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СЛОВО ДО ЧИТАЧА

В історію україністики Стефан Козак увійшов як видатний, 
європейського виміру, учений, внесок якого в студіювання 
проб лем української гуманітаристики в царинах літературо-
знавства, фольклористики, філософії, релігієзнавства та націо-
логії є суспільновизнаним і високопоцінованим як в Україні, 
так і в Польщі. Не випадково його професійна діяльність увін-
чана почесними званнями й посадами професора звичайного, 
доктора габілітованого Варшавського університету, завідува-
ча кафедри української філології (1990–2008), доктора honoris 
causa Київського та Прикарпатського національних університе-
тів, кавалера ордена «Pro Ecclesia et Pontifi ce», наданого папою 
 Іоанном-Павлом ІІ, закордонного академіка НАН України. Хоча 
головними напрямами наукової діяльності Стефана Козака є 
українська література та її зв’язок з фольклором, проте пріори-
тетними для дослідника є також питання української національ-
ної свідомості, суспільно-політичної, релігійної і філософської 
думки доби українського романтизму.

У полі зору дослідника – польсько-українське культурне по-
граниччя, польсько-українські відносини від найдавніших часів 
до сьогодення. Без жодного перебільшення можна сказати, що 
своїми працями в цій сфері дослідник заклав фундамент україн-
сько-польського добросусідства й донині постає провідним 
амба садором українства й України-держави в Польщі.

Стефан Козак провадить широку як дослідницьку, так і пе-
дагогічну, науково-організаційну діяльність, він ініціатор ство-
рення та багаторічний керманич кафедри української філо-
логії Варшавського університету, у стінах якого підготував цілу 
плеяду  сучасних україністів Польщі. Йому належить ініціатива 
започаткування й видання 26-ти томів «Варшавських україно-
знавчих записок», які репрезентують українознавчу думку 
дослідників не лише Польщі, а й цілого світу. На їх сторінках 
публікувалися матеріали й доповіді учасників щорічних конфе-
ренцій  – «польсько-українських зустрічей», що висвітлювали 
культурні трансформації польсько-українського прикордоння, 
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студії з історії церкви та сакральної культури, літератури, мови, 
історії та політології. 

Знаковою є опублікована в Україні одна із семи монографіч-
них та збірникових праць С. Козака «Християнство – романтич-
ний месіанізм – сучасність». Статті та розвідки збірника (у яко-
му вміщено двадцять п’ять досліджень) охоплюють, по суті, усю 
історію української літератури, відображають помітні явища й 
постаті в процесі розвитку української культури загалом; ви-
світлюють творчість видатних діячів культури і письменства 
(Івана Котляревського, Михайла Максимовича, Тараса Шевчен-
ка, Михайла Грушевського, Павла Житецького, Івана Франка, 
Лесі Українки, Олександра Довженка, Дмитра Павличка). 

Нова пропонована увазі україністів-науковців та широкого 
загалу читачів праця С. Козака «Шевченкознавчі та порівняльні 
студії», опублікування якої приурочено до відзначення ювілею 
Т. Шевченка, подає історіософські концепції Т. Шевченка, роз-
криває широку палітру польської Шевченкіани та авторську ре-
цепцію творчості великого Кобзаря. 

Друга частина праці «Українсько-польські дискурси» при-
свячена розмаїтому спектру проблем літературознавства, поль-
сько-українських наукових зв’язків та політичних відносин в їх 
історичному розвитку. Новаторським є міркування вченого про 
особливу роль фольклору в українських націотворчих процесах, 
які в Україні започаткувалися і розвивалися, на думку дослід-
ника, раніше, ніж це відбулося в інших суспільствах. С. Козак 
слушно зазначає, що «за характером виникнення, тематикою, 
героїчною містикою і поширеністю аж до найвіддаленіших за-
кутків України фольклорні твори повсюдно спричинилися до 
формування національної свідомості українців».

Гадаємо, що упорядкована й опублікована спільними зусил-
лями науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка праця С. Коза-
ка добре прислужиться як вітчизняній, так і зарубіжній україн-
ській гуманітаристиці.

Ганна Скрипник
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ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
І ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ СТЕФАНА КОЗАКА

Нещодавно у Києві побачила світ книжка відомого варшавсько-
го україніста Стефана Козака «Християнство – романтичний месіа-
нізм  – сучасність»1, яка вкотре підтвердила широкий діапазон його 
творчої діяльності. Більше того, сучасна україністика своїм місцем 
і роллю серед інших дисциплін багато чим завдячує клопіткій праці 
вченого, коло зацікавлень якого не обмежується виключно літерату-
рознавством та історією літератури, оскільки він – ще й один із тих 
громадських діячів, хто сприяв нормалізації українсько-польських 
відносин і стояв біля витоків добросусідства двох народів. Великою 
заслугою Стефана Козака є і те, що він став наставником для кількох 
поколінь молодих науковців-україністів, зробивши своєю працею чи-
мало для популяризації україністики як дисципліни у Польщі та за її 
межами.

У передмові до згаданої книжки ми вже розповідали про найва-
гоміші моменти з життя і творчої діяльності польського літературо-
знавця, які, вважаємо, тією чи іншою мірою спричинилися до форму-
вання його наукових та дослідницьких поглядів і вплинули на його 
становлення як вченого, але, напевно, не зайвим буде нагадати окремі 
факти його біографії для тих, хто знайомство з доробком науковця 
поч не, можливо, саме з цього збірника «Шевченкознавчі та порівняль-
ні студії». Докладна літературна сильветка професора С. Козака пред-
ставлена у статтях В. Назарука, Я.  Ісаєвича, І. Бетко, Т. Хінчевської-
Хеннель, які надруковані у книзі «Ukraina. Teksty i konteksty» 2 з нагоди 
його 70-літнього ювілею.

Стефан Козак народився 11 серпня 1937 року в селі Вербиця, що 
біля Замостя Люблінського воєводства Польщі. Цей край дав йому 
псевдонім «С. Вербицький», який з’являвся під його розвідками у ча-
сописах «Наше слово» та «Наша культура». З  батьківської хати він, 
беззаперечно, виніс любов до рідної мови, інтерес до багатства її не-

1 Козак С. Християнство – романтичний месіанізм – сучасність. Статті, роз-
відки, лекції. Студії з україністики. – К., 2011. – Вип. ІХ. – 336 с.

2 Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in honorem Stefan Kozak / red. B. Nazaruk, 
W. Sobol, W. Aleksandrowycz. – Warszawa, 2007.
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зрівнянного фольклору, дослідження якого у творчому доробку відо-
мого знавця епохи романтизму в Україні та за її межами посідає чи-
мале місце (особливу увагу дослідник приділяє саме історико-героїч-
ному епосу). Та, на жаль, Вербиця лише на короткий час стала місцем 
проживання сім’ї Козаків, яку у вирі акції «Вісла» в червні 1947 року 
виселили на північ Польщі. Середню освіту хлопець здобув у ліцеї міс-
та Лідзбарк Вармінський, яке розташоване на території Ольштинсько-
го воєводства колишньої Східної Пруссії. 

