












1сторичш романи захщноукрашських прозапав початку X X  ст. р1зш за жан- 
ровими конструкщями, стилем, поетикальними особливостями, але вс1 вони, 
дослщжуючи сощальш, юторюсофсыа, морально-психолопчш проблеми доби 
й особи, проникали у субстанщю нацюнального буття, обгрунтовували гли- 
бинш юторичш катаюпзми, антагонютичш суспшьш щеали, узагальнивши 
художню формулу трапчного часу. Експерименти з художшми прийомами 
сюжетоскладання, характеротворення, опов1дно1 манери дозволили ш  створи- 
ти 1СТоричний роман, який розсунув меж1 традицшного вальтерскотавського 
роману через поглиблення психолопзму (процеси флуктуаци особистост1, етич- 
н1сть, невичерпшсть людсько‘1 натури, зокрема и таемничють (езотеричнють), 
1ндив1дуал1зм), складну модель персонажа нового типу -  неоромантичного героя 
чину -  цшьного та гармоншного, 13 сильною волею й непохитними морально- 
духовними настановами, юторизм, панорамнють, симв0л1чн1сть, ускладнення 
наративно!' структури, багатоплощинний хронотоп. Ц1 жанротв1рш дом1нанти 
дозволяють трактувати 1Сторичний роман як оригшальне художне явище в за- 
Х1ДН0укра‘1НСЬК1Й проз1 першо*1 половини X X  ст.

Лггература

1. Андрус1в, С. Модус нац10нальн01 1дентичност1: Льв1вський текст 30-х рок1в XX ст. / 
С. Андрус1в. -  Льв1в : Вид-во Льв1вського ун-ту 1М. I. Франка. -  Терноп1ль : Джура, 2000. -  340 с.

2. Сфремов, С. 1стор1я украТнського письменства / С. €фремов ; за ред. М. К. Наенка. -  
КиГв : Реш1па, 1995. -  685 с.

3. Лггературознавчий словник-довщник / Р. Т. Гром’як [та ш.]. -КиТв : Академ1я, 1997. -  752 с.
4. Мафтин, Н. В. ЗахщноукраУнська та ем1грацшна проза 20-30-х рок1в XX стагпття: 

стильов1 та 1дейн1 парадигми : автореф. дис ... д-ра фшол. наук : 10.01.01 / Н. В. Мафтин ; Льв1в. 
нац. ун-т 1м. I. Франка. -  1вано-Франювськ, 2009. -  38 с.

5. Рудницький, М. Богдан Лепкий / М. Рудницький // Слово 1 час. -  1992. - №  11. -  С. 28-31.
6. Ткачук, М. Жанрова структура ромашв 1вана Франка / М. Ткачук. -  Тернопшь : ТДП1, 

1996. -  124 с.
7. Трофимук, С. М. Творчють Степана Тудора / С. М. Трофимук. -  КиТв : Вид. АН УРСР, 

1963.- 175 с.
8. Рипк & \\^а§па11§ Епсус1оресПа. -  Уогк, 1972. -  Уо1. 18. -  225 з.
9. ТЪе Ые^ Епсус1орес11а Вгкапп1са. -  СЫса§о, 1993. -  Уо1. 8. -  940 з.

Л. П. Вашк1в (м. Тернопшь)

ОБРАЗ КОЗАКА-ХАРАКТЕРНИКА 
У ПЕРШОМУ УКРА1НСБКОМУ 1СТОРИЧНОМУ РОМАШ  

«ЧОРНА РАДА» ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛ1ША

Пантелеймон Олександрович Кул1ш (1819-1897) -  украшський письменник 
друго! половини XIX ст., ключова 1 харизматична постать у суспшьному 1 Л1те- 
ратурному житт1 зазначеного перюду. Реестр заслуг цього митця в украшськш 
культур! численний кшьюсно 1 поважний за зм1Стом. Кул1ш -  «могучий майстер 
украГнсько! мови й творець украшського правопису, благородний поет «Досв1ток»,
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перекладач Шексшрових 1 Байронових твор1в, також Б1блй, автор «Записок
0 Южной Руси», «Чорно*1 ради» 1 сили шших Ц1нних праць» [6, с. 258]. Упм, 
мабуть, 1 само‘1 «Чорно! ради» вистачило б для визнання потужного впливу 
П. Кул1ша на розвиток класично!* украшськоУ Л1тератури.

