до повстанців давно хотіли пристати, лише не 

випадало нагоди) епізод переходу солдат російського загону на бік 

гайдамаків Семена Неживого, котрий, виявляється, тільки й мріяв про це, а 

тому від радості, що з ними ідуть “руські” солдати, не знаходив слів. Серед 

гусарів цього з’єднання вирізняється Василь Озеров, донський козак, який 

виступає в романі символом єднання двох “братніх” народів, адже 

“тоталітарну культуру цікавить не стільки індивідуальне життя, скільки те, 

що воно позначає в ієрархії тоталітарної цивілізації” [232, с. 146], а, на думку 
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І. Смирнова, “тоталітарна антропологія, заміщуючи ціле частиною, є 

синекдохою” [210, с. 19]. Саме цей персонаж двічі самовіддано буде рятувати 

гайдамаку Романа, потім повезе листи від отамана в Переяславську полкову 

канцелярію Федора Чорби з проханням нагадати “руській” владі про те, що 

серед гайдамаків багато “руських” людей і їх треба взяти під свій захист.  

Таким понятійним маніпулюванням слова “руський” для називання 

московітів, як тоді називали теперішніх росіян, автор заперечує зв’язок 

українців із національною пам’яттю Київської Русі (русичами називали 

предків саме українців), тим самим добровільно віддаючи свого “Батька” 

російському народу. Інакше кажучи, таким відсіканням історичного коріння 

України прозаїк подає її минуле ущербним, тим самим виконуючи ще одну 

вимогу соцреалістичного канону. 

“Братня” допомога російських солдатів, що їхали вербувати козаків у 

пікінерію, проявилася і у визволенні гайдамаків із жовнірської засідки: вони 

усім загоном просили капітана захистити своїх “братів” (саме так і 

називається відповідний розділ роману).  

Основна ж думка, якою пронизаний весь переможний поступ 

гайдамацького війська, зводиться до постійного прагнення Залізняка 

написати в Москву й просити “руську” владу про приєднання вже звільнених 

від шляхти і польських комісарів земель до Російської держави. Відсутність 

логіки у такому вчинку очевидна, адже переможцям не потрібен господар. 

Розробивши у своєму творі обов’язкову для соцреалістичного канону ідею 

добровільного прагнення піти під високу руку російської цариці, Мушкетик 

поповнив ряди тих, хто стверджував думку про неспроможність українців до 

власного державотворення, і тим самим долучився до процесу формування 

імперського “руського світу”: Московське царство повинне об’єднати всі 

руські землі і надати братню поміч Україні.  

Проте спробу висловити сумнів про доречність такого кроку 

письменник-початківець все ж таки зробив: у епізоді, присвяченому 

приватній розмові простих козаків, один із них висловлює думку, що люди з 
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Московії самі до них тікають від поміщиків. Однак цей слабий прояв 

тверезого мислення вщент розбивається об анекдотичний аргумент Залізняка: 

“Завоюємо свободу і проситимемо царицю поважати наші вольності: щоб 

було в нас, як на Запорожжі або на Дону” [153, с. 317]. Особливо недоречним 

виглядає це твердження з огляду на те, що саме ця російська цариця 

запровадила в Україні кріпацтво, а згодом і остаточно знищила Січ. До речі, 

те, що романіст усвідомлював парадокс цього аргументу, доводить опис 

реального стану козацької вольниці, зроблений ним ще на початку твору: 

“Минулися старі часи. Вже Січ мовби на трясовині стоїть. Махне цариця 

рукою – і зметуть січову фортецю з лугу” [153, с. 155].  

Саме у таких фрагментах проявляється внутрішня полемічність роману, 

в тканині якого догми радянської історіографії вступили в конфлікт із 

“українськістю” автора, що відбилося на його художньому мисленні, 

позначилося зрештою й на художньому світі твору. Письменник підсвідомо 

намагався поєднати дві тенденції: відтворити українську модель народного 

повстання у дозволених владою межах та підпорядкувати його радянській 

міфології. Українська тенденція проявляється через архетипний образ 

поневоленої землі та її славного минулого, радянська ж твориться шляхом 

утвердження міфу про єдність двох “братніх” народів, серед яких 

український менший і слабший.  

Ще один соцреалістичний канон на догоду Ю. Мушкетика радянській 

владі, яка не визнавала ніякої релігії і вважала її головним ворогом 

комуністичного ладу, а тому вела лінію на цілковите знищення останньої, – 

негативне зображення в романі ігумена Мелхіседека, котрий на початку 

твору приїхав на Січ з проханням підняти боротьбу за православну віру, а 

потім, злукавив, побачивши небезпеку, яку несе повстання для панівного 

класу, і написав лист-відозву посполитим, аби ті змирилися і не приставали 

до гайдамаків, та лист-відповідь Семену Неживому з вимогою скласти зброю 

і здатися до рук польської влади.  



166 

Диктаторський тоталітарний історизм узаконював таке маніпулювання 

історичними фактами, працюючи на створення ворожої для комуністичної 

системи постаті священика. Отже, вигадка письменника відповідає заданому 

канону соцреалізма. 

Такої пафосності й ідеологічно правильних, із точки зору вчення 

комуністичної партії, поглядів вимагав від автора історичного роману час. 

Сьогодні Ю. Мушкетик на схилі літ критикує себе: “Ще молодим чоловіком 

написав я за тодішніми канонами роман “Гайдамаки”. Пізніше, 

переосмисливши увесь цей час, я повернувся до тої доби й написав, ніби в 

спокуту за ті “Гайдамаки”, новий роман “Прийдімо, вклонімося…” [203, 

с. 10]. 