Згодом Стефан Козак як стипендіат польського уряду навчався 
і закінчив аспірантуру на філологічному факультеті Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка. Там же захистив 
кандидатську дисертацію, керівником якої був професор Євген Кири-
люк. Варто нагадати, що перед вступом до аспірантури він працював 
у Варшавській газеті «Наше слово» (1962–1964), брав на себе значну 
відповідальність, оскільки популяризував заборонених в Україні літе-
раторів та їхні твори: Ліну Костенко, Миколу Вінграновського, Івана 
Драча, Євгена Гуцала, Віктора Міняйла, Івана Світличного, Івана Дзю-
бу та багатьох інших. У такий спосіб він прагнув донести до польських 
читачів хоча б дещицю з того, що писалось у цей час в Україні. Стефан 
Козак, маючи приятелів як серед старшого покоління, так і серед мо-
лодих літераторів, став посередником між Україною і Польщею, де ізо-
льованість була меншою і свобода слова була все-таки не ілюзорним 
поняттям. Роки, проведені в Києві, справили також чималий вплив 
на Стефана Козака, оскільки на цей час припадає період хрущовської 
«відлиги», що позначається на культурно-історичному житті країни. 
Знайомство з творчістю покоління українських «шістдесятників» роз-
ширили наукові зацікавлення молодого дослідника. 

Повернувшись до Варшави, він став науковим співробітником 
Інституту слов’янознавства Польської академії наук (тут під спіль-
ною редакцією з Мар’яном Якубцем вийшов вагомий науковий 
збірник «Z dziejów stosunków literаckich polsko-ukraińskich»). Упро-
довж 1970–1975 рр. Стефан Козак – науковий секретар престижного 
слов’янознавчого академічного часопису «Slavia Orientalis» й один із 
його активних дописувачів, зокрема розділу «Хроніка». У цьому філо-
логічному журналі публікувались й українознавчі статті, серед яких 
помітно виділялась робота «Київські неокласики», за яку обидва авто-
ри (С. Козак написав статтю у співавторстві з М. Нервлим) були по-
карані. За вказівкою посольства Радянського Союзу у Варшаві його 
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спершу звільнили з роботи у журналі «Slavia Orientalis», а потім у Киє-
ві з’явилася розгромна стаття про «нескоєні помилки» Стефана Коза-
ка. Та найболючішою і найневиправданішою стала шістнадцятилітня 
заборона в’їзду на територію України. Але ця заборона не зневірила 
його, а навпаки – мобілізувала його творчий запал, і він 1977 року у 
Вроцлаві успішно захистив габілітаційну (докторську) роботу.

Чимало сил і років життя, наповнених невтомною працею, Стефан 
Козак віддав роботі на кафедрах польсько-східнослов’янської компа-
ративістики (1981–1989) та української філології Варшавського універ-
ситету (останню очолював упродовж 1990–2008 рр). Професорові Ко-
заку вдалося розбудувати кафедру настільки, що вона стала потужним 
науково-освітнім осередком. Промовистим показником досягнень ка-
федри та її безпосереднього керівника, надзвичайним надбанням для 
україністів та науковців гуманітарних дисциплін стали «Варшавські 
українознавчі записки», перший том яких побачив світ 1989 року (сис-
тематично збірник почав виходити друком із 1994 р.). Ця книга була 
надрукована у тогочасних складних політичних умовах і з’явилася на-
самперед за підтримки отців-василіан. У «Записках» друкували систе-
матичні дослідження з літератури, мови, релігії та церкви, сакральної 
культури, національної свідомості, політичної і філософсько-суспіль-
ної думки в Україні, проблем історії українсько-польських взаємин, 
ролі видатних постатей, а також культурних трансформацій україн-
сько-польського прикордоння. По суті збірник став справжнім гума-
нітарним форумом обміну науковими думками українців і поляків. 
Матеріалом для чергових томів «Записок» були й доповіді учасників 
щорічних «польсько-українських» зустрічей учених з усіх україністич-
них установ Польщі – університетських кафедр, спеціалізованих відді-
лів Польської академії наук, Інституту Центрально-Східної Європи у 
Любліні, Південно-Східного інституту в Перемишлі тощо, – та украї-
ністів з України та усього світу. Томи «Варшавських українознавчих 
записок» переважно складалися з двох своєрідних тематичних підроз-
ділів: «Польсько-українські зустрічі» та «Studia Ukrainica». У 2008 році 
вийшов останній (25–26) том збірника – і на цьому його видання, на 
жаль, припинилося. Вважаємо, що це одне із найкращих видань зару-
біжної україністики, зосереджене на дослідженні актуальних україніс-
тичних проблем двох народів.

Доба українського романтизму, беззаперечно, в особі С.  Козака 
знайшла скрупульозного дослідника, але така думка також потребує 
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уточнення. Він один із перших увів термін «преромантизм» у своїй габі-
літаційній (докторській) праці «U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli 
społecznej na Ukrainie» (Wrocław, 1977), а потім у книзі «Preromantyzm 
ukraiński» (Warszawa, 2003), де вперше було проаналізовано месіаніс-
тичну історіософію твору анонімного автора «Історія Русів». У 1990 р. 
побачила світ монографія «Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo 
Cyryla i Metodego» (Warszawa, 1990), а пізніше її українська версія 
«Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське Братство» (Іва-
но-Франківськ, 2004). Незважаючи на інші наукові зацікавлення, доба 
романтизму, як бачимо, є центральною в інших монографіях науков-
ця, зокрема, порівняльний аспект має книга «Polacy i Ukraińcy. W kręgu 
myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu» (Warszawa, 2005). 

Як науковець, який стоїть на чолі плеяди україністів у Польщі, 
Стефан Козак налагоджував контакти з академічними та освітніми 
осередками в Україні, насамперед у Києві, завдяки чому став можли-
вий обмін студентами та викладачами. Його стараннями і наполегли-
вою працею україністика вийшла далеко за межі периферійної дис-
ципліни. Сам учений не раз проходив стажування в науково-освітніх 
центрах багатьох зарубіжних країн.

Невтомна праця Стефана Козака була належно оцінена, і 1989 р. на-
уковець отримав звання надзвичайного професора за книжку «Укра-
їнська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське братство», а 1993 р. – 
найвище звання професора звичайного. Він став почесним доктором 
кількох авторитетних українських університетів: Чернівецького, Іва-
но-Франківського, Київського, зарубіжним членом Національної ака-
демії наук України.