Автор першого украшського роману -  юторичного полотна з час1в Руши -  
зробив неоцшенну мистецьку 1 громадянську послугу нацюнальному письмен- 
ству. Вш написав тв1р, котрий свош щейним звучаниям застерйав: «Блкдатеся, 
да не порабощеш будете!» Член Кирило-Мефодйвського братства, Кул1ш був 
В1рний його гасловк «Шзнайте ютину й ютина визволить вас». Вш шукав 
цю ютину упродовж усього свого життя, шукав пристрасно 1 нервово. «Чорна 
рада» -  етап на шляху його св1тоглядних 1 творчих шукань, етап важливий
1 показовий. Осв1чений украшець роюв двадцяти з лишком, громадянин 1мпе- 
рй, спрагл01 рОЗЧИНИТИ В СОб1 ВС1 Культурн0-нац10нальн1 В1ДМШНОСТ1 поневоле- 
них народ1в, Кул1ш написав юторичний роман (перший в нацюнальнш лггера- 
тур1 зразок цього жанру!) про найскладшшу в юторй Украши добу, означену 
промовисто -  Руша. «Не могу далее переносить, что после повестей Основья- 
ненка мы, малороссияне, совсем уснули со своею литературою» [7, с. 117], -  
зазначить Кул1ш у листг до Осипа Бодянського в1д 8 жовтня 1846 р. Вш прагне 
надрукувати свою «Чорну раду» -  збудити земляюв згадкою про часи геопо- 
Л1тично*1 роз1рваност1 Украши: Л1вобережно1 -  шд Москвою, Правобережно*1 -  
П1д поляками. «Зложити докупи обидва береги Дн1пров1», «позаводити усюди 
правнй суди, школи, академй, друкарнг», «П1дняти Украшу вгору» мр1ють ге- 
ро*1 першого украшського юторичного роману -  гетьман Л1вобережно1 УкраТни 
Яким Сомко та паволоцький (правобережний) полковник 1 священик Шрам.

За образним висловом шзшшого украшського юторичного романюта Б. Леп- 
кого, у «Чорн1Й рад1» «воскресають 1 одиниц1, мов би сходили з рам старих по- 
линялих портрет1в, 1 суетяться гуртки, 1 ураганом зриваються широк1 маси ко- 
зацтва та черн1» [9, с. 19]. У реал1зацй центрального конфл1кту твору (конфлш- 
ту М1ж державотворчим 1 рушницьким началами в украшськ1й юторй) особ- 
ливе М1сце належить образов! Кирила Тура. Цей «найромантичн1ший герой 
Кул1ша» [10, с. 114] сповнений особливо'1 внутр1шньо*1 щлюност1, котру ш дмь 
тив уже перший рецензент (М. Костомаров), а згодом вщзначили й шзшип 
досл1дники твору (С. Сфремов, В. Петров, М. Зеров та ш). Вш представляе За- 
порожжя, що було «кульмшащею украшсько1 племшно'1 вроди та народно*1 
вдач1» [2, с. 202]. Ось як автор малюе портрет Кирила Тура: «Перший запоро- 
жець був здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонщ; сам опа- 
систий; довга, густа чуприна, шднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кшська 
грива; уси довп, униз позакручуваш, аж на жупан 1звисали; оч1 так 1 грають, 
а чорн1, густи брови аж геть шднялись над тими очима, 1 -  враг його знае -  
глянеш раз: здаеться, супиться; глянеш удруге: моргне довгим усом так, наче 
зараз 1 шдшме тебе на см1х» [8, с. 36- 37]. Ця характеристика доповниться зго
дом багатьма виразними штрихами, з-пом1ж яких виокремлюемо два: Кирило 
у герщ з Шраменком («тим часом у обох оч! вже йграють, як у зв1рюки; щоки
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горять; на руках жили понабрякали, як в1рьовки; 1 вже б’ють козаки напро- 
паще») [8, с. 64] та переодягнений Кирило Тур (розмова з Брюховецьким).