Проте навіть в умовах кон’юктурного тиску Ю. Мушкетик намагався 

створити бодай якоюсь мірою проукраїнський твір. Що, на наш погляд, 

демонструє внутрішню боротьбу письменника із самим собою, боротьбу між 

митцем поневоленої нації і творцем ідеологічних міфів. У проекції на 

авторське бачення повстання це означає невідповідність художніх підходів, 

адже, прагнучи відтворити національну візію повстання, прозаїк 

підпорядковує її ідеологічним канонам режиму. Зрозуміло, що “Гайдамаки” – 

це не протест проти імперської ідеології, та, незважаючи на це, в романі 

відчувається підсвідоме бажання вивищити національне через архетипні 

образи рідної землі та козаків, якими себе вважають повстанці.  

Загальновідома істина − історія відбивається в людях, та чи не 

найяскравіше − в історичних постатях, діяння яких за своїми наслідками 

залишаються актуальними і в наш час, тому проблему повернення і 

збереження національної пам’яті народу автор насамперед пов’язує із 

образами головних героїв – Максима Залізняка та Івана Гонти. 

Максим змальований митцем досить детально. Уже на першій сторінці 

твору вміщено його портрет: “… був чоловік років двадцяти восьми, однак 

зморшки, що глибоко залягли під очима та двома довгими борознами 

прорізали навкіс від прямого носа худорляві щоки, робили його набагато 
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старшим. З-під смушевої… шапки вибивалося пасмо русявого чуба, такі ж 

русяві вуса підковою спадали від рота…” [153, с. 110−111], котрий не просто 

знайомить нас із зовнішністю героя і є засобом творення його характеру, а у 

Ю. Мушкетика стає спробою відновити в пам’яті читача нашу культуру, 

адже вигляд майбутнього очільника повстання – це реконструкція 

зовнішнього вигляду запорозького козака, характерними ознаками якого, за 

свідченням Д. Яворницького, були: чуприна, довгі вуса підковою, на голову 

одягали високу гостру смушеву шапку тощо [260].  

Проте фольклорну стилістику портретної характеристики продовжує 

відчутна ідеологічна доктрина, згідно з якою зі сторінок роману повинен був 

постати правильний, з точки зору соцреалістичного канону, ватажок. Перед 

нами звичайний представник народу, що у своєму становленні пройшов шлях 

(виріс) від наймита до очільника народих мас, для котрого головним є 

боротьба за соціальне й національне визволення. 

Він ще не очолив повстанців, але вже було видно − це лідер, бо автор 

показує його здатним вести за собою, та й не дарма, адже “від усієї 

Максимової постаті віяло силою, було видно − чоловік це сміливий, рішучий, 

вдачі твердої, трохи похмурої” [153, с. 111], мабуть, це і привертало до нього 

людей, спонукало до щирості й відвертості у спілкуванні з ним.  

Намагаючись показати народження нової свідомості ватажка, автор 

передусім змушує його задуматися над питанням: для чого прийшов у світ? 

Щоб пасти в степу коні, щоб робити горшки і продавати їх? Відповіді не 

знаходив, але відчув, що душа його лежить до лісового життя.  

Щоб повніше розкрити характер свого героя, митець через спогади 

матері повертає нас у його безрадісне дитинство: “Хлопець ріс буйним, часто 

приходив додому в розірваній сорочці, з розпухлим носом. Однак ніколи не 

плакав. Може, горе та злидні зробили його таким запеклим” [153, с. 177]. У 

неповних шістнадцять довелося пройти січовий вишкіл, який у майбутньому 

стане для нього як для ватажка повстанців у добрій нагоді. Описом таких 

епізодів Ю. Мушкетик показує, як від особистих негараздів поступово серце 
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Залізняка сповнюється гнівом і жалем, через нужденне життя своїх земляків, 

він стає непримиренним ворогом до всіх проявів гніту і несправедливості. За 

сміливість і відданість справі гайдамаки обирають Максима Залізняка своїм 

отаманом, а згодом – гетьманом. 

Влада і відповідальність, що раптом лягли на плечі, тиснули на нього. І 

автор роману проводить свого персонажа через сумніви і здивування, що 

йому, вчорашньому наймиту, сотні людей довірили свої надії, що він, 

звичайний чоловік, зміг таке зчинити, до усвідомлення власної 

відповідальності перед тими людьми, які, повіривши йому, кинулися у вир 

боротьби. І тепер він найбільше боявся не виправдати їхніх сподівань, а тому 

твердо вирішив: йтимуть уперед, битимуть панів допоки снаги, битимуть, як 

били за батька Хмеля. 

Звернемо увагу на те, що Максим Залізняк у романіста – це 

узагальнений образ гайдамаки-борця. Він один із тих багатьох тисяч 

покривджених і принижених, що зібралися навколо нього й утворили 

військо, яке не мало пишного вбрання і коней, підібраних під одну масть, як 

у сотнях надвірних залог, втім не попросить у бою пощади, піде туди, куди 

вестиме їх він, Залізняк.  

Ознаки формування у нього нової свідомості (прагнення до 

кардинальних змін, титанічнп енергія) вказують на те, що Ю. Мушкетик 

створює образ, котрий є елементом соцреалістичнго канону. Однак крізь 

поєднання радянського ідеологічного тексту з уснопоетичною стилістикою 

пробивається спроба автора роману зв’язати офіційний міф повстання з 

українською історіософською ідеєю. Він розумів, що звернувся до того часу 

в нашій історії, коли руйнувалися рештки волі й козацьких традицій, і 

підсвідомо, на архетипному рівні прагнув увіковічнити їх у національній 

пам’яті. Так, Залізняк намагався надати гайдамакам того ладу, який панував у 

запорозькому війську, підсвідомо прагнучи перенести січовий устрій і 

порядки на всю Україну і таким чином продовжити славні традиції предків. 