У центрі творчих зацікавлень професора Стефана Козака – проб-
леми польсько-українського літературного та мовно-культурного по-
граниччя, розвиток історіософської думки в Україні, взаємовпливи в 
літературі різних періодів і фольклорі, що свідчить про енциклопедич-
ність та універсальність знань науковця. Результати його досліджень 
опубліковані у понад 300 статтях та 7 книжках. Авторитет ученому 
в науковому світі та за межами принесли його ґрунтовні праці, що 
виходили польською та українською мовами: «Типологія польсько-
українських літературних взаємин у першій половині XIX століття» 
(1967), «Біля джерел романтизму і новочасна суспільна думка в Укра-
їні» (1978), «Українська змова та месіанізм. Кирило-Мефодіївське 
братство» (1990), «Український преромантизм. Джерела, становлення, 
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контексти, витоки» (2003), «Поляки й українці. В колі думки і культу-
ри прикордоння: епоха романтизму» (2005), «З історії України: релігія, 
культура, суспільна думка» (2006), «Християнство – романтичний ме-
сіанізм – сучасність» (2011).

Дослідження Стефана Козака, присвячені романтизму, а головне – 
польсько-українським зв’язкам упродовж цього періоду, стали, без 
сумніву, вагомим надбанням в українознавстві. Науковець не тільки 
вдався до проблеми розгляду взаємовпливів у творчості прозаїків і по-
етів періоду романтизму, але й популяризував програмні тексти цього 
напряму, наприклад маніфести Кирило-Мефодіївського братства. 

Завдяки численним і ґрунтовним студіям, розвідкам, коротким 
нарисам та рецензіям, польський професор став видатним шевченко-
знавцем, на праці якого посилаються чимало учених. І символічно, що 
він є головою Наукового товариства імені Шевченка у Польщі. Постать 
і творчість великого Кобзаря професор Козак досліджує у контексті 
європейського визвольного руху, у взаємозв’язках із польською та ба-
гатьма іншими слов’янськими літературами – і не тільки через призму 
літературознавства, а й соціології, геополітології та історії. Очевидно, 
що захоплення творчістю Тараса Шевченка виникло ще у студентські 
й аспірантські роки під час навчання у Київському університеті та при 
написанні кандидатської дисертації. У  часи суспільно-політичної та 
культурно-мистецької «відлиги», як відомо, пожвавилися й україніс-
тичні дослідження. Зрозуміло, що, натхненний атмосферою, Стефан 
Козак охоче звернувся до творчості українського пророка. Він спирав-
ся передусім на дослідження В. Щурата, який перший глибоко висвіт-
лив контактно-генетичні зв’язки Шевченка й польських письменників 
і громадських діячів, використовував маловідомі студії українських 
учених П. Зайцева і В. Гнатюка, зокрема їхні праці польською мовою, 
а також виступав поруч із Т.  Пачовським, І.  Кочуром, Р.  Кирчівим, 
Г. Вервесом, В. Крементуло, Є. Кирилюком.

Ранні студії С.  Козака присвячені рецепції Шевченка у Польщі, 
пізніші  – дослідженню порівняльно-типологічних зв’язків та аналі-
зу творів українського Кобзаря в контексті герменевтики. Його шев-
ченко знавчі праці торкаються різних аспектів взаємин Шевченка з 
Польщею, наприклад: «Боротьба за спадщину Шевченка у польській 
літературній критиці в першій половині 60-х рр. ХІХ ст.» (1964), «Тарас 
Шевченко і польська література» (1964), «Перші знайомства (Прижит-
тєві відгуки про Шевченка в польській пресі)» (1964), «Шляхи братер-
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ського єднання. З історії боротьби за спадщину Шевченка в польській 
літературі» (1964), «Ідеал правди у Шевченка» (1990), «Універсальність 
Шевченкової правди» (1992), «Історіософські концепції Шевченка» 
(1983 та 1998), «Українська змова і месіанізм: Кирило- Мефодіївське 
братство» (2004) тощо3, зокрема й польською мовою. З-під його пера 
вийшли й численні рецензії та огляди книг про Кобзаря, як-от: збір-
ка вибраних творів Т.  Шевченка під редакцією М.  Якубця, аналіз 
шевченко знавчих студій В.  Кубацького, Є.  Кирилюка, Є.  Єнджеєви-
ча тощо. У  своїх шевченкознавчих працях С.  Козак торкався порів-
няльних питань творчості українського поета та художньої спадщини 
Юліуша Словацького й письменників «української школи», на основі 
яких він доводив правомірність думки про наявність взаємовпливів 
польської та української літератур, віднаходив спільні джерела, з яких 
черпали натхнення митці обох народів.

Стаття «Перші знайомства» Стефана Козака присвячена рецепції 
творчості Тараса Шевченка у польському літературознавстві. Автор  
зазначав, що перша друкована згадка про українського Кобзаря на 
теренах Речі Посполитої з’явилася 1842 року на шпальтах «Тигодніка 
Петербурзького». Це стаття Р. Подберезького «Кілька слів про маляр-
ські праці художника…», де були вміщені короткі відомості про окре-
мі картини Шевченка. Пізніше, у 1844 році, на сторінках того самого 
видання Подберезький опублікував розвідку «Живописна Україна». 
Наведемо для прикладу цитату із цієї роботи, в якій автор ділиться 
своїми враженнями від малярських робіт Тараса Шевченка: «Треба 
бути філософом, поетом й художником, щоб так знаменито відтвори-
ти національні типи (“Судна рада”)…, щоб з такою любов’ю й талан-
том показати вільний народ (“Дари”)…, розкрити його високі мораль-
ні якості…, або, як у “Видубицькому монастирі”, геніально показати 
красу й чарівність української природи». За словами Козака, «критик 
не обмежився високою оцінкою малярського таланту Т. Шевченка, він 
схвалював також його поетичні твори». Як бачимо, за межами України 
Шевченко був відомий не тільки як художник, а і як творець поетич-
ного слова. Між іншим, у той час у Польщі велику популярність серед 
читачів здобули переклади «Гайдамаків», «Гамалії», «Тризни» та бага-
тьох інших творів, що увійшли до «Кобзаря».

3 У книжці «W kręgu historii i kultury słowian wschodnich: Studia dedukowane 
profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70 rocznicę urodzin» (red. M. Kawecka, A. Nowacki, 
L. Pyszak. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – S. 17–44) є його пов ні бібліографія 
та перелік пуб лікацій.
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С. Козак звернув увагу на те, що в 1844–1845 роках на сторінках 
«Петербурзького тижневика» побачили світ нариси Ю. Юрецького під 
назвою «Кілька слів про українську поезію…», де у примітках зазнача-
лося, що у пізніших роботах читацькій увазі буде представлений огляд 
творчості Т. Г. Шевченка, але задумана праця так і не була надрукова-
на. У 50-х роках згадки про українського поета частішають: 1855 року 
з’явилась студія Е. Ізопольського, а в 1857 році А. Гроза в одній зі сво-
їх розвідок простежив вплив Т. Шевченка на творчість П. Горського. 
Багато статей цих років були присвячені темі Кирило-Мефодіївського 
братства, у контексті якого розглядалась і постать Кобзаря.