Цей бувалий у бувальцях запорожець авторською волею надшений багатьма 
чеснотами. Пднють, якою дихае уся його постава, виявляеться як у вчинках, 
так 1 в мовленш персонажа. Прикметно, що задля и акцентування Кул1ш часто 
вдаеться до вставних конструкцш, описуючи ситуацп, за яких з’являеться Тур 
(зокрема, т д  час зустр1Ч1 31 Шрамом 1 Сомком у Киев1). Мовна парт1я Кирила 
Тура градацшно увиразнюе його образ упродовж усього розвитку подш. Вш ум1е 
поштиво урезонити полковника Шрама («Козацьке слово, я оддав би шалевий 
свш пояс за таку честь! Та сього зроду не буде! Лучче, коли хоч, розрубай мене 
надвое од чуба до матш, а я не зшму руки на тво*1 шрами 1 на твою рясу» [8, с. 45]); 
прив1татись 31 сво1м супротивником П1сля смертельного двобою словами 
жарт1вливими, однак сповненими екзистенцшного смислу («Ну, не думав я, 
щоб шсля тако‘1 руки ще ти дививсь на божий мир. Та й сам я -  мовити правду -  
не хот1в би бшыи тдш м атись на ноги. Бог знае, чи трапиться вдруге так гарно 
вкластись спати» [8, с. 88]); захопитись д1вочою вродою до самознищення («нехай 
я буду шмат гряз1, а не лицар, коли я думав, що е на с в т  таке диво» [8, с. 37]); 
на запитання молодого Шраменка вщповюти словами з Давидових псалм1в, 
а ще вельми доречно 1 неспод1вано для ствбесщ ника (та й читача!) прочитати 
напам’ять пророцтва Среми («Чрево мое, чрево мое болить м е т , смущаеться 
душа моя, терзаеться серце мое. Не умолчу, яко глас труби услишала душа 
моя, вопль рат1 1 бщи. Докол1 зргги 1мам б1жащих, слишащ глас трубний? По
неже вожд1 людей мо1х синове буйнп суть 1 безумии; мудр1 суть, ежи творити 
злая; благо же творити не познаша» [8, с. 107]); у народнопоетичному дус1 
сформулювати блискучу гшерболу («Святе дшо наип С1ЧОВ1 коряки! У нашому 
корящ утопиш 1ншого м1зерного й ляшка» [8, с. 47]); номшувати козацьку 
зброю через символ1чну метафору («чесна панна шаблюка», що «з бусурманом 
зустр1чалась, та й не ДВ1Ч1 Ц1лувалась» [8, с. 63]). Хвилина ж розпуки у глибщ 
(коли ув’язнений гетьман вщмовляетьтся в1д порятунку ц1ною Турово1 жертви), 
розпуки за життям гетьмана-лицаря виривае з козацьких уст дивовижне про- 
кляття: «Будь же проклята оця година!.. Хто в не! народиться або зачне яке 
д1ло, щоб не знав ш щастя, ш дол1! Нехай човни топляться на мор1! Нехай кон1 
спотикаються в воротях! А як кому бог пошле чесну смерть, нехай душа вер- 
таеться до мертвого тша!» [8, с. 147].

Експресивний Кирило Тур (за М. Зеровим -  «психолог-експериментатор») 
почувае себе смиком, а вс1х людей скрипками, вш «не причетний до того здр1б- 
нення людського, що лишила те л я  себе напружена 1 бурхлива доба» [2, с. 202]. 
Його вчинки хим ерт, але лицарсью: вш прагне до правди, хоч уевщомлюе 
неможливють осягнення и; вш визнае суетнють св1ту, але не може в1дмовити 
соб1 у мри про любов, коли «увш’ялись чорн! брови, наче п’явки, в душу» [8, с. 39]; 
вш готовий забрати у гетьмана наречену 1 готовий В1ддати за гетьмана життя; 
В1Н см1еться над «бабським реп’яхом» Шраменком 1, ризикуючи, рятуе для нього ж 
Лесю й увесь Черевашв рщ в1д зрадника Гвинтовки. Кирило Тур переконаний,
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що «козацька доля в бога на колшах» [8, с. 88], тому й см1еться над тими, хто 
дума, що «нема вже в бога шчого кращого над оцю м1зерну жизнь; а от, у кого 
товку € хоть на шеляг, то всякому скаже, що вона не стоТть шякопсшького 
жалю!» [8, с. 88]. Таке сприйняття св1ту висловлене в його 1рошчних реплжах, 
на зразок д1алогу з Петром Шраменком: «Ми 1демо з панотцем на смерть 
у Паволоч». -  «Боже вам поможи: дшо не ледаче!» [8, с. 143]. Представник За- 
порожжя, де «воля школи не вмирала, давш звича*1 школи не забувались, 
козацью предков1чн1 шсн! до послщу дней не замовкали» [8, с. 36], Кирило Тур 
репрезентуе своерщну низову «аскезу» (М. Зеров), яка вщповщала народному 
св1тоглядов1. Так, появ1 Кирила Тура у ромаш «Чорна рада» передуе розповщь 
про козаюв-прощальниюв. У розлогому авторському вщстуш описано, як за- 
порожщ 31 св1том прощаються, доживши до велико! СТарОСТ1. Два ТИЖШ ПИШН01 

гульби у Киев1 та чудовання завершуються бшя вор1т монастиря -  М ежипр- 
ського Спаса, увшшовши в як1, козак-прощальник «зараз черес (пояс 13 гр1ш- 
ми та коштовностями. -  Л. В.) 13 себе 1 оддае на церкву, жупани кармазинов! 
з себе, а надше волосяну сорочку, дай почав спасатись» [8, с. 35].