Прозаїк підкреслює, що усій цій величезній масі отаман давав раду: 
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“Трималися запорозького штибу, запорозького строю. Військо ділилося на 

чотири курені, на чолі яких були Неживий, Швачка, Шило та Журба. …мало 

корогву та вісім прапорів – по два на курінь” [153, с. 364].  

Ватажок уміло керував своєю армією, і прозаїк описує, як поступово, 

набуваючи все більшого розмаху, полум’ям повстання була охоплена більша 

частина Правобережжя, Волинь, воно поширилося до стін Балти, загони 

повстанців діяли в районах Львова, Дубна і Белза. Про повстання вже 

говорили в сусідніх державах: Угорщині, Туреччині, Пруссії. Коронні війська 

не могли втихомирити селян. У таких обставинах Залізняк набуває досвіду і 

впевненості справжнього ватажка. Про це свідчать не лише його перемоги як 

воєначальника, а й дії та поведінка, гідні очільника нації. Так, збираючись на 

переговори з мешканцями Лисянки, він уже приділяє увагу своєму 

зовнішньому вигляду, а джурі Василю, віддаючи пірнач (символ влади) 

наказує нести його ззаду, не згинатися і вище тримати голову.  

Можемо припустити, що образ отамана коліїв символізує втілення ідеї 

української державності, тому що як для Юрій Косача відродження 

української нації пов’язане із постаттю Богдана Хмельницького, так для 

Юрія Мушкетика гайдамаччина – це передусім боротьба нації за волю і 

право на життя, яка стала продовженням Хмельниччини. Прагнучи, як і 

колись бунтівний гетьман, звільнити від панства якомога більшу територію 

України, зі свого війська Залізняк формував загони й відсилав їх у різні 

регіони; староства були розбиті на сотні, де запроваджувалися козацькі 

порядки, роздавалася панська земля, створювалися по селах збройні загони. 

Селяни й гайдамаки почали величати Залізняка гетьманом, сам же він і далі 

називав себе полковником Війська Запорозького. Ніхто не насмілювався 

більше кривдити селянина. Прозаїк, змальовуючи народне піднесення, 

вдається до архетипу пісні: “Тут ще зачепилася за крайок людської пам’яті 

пісня про Наливайка і Хмеля...” [153, с. 267] або “знову пригадалася людям 

стара пісня, складена давно, співана ще в часи Хмельниччини. Народившись 

вдруге, залунала вона від Дніпра до Бугу…: “Та не буде лучче, та не буде 
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краще, Як у нас на Вкраїні. Та нема пана, Та нема ляха, Нема унії…” [153, 

с 452]. 

Те, що за ідеєю державності стоїть ментальність української нації 

доводить акцентація автором уваги на тому, як боязкі й понурі, сумирні й 

тихі ще вчора хлопи тепер порозправляли плечі, а на обличчях ясніли 

усмішки. Отже, жив у людях козацький дух, а терплячість нації – це не 

ознака її безпам’ятства.  

Українськість Ю. Мушкетика проявляється і в уснопоетичних епізодах 

відчуття головного героя любові й духовного зв’язку з архетипом рідної 

землі, яка має величну історію. Хіба може народ, свідченням героїчного 

минулого якого є бовваніючі по всій Україні могили, ці “німі свідки чиєїсь 

слави і неслави” [153, с. 117], змиритися з долею нікчемного раба? Можна 

знищувати націю, але її пам’ять – ніколи. Вона живе й підтримується такими 

представниками, як Максим Залізняк. Ще під час перебування на Січі він 

навчався не лише військовій вправності, його вабила історія предків. 

Вечорами при багатті “дознавав усе те од сивих дідів: і про Хмеля, і про 

Наливайка, і про Сірка, про Павлюка, про волю, яка ходила і в драному 

полотні, і в кармазині, про землю од віку-правіку козацьку, яку ляхи 

називають своєю” [153, с. 123]. На все життя запам’ятав ті гарячі оповіді, 

котрі виховували патріотичне почуття любові до батьківщини, од яких рука 

сама тяглася до шаблі. 

Письменник наголошує на джерелі національної пам’яті – народних 

піснях, якими кобзарі увіковічнювали імена славних оборонців рідної землі. І 

з усього видно, що автор усвідомлював виняткову роль кобзарів у духовному 

житті народу, у формуванні його національної свідомості, адже вони 

“...оспівували бойові походи козаків, їхній героїзм, хоробрість, доблесть. 

Звідси й головна їхня роль – уславлення козацького війська, ... охорона й 

збереження козацьких традицій” [227, с. 79]. Прозаїк вводить у сюжет 

архетип Кобзаря, який своїми піснями, що оживляли у пам’яті Залізняка 

драматичні сторінки історії України, збурював українську чутливість його 
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натури, бо ставало до болю шкода затоптаної чужоземцями, запроданої 

рідної землі, та так, що “здавалось, коли б міг, обійняв її всю, заховав на 

широких гарячих грудях” [153, с. 256]. А пульсуюча постійно в голові думка 

– невже його Україна повік буде невільною – завдавала нестримного болю. 