У цій же розвідці Стефан Козак нагадав про статтю анонімного 
автора під назвою «Про сучасні контакти України та Польщі». Він від-
значав, що автор згаданої замітки захоплювався бурхливим розвитком 
української літератури, виокремивши її головний принцип  – тісний 
зв’язок із народом, його життям та щоденним побутом, та вершини 
вона досягла саме завдяки творам Тараса Шевченка, які допомогли 
відродити національну свідомість. Саме тому, як вважав анонім, ав-
торові «Заповіту» вдалося стати народним поетом, який майстерно 
володів поетичним словом і ніколи не втрачав відчуття органічного 
зв’язку зі своїм народом. 

Стефан Козак також зауважував, що серед тих, хто домігся визво-
лення Шевченка із заслання, був і З. Сєраковський, а серед переклада-
чів творів Кобзаря – польський поет Е. Желіговський (на жаль, його 
рукописи не збереглися). В.  Хорошевський також високо оцінював 
творчість українського поета й саме він, будучи студентом, виступив 
із прощальним словом на похороні Шевченка. Після смерті Тараса Гри-
горовича його ім’я часто з’являлося на сторінках польської періодики, 
і хоча це були окремі згадки та поодинокі рецензії, але вони сформу-
вали ґрунт для подальшої рецепції творчості Шевченка за кордоном, 
зокрема й у Франції.

Стаття Стефана Козака «Шляхи братерського єднання: з історії бо-
ротьби за спадщину Шевченка в польській літературі» присвячена до-
слідженню місця і ролі Тараса Григоровича у польській літературі піс-
ля Січневого повстання 1863 року. Завдяки зусиллям Л. Совінського, 
Бр. Залеського, А. Гожалчинського, а передусім Г. Баттаглії, чия праця 
«Тарас Шевченко, його життя і твори» (1865) спонукала до дискусій 
навколо імені українського письменника, творчість Кобзаря ставала 
дедалі популярнішою у польській літературі. Монографія Г. Баттаглії, 
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як зазначав С. Козак, була найбільшою і найґрунтовнішою працею про 
поета на той час, найсерйознішою спробою аналізу та оцінки життє-
вого шляху й творчості українського Кобзаря. Насамперед авторові 
книги вдалося «спростувати несправедливі докори», «поширені серед 
реакційних кіл». Отже, Г. Баттаглія – один із перших популяризаторів 
творчості Шевченка, яка стала відомою чехам, німцям, французам та 
представникам інших народів Європи. Критик відзначав, що у творах 
українського поета відчувається «революційний дух». 

Про місце Шевченка та його спадщини згадувалось і в статтях 
«Про українські справи» Б. Калицького, «Польські вигнанці в Орен-
бурзі» Бр. Залеського. Автори вказували на піднесення національно-
визвольного руху в Україні в 40–60-х  роках ХІХ  ст., підкреслювали 
особливий вплив «патріотичних волелюбних творів» на дух народу. 
На думку С. Козака, важливе місце серед популяризаторів Шевченка 
посідав Паулин Свенцицький (він першим у Польщі переклав поему 
«Кавказ»), який з 1866 року видавав часопис «Сьоло» (саме на сторін-
ках цього видання, крім польських літераторів, з’являлися твори Мар-
ка Вовчка, Юрія Федьковича, Тараса Шевченка). За словами польсько-
го дослідника, «у журналі чільне місце також посідали художні твори 
польських прогресивних літераторів, присвячені Шевченкові. Так, 
наприклад, Богдан Залеський надрукував схвильовану поезію “Тара-
сова могила”…, а Броніслав Коморовський присвятив поетові вірш 
під назвою “Пам’яті Тараса Шевченка в річницю його смерті”», тобто, 
по суті, розпочав свою літературну діяльність твором, присвяченим 
українському поетові. У статті «Шляхи братерського єднання» Стефан 
Козак подав короткий літературно-мистецький аналіз ще однієї по-
езії П. Свенцицького, яка мала назву «Вірш на перші роковини смерті 
Шевченка». Твір написаний у формі молитви, що давало авторові ве-
ликі можливості у реалізації звеличення постаті Шевченка. Мабуть, 
не випадково рішенням цензурного комітету в лютому 1862 року ця 
поезія була заборонена. «Отже, – зауважує польський літературозна-
вець, – на Шевченкових підвалинах передові поляки вже тоді… зводи-
ли будівлю майбутніх польсько-українських відносин». І далі продо-
вжує: «Твори Шевченка будили… свідомість поляків, мали помітний 
вплив на формування їхніх суспільно-політичних поглядів».

Наступна стаття Стефана Козака «Біля джерел польського укра-
їнофільства» була надрукована в 1967 році в журналі «Вітчизна». Ця 
праця була своєрідною відповіддю на студію «Шевченко і польський 
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романтизм» Вацлава Кубацького, відомого у наукових колах своїми 
дослідженнями творчості митців «української школи»: Ю.  Крашев-
ського, А. Мальчевського, В. Сирокомлі та ін. Тут Стефан Козак чи-
мало уваги приділив віднайденню певних сюжетних паралелей у тво-
рах Шевченка та Міцкевича. Зокрема, він зазначав: «Певну аналогію 
у показі царату в третій частині “Дзядів” та поемі Шевченка “Сон” 
треба пояснювати близькістю патріотичного пафосу… “Перебендя” 
має в собі щось від “Пісні Вайдельоти” (“Конрад Валленрод”), а бала-
ди… вражають подекуди подібністю сюжетів і навіть образів». При-
чина криється насамперед у романтичній естетиці. Образ народного 
співця – типовий для багатьох літератур Європи. Польський дослід-
ник підкреслював, що в роботі Вацлава Кубацького йдеться про місце 
і роль «українських елементів» у творчості польських письменників, 
про натхненну роль «українізму» для митців (хоча виділяв і дискусій-
ні аспекти роботи, зокрема, питання «периферійності»). Більше того, 
науковець дав обґрунтоване пояснення своєї думки на прикладі твор-
чості польських письменників періоду романтизму. Стефан Козак вва-
жав, що «україноманія» була поширеним явищем навіть у представ-
ників бідермаєру, і це якраз підтвердила праця Вацлава Кубацького. 
«Таким чином, українська тематика у творчості польських письменни-
ків посідала чільне місце, і своєю вагомістю проблематика польсько-
го літературного українофільства вельми прислужилася поліпшенню 
добросусідських взаємин і не втратила своєї значущості й у наш час».

У популяризації творчості Шевченка помітну роль відіграла книж-
ка Єжи Єнджеєвича «Noce ukraińskie, albo Rodowód geniusza» («Укра-
їнські ночі, або Родовід генія»), на що звернув увагу Стефан Козак у 
своїй рецензії. Автор відзначив її актуальність для розвитку тогочас-
ної україністики, оскільки Єнджеєвич представив творчість Кобзаря 
на тлі суспільно-історичних подій. Українців автор зобразив без упе-
редження і з турботою про їх долю, зі знанням очевидця та гостротою 
бачення, якою «відзначаються люди неабиякого розуму й таланту». 
Висвітлення процесів і явищ він поєднав з польською визвольною 
боротьбою, з діяльністю М. Чернишевського, О. Герцена, Д. Мацціні, 
органічно вплітаючи їх у широку європейську панораму. Особливо ці-
каві сторінки, присвячені кирило-мефодіївцям, маловідомим взаєми-
нам Т. Шевченка з Ю. Кенджицьким, розмовам поета з Л. Демським 
тощо. С. Козак вважає перконливими гіпотези Єнджеєвича щодо зна-
йомства Шевченка із митцями «української школи», а також яскравою 
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сторінкою у формуванні польсько-українських взаємин є приятелю-
вання українського поета з польськими засланцями. Цій темі були 
присвячені дослідження В.  Вєдіної та А.  Дякова. Проте, як зазначав 
автор рецензії, Єжи Єнджеєвич скористався не тільки працями назва-
них авторів, а й великою кількістю мемуарних матеріалів, «розсипаних 
по забутих періодичних виданнях», а також рукописами з архівів Вар-
шави, Кракова, Москви, Києва, Львова та Парижа.