Образ Кирила Тура увиразнюеться в д1алоз1 Сомка 1 Шрама. Ось характе
ристики, якими надшяе запорожця гетьман: «Не раз вш меш ставав у великш 
пригод1. Добрий вш, 1 душа щира, козацька, хоч удае з себе ледащицю 1 харак- 
терника» [8, с. 44]. Вдячний Кирилов! за спасшня 1 непоодиноку послугу, спо- 
стережливий гетьман стверджуе, що козак цей «тшько й живе дуии спасешем»: 
В1Н бачив раз, як Кирило молився богов1 вноч1, обливаючись гарячими сльозами, -  
«1 нехай би пустинник зню таку молитву до бога, як сей гульвюа!» [8, с. 50]. 
3 уст Сомка ж довщуеться читач 1 про безср1бну вдачу Турову: визволяв той 
гетьмана не раз 13 велико! бщи, В1д само! смерт1, та жодного разу не спокусив- 
ся на плату -  на пороз1 висипав таляри гетьманськоТ вдячност1 31 свое! ко- 
зацькоУ шапки, примовляючи: «Звщкшя се такого см1ття набралось?»

Змальоване в ромаш запорозьке характерництво стосуеться як конкретно! 
ситуаци, коли Тур «запечатав» двер1 перед викраденням Лес1 Череван1вни 
(«Двер1 одмикайтесь, а люде не прокидайтесь!»), так 1 згадок про надзвичайш 
зд1бност1 «комишник1в»: перепливти воду на козацьк1Й бурц1 чи на намальова- 
ному вугликом човш; пускати ману на чоловша; знатися з чортами; мати 
дев’ять душ у т т  («що поки його вб’еш, то вбив би дев’ять простих козаюв»). 
У цьому контекст! особливо вимовною е художня деталь, яка увиразнюе сут- 
шсть запорожця-характерника. Маю на уваз1 образ козачо! сльози, що в епшоз1 
роману детал1зуе розпов1дь Кирила Тура про Сомка. Спостер1г и Черевань: 
«Так чи пшмеш ти, бгатику, В1ри? Як розказував про Сомка, то наче 1 всмь 
хаеться вразький запорожець, а сльоза в ложку тшько -  кап!» [8, с. 152]. 
Ця знакова художня деталь, такий мистецьки витончений оксюморон -  «козача 
сльоза» -  по-особливому шдсилюе емощйне враження, наголосивши в Кири
лов! Туров1 риси украшського нащонального характеру.

Погоджуемося 31 спостереженнями С. Нахлша, що «образ отамана Тура, ви- 
ростаючи з барокового свггу, в якому химерно й вигадливо перепл1таються
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суперечност1, змшюють одна одну протилежност1, виражае насамперед роман- 
тичне св1тов1дчування першоУ половини 19 ст.: прагнення до щеалу -  добра 
1 правди -  й усвщомлення неможливост1 осягти його. Звщси -  ПОСТШНа 1рОН1Я, 
розлад м1ж словом 1 дшом, 1рращональна поведшка» [10, с. 114]. Цим м1рку- 
ванням сучасний кул1шезнавець творчо продовжуе й розвивае тезу свого по- 
передника В. Петрова про те, що характер Кирила Тура спещально зроблено 
як зразок можливост1 дати художнш тип в аспект! антитез, показати можли- 
В1сть фантастично! духово*1 р1знобарвно1 мозаши, примхливих свавшьних супе- 
речностей [И, с. 269].

У галереУ образ1в як «Чорно*1 ради» П. Кул1ша, так 1 ус1€1 украшсько‘1 юто- 
рично! прози запорожщ-характерники належать до найбшыи уподобуваних. 
Кирило Тур -  своерщний прабатько литературного типу, науков1 спостере- 
ження над сутшстю 1 поетикою якого збагачуються з кожним поколшням
ДОСЛ1ДНИК1В.
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Т. М. Скуратко (м. Тернотлъ)

1СТОРИЧНА ОСНОВА ПОЕМИ 1ВАНА ДРАЧА 
«ДУМА ПРО ВЧИТЕЛЯ»

У л 1ро-епос1 I. Драча центральне мюце посщае людина. У драматичних 
(«Дума про Вчителя», «Соловейко-Сольвейг», «Зоря 1 смерть Пабло Неруди»), 
л1ро-драматичних («На дш роси...») поемах та поемах для юно («Числа») лю
дина як 1деал майбутнього показуеться переважно через складш сп1вв1дно- 
шення з суспшьством, з р1зними соц1альними трупами, з конкретною юто- 
ричною Д1ЙСН1СТЮ.

Фшософсько-юторичне, соц1ально-психолопчне осмислення д1Йсност1, в1д- 
крита концептуальнють, багатоаспектна проблематика -  найприкметшип ознаки
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