А потім буде дружба з химерним козаком, колишнім київським 

спудеєм, Охрімом Берізкою, чиї слова про рідну землю й національну 

пам’ять (зрозуміло, що останнє поняття в тексті твору прямо не називається) 

назавжди закарбувалися в його пам’яті. “Не так страшно втратити землю, яка 

під ногами, − вчив товариш, − як предківський дух, що витає над нами од 

віку і передається з серця в серце, кипить або дрімає в крові. …нехай на тебе 

одягли чуже вбрання, але допоки твій розум заперечує, що ти не лях і не 

уніат, доти твоя батьківщина жива, написана вона на твоїх корогвах чи ні. 

Корогви завжди можна зробити. Доки гордість за діяння батьків твоїх поймає 

твоє серце, доки ти не відцурався їх, не відцурався своєї пісні і слова, доти ти 

людина і козак. … а от коли ти повіриш (читай – забудеш. – В. З.), що ти вже 

не християнин, не козак, тоді й справді станеш покручем, переведешся 

нінащо” [153, с. 123−124]. 

Кожен раз, коли згадував ці слова, мимоволі розправляв плечі, почував 

у тілі страшну силу, а в серці – волю, прагнув донести ці “міцні” слова до 

всіх сердець, може, тоді б і, справді, жили власною волею. Тут відчувається 

перегук із національною ідеєю, висловленою Т. Шевченком у вірші 

“Холодний Яр”. На рівні ж поетики патріотизм гайдамацького ватажка 

підкреслено уснопоетичним архетипним образом велетня-захисника, таким 

собі Кожум’якою ХVIII ст., народження нової свідомості якого передають 

гіперболізовані епітети: страшну, міцні. 

Залізняк у Ю. Мушкетика добрий, чуйний і відданий друг для своїх, у 

бою ж з ворогом – сміливий воїн і непримиренний месник. Таким чином, 

відчувається, що цей образ у романі символізує сутність нації, котра стоїть на 

порозі свого самоусвідомлення. Прозаїк свідомо ідеалізує героя, віддаючи 

тим самим шану його ролі у зростанні національної свідомості українців. 
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У другому розділі роману паралельно із сюжетною лінією Залізняка 

перед нами розкривається образ іншого гайдамацького ватажка – Івана 

Гонти. Старший сотник уманських городових козаків, він понад десять років 

командував сотнею і за свою службу отримав від Потоцького два села, які 

давали йому неабиякий прибуток. Іван Гонта став ніби справжнім 

шляхтичем, зв’язаний своїми економічними і посадовими інтересами із цим 

класом. Як бачимо, порівняно з більшістю повстанців, уманський старший 

сотник був чоловіком заможним і займав досить пристойне місце на 

суспільному східнику. Крім уже подарованих двох сіл, Потоцький обіцяв 

Гонті шляхетство та інші привілеї за умови його вірності Польщі, тож його 

перехід на бік коліїв пояснюється зовсім не соціальним гнітом чи 

матеріальними нестатками. На нашу думку, через образ Івана Гонти автор 

розкриває психологічно складну проблему морального сумління (совісті), як 

наслідок збереження людиною національної пам’яті. Приєднуючись до 

повстанців, сотник усвідомлював, що втрачає в разі перемоги будь-якої зі 

сторін: у разі успіху перших – свої села, бо старі порядки були б скасовані, у 

випадку перемоги польської шляхти – крім статків, ще й власне життя.  

Таким чином, доходимо висновку, що єдиною причиною, котра 

привела Гонту до лав повсталих була його любов до України та до її 

поневоленого народу, якому прагнув допомогти встати з колін і здобути 

волю на власній землі у своїй державі. Повернення ідентичності героя 

реалізовується через психологічні роздуми і спогади дитинства. 

Сьогодні він пан, але пам’ять не забула нічого, назавжди залишивши 

його у душі малим Іванком, що, обробляючи з батьком куций клаптик 

орендованої у пана землі, милувався співом жайворонка; Іванком, який, 

наслухавшись кобзаревих пісень та розповідей діда, мріяв утекти на Січ, 

“туди, де воля й братерство, слава і відвага” [153, с. 327]. Багато років плекав 

цю думку, аж поки життя не понесло своїми дорогами в інший бік.  

Вихований батьком, що був панщинний за паперами та вільний духом, 

мав козацьке серце і не давав вбити туди чужинського цвяха, Іван від нього 
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перейняв чесну і пряму душу, яка краялася від болю, коли чув, “що українці 

народжені на те, щоб слугувати шляхті, що вони й розумом куціші за 

поляків, і мова їхня тільки для того, аби поратися біля бидла” [153, с. 325]. 

Розумів, що народ його і звитяжний, і роботящий, і мова його прекрасна, й 

пісні чудові. Розуміння вищого призначення свого народу утверджувало 

Гонту в думці, що мусить наступити час, коли вони стануть вільні.  

Усе це робить зрозумілим те, чому він, незважаючи на свої статки, 

почуває душевний дискомфорт: “...був шляхтичем – і ненавидів усе 

шляхетське, катувався тим, що стоїть на сторожі неправди, визиску рідного 

народу, що й сам став запроданцем” [153, с. 324]. Герой потрапляє у 

ситуацію чужого серед чужих. Сприймаючи свій орієнтальний світ як 

український, сотник у полонізованому оточенні не знаходить себе. Саме тому 

він так і не став своїм в оточенні шляхтичів і весь час перебування серед 

уманської верхівки відчував на собі її презирливе ставлення. 

Молодість Ю. Мушкетика, якому на час написання роману було лише 

28 років, плюс закритість невигідних радянській владі історичних документів 

не давали відповіді на питання: чому ж тоді за такої ситуації Гонта так довго 

жив серед цих ненависних йому панів? Тому прозаїк-початківець пояснює це 

тим, що сотник цього і сам не знав, бо заплутався, адже споконвіку існують і 

багаті, і бідні.  