Подібно закроєна й рецензія польського професора, надрукована 
1975 року на шпальтах видання «Slavia Orientalis», на збірку «Вибраних 
поезій Тараса Шевченка» з передмовою та ґрунтовними примітками 
М. Якубця (зауважмо, що ця збірка за редакцією Якубця вже не перша, 
попередня побачила світ у 1955 році у видавництві PIW). Показово, 
що, окрім рецензії книжки, автор подав ще й короткий огляд україніс-
тичних робіт того часу. Він звернув увагу, що для історика літератури 
цікавою буде насамперед перша частина рецензованої книги, тобто 
передмова М. Якубця, в якій творчість Т. Шевченка характеризується 
всесторонністю із надзвичайною проникливістю у предмет. Підтвер-
дження цього  – ґрунтовні авторські примітки і пояснення окремих 
епізодів, реалій тексту. Ця частина одночасно є і своєрідним синтезом 
тогочасних робіт у царині шевченкознавства. Дослідник провів аналіз 
у контексті ментальних особливостей народу, адже «талант Шевченка 
глибоко закорінений у народну традицію» і «життя українського про-
рока є невід’ємною частиною життя народу», а без врахування цих 
особливостей аналіз ідіостилю був би поверховим. Мар’ян Якубець, 
як слушно зауважив професор Стефан Козак, значну увагу у своїй 
роботі приділив також висвітленню так званих «білих плям» в історії 
шевченкознавства, а також розкрив зв’язок слов’янських літератур на 
прикладі творчості українського поета. Зрозуміло, що не обійшлось у 
згаданій рецензії і без аналізу романтизму й натхненної ролі «украї-
нізму» для розвитку цієї течії у російських, білоруських і насамперед 
польських митців. Варшавський дослідник навіть зазначав, що «саме 
завдяки українській тематиці деякі з них почулися поетами». Що ж 
до вибору поезій, то Стефан Козак вважає збірку «Вибраних поезій 
Тараса Шевченка» під редакцією Мар’яна Якубця однією із найґрун-
товніших і найпослідовніших. 

Уся творчість Тараса Григоровича Шевченка немовби віддзеркалює 
прагнення віднайти правду, як вчить нас Біблія: «І пізнаєте правду, а 
правда вас вільними зробить». З  усіх членів Кирило-Мефодіївсько-
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го братства Кобзар був найпослідовнішим шукачем цієї «правди». Ще 
Дж.  Фізер, досліджуючи філософські проблеми у творчості поета, за-
уважував, що правда є центральною і вихідною точкою його текстів 4. 
Не випадково, що саме це питання є провідним у розвідках професора 
Стефана Козака, адже його зацікавлення творчістю Тараса Шевченка 
безпосередньо пов’язане саме із захопленням його незламністю, непо-
борністю духу, незважаючи на різноманітні перешкоди, які випали на 
Кобзареву долю. У сфері етичних ідеалів нічого вищого не знав Шев-
ченко над правду, її він шукає всюди невпинно, задля неї вийшов на 
боротьбу зі світовим лихом, задля неї перетерпів усі негаразди і був не-
зломним прихильником правди до кінця. Концепт правди у творчос-
ті українського Кобзаря польський науковець висвітлює в численних 
взаємодоповнюваних розвідках: «Правда як sacrum у творчості Шев-
ченка», «Аксіологічні виміри творчості Т. Шевченка», «Ідеал правди у 
Шевченка», «Універсальність Шевченкової концепції правди», «Кобза-
реве «Євангеліє правди» (у 1994 р. у Мюнхені вийшла стаття зі схожою 
назвою – «Шевченкове Євангеліє правди»), «Szewczenkowska koncepcja 
prawdy i wolności» тощо. У книжці «Українська змова і месіанізм: Кири-
ло-Мефодіївське братство» є цілий розділ, присвячений дослідженню 
концепту правди, де С. Козак доводить, що вона є невід’ємним елемен-
том романтичного світобачення. Пізнаючи правду, вважає автор, лю-
дина «доростає» до волі. Проаналізувавши тексти Шевченка, дослідник 
зробив висновок, що саме завдяки своїй переконливій концепції правди 
український поет став натхненником Кирило-Мефодіївського братства. 
Зауважмо, що ідеал правди, який упродовж усього життя шукав Тарас 
Шевченко, був почерпнутий з Біблії, зокрема Євангелія.

Найпомітнішою серед робіт професора Стефана Козака є стаття 
«Правда як sacrum у творчості Шевченка». Поет виступав з найбільш ре-
волюційним і дозрілим синтезом ідей правди і визвольною концепцією, 
що знайшла своє відображення у досконалій, як зауважував сам дослід-
ник, поетичній формі. У цій романтичній ідеї, на думку літературознав-
ця, втілюється візія суспільного прогресу, «яка формувалась у процесі 
ідейної радикалізації конспіраторів ХІХ ст.». Українського поета цікавили 
тогочасні демократичні концепції з характерною для мислителів епохи 
ідеєю: створення нового зразка людини, наділеної високою моральністю, 
гуманністю, а через неї – й нового людства. «Саме ця ідея, а також суго-

4 Див. докладніше: Фізер  Дж. Філософія чи філософія Тараса Шевченка? / 
Джон Фізер // Слово і час. – 1990. – № 5. – С. 33–40.
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лосний їй ідеал морального ладу в історії народу і людськості, – зазначав 
у названій вище праці Козак, – стали причиною бунту та незгоди поета з 
існуючим світом». Варшавський дослідник у сповідуванні цієї ідеї вбачав 
схожість Тараса Шевченка із французьким мислителем Ж.-Ж. Руссо.

Варто зауважити, що Шевченкове «Євангеліє правди» тісно 
пов’язане з романтичною моделлю історіософської правди. Усвідом-
люючи особливість історії українського народу та відсутність упро-
довж тривалого часу державотворчого чинника, Шевченко всю увагу 
сконцентрував на ідеї правди та свободи. Романтики, як влучно за-
значав Стефан Козак, вважали, що життя усім народам дав Бог, і тому 
боротьба за незалежність – це, зрозуміло, виконання покладеного на 
кожного обов’язку, реалізація Божих принципів, які є основою люд-
ської гідності. Їхня втрата чи нереалізація стає першим кроком на 
шляху втрати свободи. Підтвердження того, що подібну історіософ-
ську концепцію розділяв і Тарас Григорович Шевченко, дослідник зна-
ходить у його творах «Кавказ», «Єретик», «Сон», «Великий льох», «Роз-
рита могила», «І мертвим, і живим…» тощо. 