Можемо припустити, що тут знову спрацювала вроджена українськість 

прозаїка, що йшла урозріз із пропагованим тоталітарним образом сім’ї, “який 

пов’язаний зі знищенням власне людських координат (приклад Павлика 

Морозова)” [232, с. 150]. У романі Гонта апелює до образу батька (пам’яті 

про нього) тоді, коли потребує допомоги, поради. Програмуючи свою 

життєву позицію, він сумнівається в головному її принципі: честь чи зрада, і 

в цьому виборі його приклад стає для нього моральним орієнтиром. 

Дарма сотник виправдовувався тим, що, маючи силу й розум, краще 

було йти вгору, ніж гибіти в нужді й темряві. Не сприймала його душа цих 

виправдань, бо, прокладаючи шаблею туди шлях, дуже важко було не 
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заплямувати її кров’ю невинних людей. Гонта не витримував такого 

роздвоєного життя. А тут ще й на його очах було побито кобзаря, який у 

романі постає скарбницею національної пам’яті, носієм відомостей про 

минуле, котрий у батьківській хатині завжди сидів на на найпочеснішім місці 

– на покуті. Сотник не міг більше дивитись на подібні безчинства. 

Йому потрібно було робити вибір між шляхтою і друзями, 

односельцями, родичами, материною та батьковою могилими. І ніби 

моральний орієнтир для всього свого подальшого життя у свідомості зринає 

питання: що б сказали останні, якби побачили його сьогодні? Відповідь для 

нього очевидна: не було б йому прощення. Таким чином, архетип батька-

матері (пам’ять про них) сприяла самоідентифікації персонажа, позначаючи 

рушійний етап у його становленні. 

Навіть живучи серед шляхтичів, сотник понад усе любив Україну. 

Дивлячись на свою рідну землю, зі щемом згадував: “Скільки поту гіркого 

влито на твої ниви! Скільки крові пролито на роси чистії! І все те, в твою 

славу, щоб буяла і квітла ти…” [153, с. 328]. Незважаючи ні на що, Гонта 

залишався козаком. Не дарма ж гайдамака Жила каже про нього: “Справжній 

він козак, душа козацька в нього” [153, с. 398]. Мабуть, тому все частіше 

згадує могили своїх славних волелюбних пращурів: “Лежать у них лицарі 

славні, що боронили волю рідного краю. То предки твої” [153, с. 328]. І його 

спогади, повертаючи до життя залишені ними в піснях заповіді – стати за 

правду, за землю, за поневолений люд, дають героєві усвідомлення того, що 

він не може зрадити свою душу, інакше перетвориться на істоту без пам’яті 

або, як казав Остап Берізка, стане покручем, перетвориться нінащо.  

Долучення до свого стає початком процесу повернення національної 

ідентичності: минуле разом із моральними настановами батьків повертають 

сотника до народу і приводять до повстанців. Нарешті він потрапляє у 

ситуацію свого серед своїх і поряд із Залізняком стає ватажком українців, 

хоча і знає, що у випадку поразки буде страдницька смерть. Сам того не 

усвідомлюючи, Іван Гонта створив свою національну ідею, складником якої 
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стала боротьба за волю. Ні на мить він не пошкодував про обраний ним шлях 

і пішов ним до кінця – до мужньої поразки і страшної смерті. 

Ю. Мушкетик саме Івана Гонту наділяє розумінням того, що вибороти 

волю – не досить вигнати польських панів, адже страх перед повсталим 

народом, втратою маєтностей і привілеїв завжди зможе об’єднати сильних 

світу цього. Залізняк же тільки перед загрозою смерті зрозумів справжню 

роль Росії у придушенні козацької вольниці. “Хіба не ви по Орелі кріпостей 

понаставляли, форпостами і шанцями Січ оточили. І опинилась та воля в 

погребі. А митні рогачки? А поселення Нової Сербії?” [153, с. 472], − кидає 

він в очі київському генерал-губернатору Воєйкову. Автор цим гнівним 

звинуваченням показує, яка революція відбулася у свідомості його героя 

після того, як російська сторона у підлий спосіб здобула свою перемогу. 

Одновимірну монументальність тексту твору (героїчна селянська 

боротьба проти соціального й національного гноблення) руйнує 

українськість автора, яка пропонує альтернативне прочитання. Повстання 

подане в його результаті – поразці, що через потужний зображальний план 

зрадливості і підступності російської держави, через трагізм долі 

гайдамацьких ватажків пересилює наявну в романі радянську риторику. 

Хоча дія роману обіймає невеликий відрізок часу − підготовку, 

кульмінацію і розгром Коліївщини, його вважають традиційним романом, 

“якому притаманні панорамність зображуваних подій, значна кількість 

дійових осіб (понад 150), монументалізм композиції…” [52, с. 75]. Крім 

художнього відтворення самого повстання, в центрі уваги митця − 

формування нової психології вчорашніх принижених і затурканих селян, які 

нарешті подолали характерний для нашої нації “загадковий ген усе 

терплячості й виживання…” [65, с. 59] і, взявшись за зброю в оборону своїх 

прав, явили світові приклад найрідкіснішого спротиву. Аби зрозуміти, що 

спонукало людей до таких дій, письменник намагається передати дух 

тодішньої епохи.  
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В образах гайдамаків і їх легендарних ватажків представлений архетип 

Воїна, який уособлює одвічне прагнення українця до волі, його сміливість і 

благородство. Залізняк і Гонта – це уособлення всіх національних лідерів, 

котрі боролися заради України, заради волі, бо для українського чоловіка 

воля – понад усе. 

Тож як результат − зі сторінок роману, що відображає національну 

політичну пам’ять, адже автор показує, як очолене Залізняком і Гонтою 

повстання набуло масштабів національно-визвольної революції, в основі якої 

лежала національна ідея української державності, постав історичний досвід 

нашого народу. 

Незважаючи на присутність у творі певних ідеологічних штампів, які 

працювали на тоталітарні канони й міфи, твір критика назвала “першим 

твором новітньої української прози, у якому ґрунтовно осмислювалися 

складні події гайдамацького повстання 1768 р.” [52, с. 74]. Радянський 

письменник створив образи козацько-гайдамацьких ватажків, котрі 

привносили потужний патріотичний струмінь, що живив національну 

пам’ять українства.  

Тож, підсумовуючи, зазначимо, що в романі “Гайдамаки” прозаїк через 

художнє переосмислення далеких історичних подій Коліївщини показав 

національну славу і ганьбу, біль і гідність, поразку і розпуку окраденого, 

відтятого від своєї історії народу. Сюжет книги митець повністю 

підпорядковує розкриттю характерів головних героїв. Образи Гонти і 

Залізняка доводять нам, що ці люди − носії найкращих ознак українського 

національного характеру, вони − справжні патріоти, одержимі духом і великі 

своїми помислами. Використавши шевченківський мотив “нашої − не своєї 

землі”, саме через ці образи письменник показав, як усвідомлення того, що 

“…всі …ходять, понуривши голови. Дивляться в землю, а вона не їхня” [153, 

с. 256] призвело до повстання, яке під їхнім керівництвом переросло у 

національно-визвольну революцію. 
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Таке широкомасштабне дослідження гайдамаччини, котрим є роман 

Ю. Мушкетика, − потужний матеріал для виховання національної 

самосвідомості, тому що, хай і на підсвідомому рівні, автор закріпив за 

українцями право на бунт і протест, змалював процес відродження 

приспаного духу власної гідності нашої нації, крім того, твір береже пам’ять 

про події Коліївщини, про її героїв, які стали прикладом мужності й вірного 

служіння рідній землі. Намагаючись реконструювати на сторінках твору 

історичні події, прозаїк переконує, що запорукою пам’яті як про них, так і 

про видатних особистостей є слава, котра закарбувалася у колективній 

пам’яті людства: “Згадають нас колись люди. Все згадають. Немалу зарубку 

лишаємо. Послужить вона іншим наукою. Пригадають онуки дідів своїх, і в 

них кров закипить” [153, с. 476], − як пророцтво і настанова майбутнім 

поколінням, звучать слова Гонти у фіналі роману, продовжуючи 

передбачення князя Святослава: “І проминуть десятки, сотні літ, але 

прийдешні люди згадають якщо не імена, то хоч великий труд батьків 

своїх…” [209, с. 579].  

 

Висновки до Розділу 3 

Проаналізована радянська проза 40–50-х років на історичну тематику 

доводить, що, на відміну від діаспорної, на ній досить сильно позначилася 

тоталітарна політика Радянського Союзу, яка вимагала від письменників 

дотримання соцреалістичних канонів. Отож домінування імперських формул 

– характерна ознака як творів про Київську Русь, так і козаччину. 

Колоніального характеру набуває також ідея “возз’єднання слов’янських 

земель в одній державі”. 

Проте, незважаючи на це, підтекст радянської історичної белетристики, 

на нашу думку, підсвідомо працює на пробудження національної пам’яті, 

проблема якої вирішується в різних аспектах: у відтворенні історичних подій, 

у їхній морально-етичній оцінці та у бажанні проаналізувати суть. 

Об’єднавчою ланкою у цьому стає художньо-образна структура 
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досліджуваних нами текстів та відтворена у них політична національна 

пам’ять. 

Захаращеність розглянутих нами творів про Київську Русь (“Сіверяни” 

Д. Міщенка, “Святослав” С. Скляренка, “Данило Галицький” А. Хижняка) 

тоталітарно-колоніальними стереотипами не стала на заваді патріотичному 

дискурсу цих творів, що проявляється через архетипи у змалювання описів 

краси руської землі, любові до неї, героїчної боротьби з її ворогами, через 

використання мотивів “Слова…”, образів-символів та відтворення народних 

обрядів і звичаїв. 

У романі “Гайдамаки” Ю. Мушкетика змалювання повстання 

представлено у двох площинах: художньо осмисленої загальноприйнятої 

радянською наукою версії його розгортання і підсвідомих, інтуїтивно 

вибудованих автором ситуацій та подій, які на рівні архетипів апелювали до 

генетичної пам’яті читачів.  

Художнє осмислення пройдешнього у цих творах виховує образне 

бачення києворуської та козацької сторінок нашої історії, стає потужним 

чинником збереження національної пам’яті на тлі цілеспрямованого нищення 

духовності українського етносу, присипляння національної свідомості, коли 

активно поширювався вірус малоросійства і плебейської запопадливості. 

Історичні твори повертають нас у далекі часи, художньо відтворюють 

психологію, світобачення і життя людей минулого.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Запропоноване дослідження, в основу якого покладено проблему 

національної пам’яті, є спробою нового підходу до інтерпретації історичної 

прози 40–50-х років ХХ століття як діаспорних, так і материкових прозаїків. 

У роботі досліджується теретичний аспект поняття пам’яті, зокрема 

національної, подано короткий огляд суспільно-політичної атмосфери 40–50-

х років ХХ століття, її вплив як на розвиток української літератури загалом, 

так і на прозу історичної тематики. 