С.  Козак звернув увагу на ідею національного месіанізму у творі 
українського Кобзаря «Стоїть в селі Суботові…». За сюжетом перед чи-
тачем постає вельми неприваблива картина руїни: страждання, грабіж, 
сплюндрована гетьманська садиба й церква в Суботові. Цей опис набу-
ває узагальненого символічного звучання у поета. Змальований закуток 
України передає її загальний стан – руйнацію. Незважаючи на це, Шев-
ченко непохитно вірить у світле майбутнє України. Автор торкається й 
актуальної для літературознавців та дослідників творчості Тараса Гри-
горовича Шевченка проблеми «атеїзму». Варшавський професор досить 
обґрунтовано доводить неправомірність такої думки. У своїх роздумах, 
як вважає Стефан Козак, Шевченко наголошує на провідній ролі Божого 
провидіння в історії; поет порушує проблему міри втручання Бога в іс-
торію, схиляючись до думки, що «Бог є творець і “режисер” історії». Така 
позиція звучить дещо опозиційно до панівних у християнстві принципів, 
що визнають Бога виключно як Творця. Шевченка, як слушно зауважував 
польський дослідник, не покидає ідея «олюднення» світу. 

Відповідь на питання – як вивести Україну із важкого стану – поет 
шукає в її героїчному минулому – часах Запорізької Січі та Гайдамач-
чини. У роздумах над причиною історичних трагедій цих епох Тарас 
Шевченко називає історичні умови, які призводили до них. Стефан 
Козак погоджується з думкою Кобзаря, що чільне місце у занепаді віді-
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грало насамперед зневажання історичної пам’яті (згадаймо хоча б твір 
«Холодний Яр»). Шевченко прагне синтезувати цінності, властиві як 
часам Козаччини, так і новій добі. «Зрозуміти історію – це зрозуміти 
правду, це збагнути і її манівці та сенс законів і механізмів, що діють 
у суспільстві. Тарас Шевченко став для українського народу проро-
ком, дороговказом у нелегкий для нації час, ідейним, моральним та 
духов ним наставником. «…Голос українського пророка змінює істо-
рію або ж, бунтуючи проти неволі, заперечує існуючий лад, закликає 
нещасних, пригнічених і скривджених, “німих невільників” до їх про-
будження, “визволення” з оков, до спільності».

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли – у нас нема
Зерна неправди за собою.

(«Доля»)

Дослідження місця історії у творчості Тараса Шевченка професор 
Стефан Козак продовжує у розвідці «Історіософські концепції Тараса 
Шевченка» (вперше надрукована в 1983 р.). «Усвідомлюючи історію на-
роду з повнотою напруги й актуальними проблемами, Шевченко всю 
свою увагу зосередив на ідеї свободи, – вважає дослідник, – наголошую-
чи на тому, що в цьому мінливому й повному суперечностей світі люди 
несуть відповідальність за все, а отже, не тільки за політичний і мораль-
ний порядок народів і людства в цілому, а також за устрій світу». На-
уковець твердить, що вплітаючи у свою історіософську систему есхато-
логічні ремінісценції, український Кобзар стверджував, що саме через 
падіння людства ми відновимося, тобто ліквідовуючи всіляке зло, яке 
виникає через гріх і недосконалість, можна сподіватися на радикальні 
зміни як і в людській екзистенції загалом, так і в самій людині. Натхнен-
ний Шевченко непохитно вірив у те, що можна створити людину нового 
зразка з високим рівнем моралі. Новаторство українського поета по-
лягало у тому, що він у своїх історіософських концепціях утверджував 
«ідею дії» і вважав її рушійною для створення нового суспільства. Ін-
шим «головним посланням» історіософської концепції Шевченка є дум-
ка про довготривалі страждання народу, його боротьбу за життя і сво-
боду: «І знову, йдучи вслід за “Історією Русів”, тобто вказуючи на те, як 
у цих битвах проявилася народна єдність, поет у той же час не прихову-
вав глибокого поділу народу на різні чини, погляди та прагнення, згідно 
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з якими здійснював переоцінку ставлення до людей, навіть і тих, позна-
чених клеймом кари прокляття», – писав професор Стефан Козак. Іс-
торіософська концепція Тараса Шевченка, зрозуміло, сформувалася ще 
в його ранній творчості (наприклад, у поезіях «До Основ’яненка», «Та-
расова ніч», «На вічну пам’ять Котляревському», «Іван Підкова» та ін.). 
Це не був лише випадковий діалог з історією, як зазначає дослідник, бо у 
подальшій перспективі ці міфи, «що збурювали історичну уяву, а також 
їх романтичні переробки, трактувались як ремедіум проти деструктив-
них імпульсів, що поглиблювали суспільну апатію і політичну інерцію 
народу». У пізніших творах історіософська концепція набуває свого так 
званого «кульмінаційного довершення». Хоча «Гайдамаки» належать до 
ряду видатних романтичних поем у літературі слов’ян, варто зауважи-
ти, що історія подається тут більше як пережитий досвід і відчуття, ніж 
як рефлексія, вона є швидше політично й емоційно заангажованою, ніж 
історіософським висновком.

Таким чином, С. Козак, завдяки своїм літературно-критичним стат-
тям та науковим розвідкам, найвагоміші (на наш погляд) з яких були 
проаналізовані вище, став одним із найактивніших популяризаторів 
творчості великого Кобзаря за межами України. Що ж до подібності 
мотивів Шевченкових поезій із творчістю письменників «української 
школи», особливо поеми «Гайдамаки» і кращого польського твору про 
Коліївщину («Канівський замок» С. Гощинського), то це варто поясни-
ти використанням митцями одних і тих самих джерел, які виокремив 
науковець у своїй статті «Джерела “української школи” в польській лі-
тературі». Зрештою, подібність сюжетів, мотивів чи образів у роман-
тичній літературі (згадаймо хоча б балади Міллера, Міцкевича, Пушкі-
на чи Шевченка) – явище не рідкісне, не випадкове і цілком зрозуміле 
у світлі подібних обставин культурно-мистецького життя у конкрет-
ній країні і врахування того, що розвиток національної культури не є 
явищем ізольованим, а піддається зовнішнім впливам, вбираючи їхні 
плодотворні соки, немов губка. Літературознавець зазначав, що «своєю 
геніальністю і народністю, заслугами перед українською літературою 
і культурою, зокрема, роллю в національно-духовному житті україн-
ського народу, – Шевченко вищий понад усіх поетів». 

Представлена увазі читача книжка  – це збірник статей професора 
Стефана Козака, написаних у різні роки та присвячених різноманітній 
тематиці, але, безумовно, всі вони є значним явищем у розвитку україніс-
тики на теренах Польщі, поштовхом для подальших досліджень молодим 
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поколінням науковців та зразком універсальності у своїх зацікавленнях. 
Він одночасно й неперевершений літературознавець, і невтомний гро-
мадський діяч, який зробив значний внесок у нормалізацію українсько-
польських відносин. Із цього погляду важливе місце посідають студії 
«Культура  – основа польського добросусідства», «Польсько-українські 
стосунки з післялистопадової перспективи», «“Білі плями” в найнові-
шій історії польсько-українських політично-культурних зв’язків» тощо. 
У статті «Варшавська україністика у процесі трансформації і глобаліза-
ції» С. Козак подає інформацію про стан розвитку україністики лише у 
фактах і не коментує їх, польський літературознавець намагався, очевид-
но, спонукати читача до діалогу з ним, сформувати власну думку щодо 
зробленого і досягнутого в царині варшавської україністики. У висновках 
до цієї роботи науковець стверджував: «Не було моїм завданням подати 
 повні характеристики й оцінки чи вказати на наявні розходження, про-
блеми чи недоліки, з якими борються yкpaїнicтичнi осередки в Польщі. 
Їхні керівники та представники самі добре знають стан, замiри, проблеми, 
вимоги та завдання, які належить подолати університетським науково-
дидактичним осередкам». Своїми словами він доводить, що залишається 
максимально об’єктивним, а це у свою чергу засвідчує надзвичайно ви-
сокий рівень інтелектуального і дослідницького потенціалу Стефана Ко-
зака. Звичайно, як вважає автор, польсько-українські взаємовідносини, 
зокрема питання прикордоння, неминуче асоціюються з історією, осо-
бливо з політичною історією, тобто з боротьбою і конфліктами держав, 
«зіткненням різних політичних та етнічних істин», суперечками. «Все це 
закріплює схему прикордоння як терену нескінченних зіткнень цивілі-
заційних впливів Заходу та варварського Сходу, воєнно-національної та 
культурної експансії з боку Польщі, Росії, Австрії й Туреччини». Проте 
було б великим спрощенням інтерпретувати історію нашого сусідства ви-
ключно за моделлю невпинної боротьби за гегемонію – як політичну, так 
і економічну й культурну, з одного боку, та сутичок українства з чужим 
і ворожим елементом, з другого. Польський дослідник став одним із тих 
небагатьох, хто завдяки копіткій, невтомній і постійній праці закладав 
основи добросусідства Польщі і України.

Рушійною силою у напрямі переорієнтації відносин слугувала лі-
тература, завдяки якій польські та українські читачі могли по-новому 
подивитись на свого сусіда, зрозуміти, що свідома частина населення 
ніколи не стане супротивником, а навпаки – з теплотою та співчуттям 
ставитиметься до проблем один одного. Не випадково Стефан Козак 
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так багато уваги у своїх дослідницьких зацікавленнях приділяє проб-
лемі вивчення творчості митців – представників «української школи» 
доби романтизму, більше того, її відголоски знаходимо у письмен-
ників різних періодів і напрямів. Насамперед варто відзначити, що, 
продовжу ючи традиції польської літератури доби ренесансу та баро-
ко, в якій український струмінь проявився дуже яскраво, «польське 
письменство класицистичного періоду, пануючи всевладно аж до ціл-
ковитої перемоги романтиків, також не стояло осторонь українських 
тем, на що звертали вже увагу в своїх публікаціях Р. Кирчів, А. Серед-
ницький та  ін.». Тема Козаччини відображена в «Історичних піснях» 
та трагедії «Хмельницький» Ю. Нємцевича, а до образу цього гетьма-
на звертались і маловідомі нині автори – А. Жулховський та Т. Забо-
ровський. Про останнього Стефан Козак справедливо зазначав: «Ко-
зацьким війнам було присвячено чимало творів, проте п’єса “Богдан 
Хмельницький” Заборовського відзначається передусім волелюбністю 
та демократичними тенденціями. Обстоювання Богданом Хмельниць-
ким та його сином Тимошем прав українського народу автор називає 
справедливою боротьбою». Та їхня творчість – лише початки україн-
ської тематики.

«Українська школа» в польській літературі доби романтизму  – 
явище широковідоме. Натомість українська тематика у старополь-
ському письменстві, починаючи від найдавніших часів і закінчуючи 
початком XIX  ст., яка також проявилася досить виразно, ще й досі 
не дочекалася монографічного дослідження. Стефан Козак у роз-
відці «Український струмінь у старопольській літературі» одним із 
перших досить ґрунтовно дослідив творчість польських митців вка-
заного періоду. У вступній частині науковець зробив невеликий істо-
ричний екскурс з метою аналізу передумов виникнення і чинників, 
які сприяли розвитку цього напряму у польській літературі. Україн-
ська тематика у старо польській літературі мала яскраве виявлення і 
в драмі. Як зазначав літературознавець, починаючи з XVII і до дру-
гої половини XVIII ст., українські персонажі – чумак, селянин, козак, 
спудей – з’являлися досить часто на польських сценах. Розмовляючи 
по-українськи, вони вносили до польської лексики та стилістики укра-
їнські мовні елементи. Розповіді «мандрівців» насичені прекрасними 
образами української землі, описами історико-культурних пам’яток. 
Це, власне кажучи, один із шляхів проникнення української культури 
на польські землі. Варто підкреслити й те, що основна частина статті 
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Стефана Козака «Український струмінь у старопольській літературі» 
присвячена творчості С. Кльоновича та С. Оріховського.