Аналізується проблема національної пам’яті у творах, написаних у 

зазначений період, що належать до різних жанрів прози на теми минулого, а 

також вивчаються закономірності та особливості художнього відтворення 

митцями історичних подій та осіб в демократичних та тоталітарних умовах 

перебування. На основі аналізу змісту творів з акцентуванням на окремих 

тематичних компонентах, з’ясуванням їхніх функцій, застосовуючи 

системний підхід, ми доводимо, що концепція національної пам’яті є 

важливою складовою частиною художніх творів на історичну тематику. 

Пам’ять є основою буття і самовизначення людини, ототожнення її з 

певною культурою і нацією. Вона виступає запорукою безперервності й 

давності існування останньої у часі. Цим поняттям також називають минуле, 

яке зафіксоване у пам’ятках писемності, у формах культури та видах 

мистецтва, зокрема і в літературі, тобто у тому, що ми вважаємо художньою 

пам’яттю. Проявлення її у художніх творах є важливим доказом тяглості 

існування певної нації та її культури.  

Література є свідченням самого життя, адже накопичує і зберігає досвід 

як окремих одиниць, так і цілого колективу, саме тому вона і знаходиться у 

нерозривному зв’язку з пам’яттю. Здобутий шляхом прочитання та 

інтерпретації художніх текстів, на історичну тематику зокрема, згаданий 

досвід закріплюється в суспільній пам’яті та є тим контекстом, котрий 
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потрібен для розуміння наступних текстів, що у свою чергу є проявом 

колективної пам’яті. 

Первинними основоположними носіями смислу в літературі є 

архетипи, котрі, за Юнґом, сконцентровуються в колективному несвідомому. 

Вони містять приховані ознаки пам’яті нашого минулого, тобто національну 

історію. Архетипні символи вчений тлумачив як всім відомі поняття, котрі 

набувають специфічних додаткових значень до свого вже звичного значення.  

Універсальні архетипи у певній інтерпретації відомі всім народам, в 

етнокультурних же закріплені властивості, притаманні національній 

духовності конкретної нації, в них зосереджений її колективний досвід і 

ментальні особливості. Потрапляючи на сторінки творів про минуле, 

етнокультурні архетипи і символи наповнюються тим змістом, який працює 

на збереження й передачу національної пам’яті. 

Поняття пам’яті є об’єктом вивчення різних наук: літературознавства, 

філософії, психології, етнографії, історії, соціології, політології, кожна з них 

тлумачить його як процес збереження й передачі інформації про події 

минулого  

В основі національної пам’яті лежить історична пам’ять народу, а її 

художнім вираженням і важливим носієм є література, зокрема проза на 

історичну тематику.  

Національна самосвідомість акумулює у собі знання про події, 

традиції, ідеї – все те, що допомагає народу усвідомлювати своє минуле, 

тобто національну пам’ять, а також і його ставлення до цього історичного 

багатства. Разом вони (знання і ставлення) зумовлюють поведінку нації у 

суспільному житті. Таким чином, можна сказати, що національна пам’ять 

відбивається у національній самосвідомості, котра формується на ґрунті 

знань про минуле. 

Розглядаючи розвиток літератури в тоталітарному суспільстві 40–50-

х рр. ХХ ст, варто зазначити, що він відбувався в умовах ізоляції від 
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аналогічних процесів у світовій культурі. Художня література в Україні 

повинна була керуватися лише “єдино правильним” марксистським ученням.  

Репресії 30-х рр. завдали непоправних втрат нашій культурі, тож Друга 

світова війна зумовила різні настрої серед населення. Зрештою офіційна 

влада була змушена послабити контроль над культурною сферою, що 

призвело до появи національної парадигми та певною мірою деміфологізації 

символів національної пам’яті. 

За часів колоніального становища України існував цілий ряд обмежень 

і заборон, які стосувалися тематики української історичної прози, через що 

остання розвивалася переважно в рамках подій Київської Русі, національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та Переяславської ради. 

Але й у відтворенні цих подій треба було дотримуватися утвердженого 

радянською ідеологією певного їх трактування. Тож не викликає сумніву, що 

твори і на дозволені владою теми потребують всебічного, не позначеного 

політичною кон’юктурою осмислення.  

Найбільший інтерес із точки зору вивчення національної пам’яті мають 

випадки, коли у прозі на історичну тематику немає чітко вираженого 

звернення письменників до цієї проблеми, але відповідні образи й інтонації 

проявляються у їхньому поетичному осмисленні мимохіть, на рівні архетипів 

і символів, як наслідок того, що українськість органічно увійшла у генетичну 

пам’ять митців і стала частиною їхньої культури. 

Письменники-емігранти мали змогу без кон’юнктурного втручання 

збагнути і проаналізувати суть історичних подій, із позицій іншого 

культурного й етнічного оточення донести до читача власне бачення 

минулого, створити нові типи образів, не властиві історичному прозописьму 

материкової України. Як носії української ментальності, що перебували поза 

межами рідної землі, вони мали змогу багатогранно й правдиво показати її 

давноминулі події, подати більш глибокий психологічний портрет своїх 

предків, ніж їхні співвітчизники, котрі перебували під тиском влади 
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тоталітарної системи. Тож українська діаспора відіграла важливу роль у 

збереженні національної пам’яті народу.  

Значну роль у зростанні національної самосвідомості українців у 

ХХ ст. відіграла Біблія, що була джерелом сюжетів для вітчизняних 

письменників, які брали за основу для творів події з історії єврейського 

народу, щоб відтворити історичну долю своєї нації. Проте атеїзм, котрий 

пропагувала радянська влада, поряд із методом соцреалізму не надавав такої 

можливості материковим прозаїкам, тож твори цієї тематики, написані у 40–

50-х рр. ХХ ст., побачили світ за межами рідної землі. До них належить 

притча В. Домонтовича “Апостоли” та роман Л. Мосендза “Останній 

пророк”. Характерною ознакою цих творів є проектування авторами крізь 

призму проблеми національної пам’яті сюжетів зі Святого Письма на сучасну 

дійсність, у такий спосіб створюється відчуття зв’язку часів, тяглості 

традицій. Модерністський підхід прозаїків до змалювання Біблійних 

оповідей дозволяє осмислити зазначену проблему через окреме людське 

життя. 

Жанр легенди Наталена Королева використала для поетизації 

минулого, щоб викликати до нього інтерес, захопити читача небуденною 

ситуацією, котра пробудить у реципієнта почуття національної гордості за 

власну країну. Предметом уваги письменниці у збірці “Легенди 

старокиївські” стали не постаті, з якими пов’язані етапні періоди історії, а 

витоки духовності та її носії, засвідчені народною пам’яттю. 

Використовуючи давні легенди і повір’я, мисткиня прагнула передати своє 

розуміння одвічних проблем українців: походження народу, національної 

пам’яті, причини бездержавності й трагічної долі рідної землі, що, на її 

думку, полягають у нашій національній провині − у зраді та безпам’ятстві; 

показала шляхи їх вирішення − ніколи не забувати про давність нашого 

коріння, пам’ятати, що Україна − це земля зі своєю давньою історією і 

славними традиціями, котрі дають право її народу на власну державність. 

Саме ідея відродження України спричинила звернення Наталени Королевої 



183 

до архетипних витоків нації, переосмислення міфологічних мотивів та 

образів, завдяки яким витворилася в її поетичному світосприйнятті особлива 

національно-культурна модель історичного виникнення нашого народу. 

Поетичне осмислення національної пам’яті про події періоду 

козаччини репрезентоване в нашому дослідженні добою Хмельниччини 

(повісті “Рубікон Хмельницького”, “День гніву” емігранта Ю. Косача). 

Зробивши центром художнього відображення особистість гетьмана, автор 

знімає з його образу звичний для нас ореол героя та національного провідця, 

натомість показує, як із простого чигиринського сотника через подолання 

сумнівів та невпевненості формується лідер нації. Притаманний письменнику 

модерністський стиль мислення, відсутність ідеологічного тиску допомогли 

йому наблизитися до розуміння як відповідної історичної епохи, так і 

внутрішніх суперечностей характеру Богдана Хмельницького, показати 

майбутнього гетьмана, з одного боку, як звичайного смертного, з усіма 

рисами, притаманними простій людині, з іншого, − все ж таки обраного 

Богом, що зміг виконати покладену на нього долею місію − стати вождем 

поневоленого народу. 

Творчість представників радянського літературного процесу тематично 

була обмежена, крім того, митці змушені були творити в жорстких 

ідеологічних рамках, котрі вимагали від письменників будь-яку проблему 

висвітлювати з точки зору класовості, слов’янського братства й відведення 

провідної ролі Москві. Тож період 40–50-х рр. ХХ ст. у нашій роботі 

представлений трьома історичними романами про Київську Русь, а саме: 

“Сіверяни” Д. Міщенка, “Святослав” С. Скляренка та “Данило Галицький” 

А. Хижняка. Радянська тоталітарна система не давала можливості прямо 

писати про проблему національної пам’яті, тож засобом її збереження для 

радянських белетристів стала поетика патріотизму, котра у вищезгаданих 

творах через архетипні символи, у яких відбилася генетична пам’ять народу, 

знайшла своє відображення у показі любові наших предків до рідної землі, у 

патріотичній ідеї її захисту, в образах-символах, у використанні мотивів 



184 

“Слова…”, у змалюванні звичаїв, традицій та обрядів, що на підсвідомому 

рівні актуалізували у читачів знання про культурні надбання власного 

народу. 

Друга й остання дозволена тема радянського прозописьма – це 

козаччина, представлена у нашому дослідженні романом Ю. Мушкетика 

“Гайдамаки”, у котрому автор, безумовно, дотримався соцреалістичних догм 

(ідея спільного походження двох братніх народів, їхньої одвічної дружби та 

відведення державотворчої ролі Москві). Однак, незважаючи на все це, 

звернення до архетипної символіки дозволило Ю. Мушкетику показати 

гайдамаччину насамперед як боротьбу нації за волю і право на життя, 

довести, що вона стала продовженням Хмельниччини. У його романі 

змалювання образів народних ватажків, якими є Максим Залізняк та Іван 

Гонта, підпорядковане розкриттю проблеми національної пам’яті. Для автора 

є незаперечним той факт, що пам’ять нації незнищенна, допоки наша земля 

народжує таких оборонців, котрі не втрачають предківський дух, для яких 

героїчні діяння батьків стають прикладом.  

Материкова і діаспорна літератури є однаково важливими частинами 

нашої культури, саме цей факт у її розвитку визначає оригінальну специфіку 

української літератури порівняно з іншими світовими літературами. 

Розглянувши історичну прозу 40–50-х рр. ХХ ст., як тих, так і інших, ми 

довели залежність митців від впливу політичних, ідеологічних, релігійних та 

патріотичних віянь цього періоду, а відтак показали розбіжність у 

трактуванні минулого у творах, написаних в умовах різних ідеологічних 

режимів. 
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