Отже, українофільські елементи, наявні у творчості письменників 
періоду класицизму та літературі на межі між цією добою і роман-
тизмом, підготували, як вважає польський дослідник, ґрунт для на-
ступної епохи. Адже ці елементи знайшли своє яскраве вираження у 
польському романтизмі, з яким безпосередньо пов’язана «українська 
школа» (Ю. Третяк назвав її польсько-українською поетичною унією). 
Без сумніву, ця «літературна школа» була явищем природним, законо-
мірним і позитивним. У  процесі взаємопізнання і взаємозближення 
«українська поетична школа» у польському письменстві, як і кожне 
прогресивне літературне явище, відіграла значну роль. На думку про-
фесора Козака, поява великої когорти літераторів, для яких джерелом 
натхнення була Україна, свідчить про вагомість і силу духовних здо-
бутків українського народу. Саме цій темі присвячено чимало статей 
книги, наприклад: «Творчість польських письменників “української 
школи”», «Джерела “української школи” в польській літературі» тощо. 
Не раз у своїх статтях Стефан Козак звертався до творчості Ю. Сло-
вацького, Ю. Крашевського, З. Мілковського, Я. Захар’ясевича як ви-
значних представників не тільки польської літератури, а насамперед 
«української школи» у її контексті. Це не випадково, адже, на його 
думку, «у ранньому та зрілому романтизмі польська літературна укра-
їноманія була явищем надто вагомим. Кількісно вона була найчислен-
ніша. Та й таланти були значні: Словацький, Гощинський, Мальчев-
ський, Залеський, Бєльовський, Семенський, Поль, А. Коженьовський, 
Совінський, Романовський. Сюди належали Чайковський, Грабов-
ський, Падура, Осташевський, не говорячи вже про романістів, таких, 
як Крашевський, Єж і ін». Як твердить С. Козак, зауваження автора 
«Остапа Бондарчука» про т. зв. «хворобу доби – україноманію» – най-
яскравіший доказ популярності тодішнього українофільства в поль-
ській літературі. Показуючи польському читачеві нужденне життя 
українського селянина, з одного боку, та красу його звичаїв, чарівність 
пісень, багатство фольклору, матеріальної і духовної культури взага-
лі – з другого, Крашевський спричинився до справи нормалізації сус-
пільних відносин на селі, про що говорить у своїй статті «Українська 
проблематика в народних повістях Крашевського» професор Козак. 
Дослідник наголошує, що «Крашевський  – це ціла епоха в розвитку 
польського письменства». Справді, його творчість може бути яскра-
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вою ілюстрацією еволюції літературно-інтелектуальних напрямів і 
стилів та суспільно-економічних тенденцій минулої доби; на його при-
кладі можна написати історію польської літератури дев’ятнадцятого 
століття. Починаючи з романтичних творів, через народні повісті, бі-
дермаєрський роман та історичну романістику – ось такий шлях цього 
реаліста-позитивіста, Бальзака і Золя польської літератури, одного з 
найплідніших творців у світовому письменстві. Як слушно зауважує 
дослідник, С. Гощинський, А. Мальчевський та Б. Залеський – творці 
«української школи» й, мабуть, одні з її найпомітніших представни-
ків. Проте візія України у них неоднакова: С. Гощинський звернувся 
до «України гайдамацької», А.  Мальчевський  – «України польсько-
шляхетської», натомість Б.  Залеський був співцем «козацької Украї-
ни». Останній, зауважмо, «звертаючись до козацьких часів, часів, так 
би мовити, історично нейтральних, (…) шукав у них взірець ідеалу 
польсько-української злагоди. Добра, скріплена спільною боротьбою 
проти турецько-татарських нападників згода козацького лицарства з 
польською шляхтою в XVI та на початку XVII ст. – ось що найбільше 
приваблювало поета», але його бачення надто ідеалізоване. Великий 
вплив його творчість мала на Тараса Григоровича Шевченка, оскільки 
вона була звернена до України, до її фольклору, до героїчних постатей 
Козаччини. 

Типовим представником ідеалізованого бачення України був Т. Па-
дура (1801–1871). На думку С. Козака, «вельми цікава це постать. Його 
польські й українські вірші набули в 20–30-х роках ХІХ сторіччя вели-
кої популярності. Переодягнений кобзарем, з лірою через плече, він 
ходив по всій Україні, закликаючи народ до боротьби проти самодер-
жавства. Матеріалом для цієї своєрідної пропаганди були для Падури 
героїчні козацькі пісні та його власна поезія, до якої сам компонував 
мелодії». Узагалі, з ідейного боку окремі твори Падури не позбавлені, 
як твердить вчений, певного інтересу й для сучасного читача. Цього не 
можна сказати про їхню художню вартість. Багато дослідників твор-
чості цього поета справедливо вказували на мовностилістичну невда-
лість і штучність українських віршів Падури, на невибагливість їхньої 
поетики тощо. Беззаперечно, що роль Падури в українсько-польсько-
му зближенні досить помітна. Зауважмо, що професор Козак сміливо 
й неупереджено говорить про позитивні та негативні сторони кожно-
го із зазначених літераторів, ніколи не узагальнює фактів задля під-
твердження своєї або спростування чужої думки.
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Уже в перших поезіях «Українська дума», «Пісня козацької дів-
чини» Словацький, ідучи за Б.  Ю.  Залеським, зарекомендував себе, 
як твердить Стефан  Козак, «прихильником української народнопое-
тичної творчості». Якщо в поемі «Ян Білецький» помітний ще вплив 
«Марії» Мальчевського (вплив цей відчутний і в його «Вацлаві», який 
є ніби продовженням «Марії»), то вже в поемі «Змій» автор, ставши 
на самостійний шлях, пішов значно далі від більшості письменників 
«української школи». Словацький – незрівнянний співець українсько-
го народу, його мужності та героїзму в дусі козацьких історичних пі-
сень і дум, які мали помітний вплив на творчість польського поета. 

Саме завдяки «українській школі» Україна та її культура, на думку 
автора, здобули собі ширший резонанс серед інших народів. «Наяв-
ність українського струменя в польській літературі свідчить про вели-
ку енергію українського письменства, про його культуротворчу роль у 
розвитку як польської, зокрема, так і слов’янських літератур взагалі». 

Нова монографія «Шевченкознавчі та порівняльні студії» є своєрід-
ним підсумком наукової діяльності професора Стефана Козака, адже 
вміщує шевченкознавчі та порівняльні студії науковця різноманітних 
років (починаючи із 60-х), які не ввійшли в інші його книжки. Більше 
того, її видання збігається із 75-річчям варшавського україніста. 

Нам залишається привітати його сердечно з ювілеєм і побажати 
міцного здоров’я в реалізації усіх творчих планів і для продовження 
справи українсько-польського порозуміння, ідеалам якого був ві-
рний упродовж життя, адже він зробив помітний внесок у розвиток 
україністики, немовби підтверджуючи, що «у культурі має значення 
лише те, що стійке і на ближене до позачасових течій епохи, а не 
анти патії і суперечності. Та все ж історики літератури повинні 
ними цікавитися хоча б для того, аби знати, що завдяки своїм супе-
речностям деякі письменники… стають близькими сво їй епосі, яку 
так само роздирали суперечності».

Ростислав Радишевський
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ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА

При розгляді історіософських концепцій Тараса Шевченка варто 
азначити, що вони покладені в основу історіографічної формули Ро-
мантизму – історіософії свободи. У слов’янських романтиків вона на-
бувала різних відтінків значення, також, у прикладі з Тарасом Шевчен-
ком, треба пам’ятати про особливості української вітчизняної історії, 
про часи, коли позбавлений незалежності народ, поділений сусідніми 
країнами, вів запеклу боротьбу за виживання, щоб вибороти незалеж-
ність та зайняти своє місце серед вільних суспільств.

Така боротьба задля виходу поза статус етнічної групи, за пра-
во існування нацією, була найсильнішим інтеграційним суспіль-
ним чинником, що так чи інакше повинна була перейти в сферу 
суспільної свідомості і надовго в ній укорінитися, становлячи його 
національний і культурний фундамент. Така ідея боротьби за неза-
лежність набула об’єктивності, стала способом існування народу і 
його духовної інтеграції, суспільною свідомістю його окремішнос-
ті, тобто джерелом формування колективної історичної свідомості 
і національної думки, разом із історіософськими концепціями.

Усвідомлюючи історію народу з повнотою напруги і актуальни-
ми проблемами, Шевченко всю свою увагу зосередив на ідеї сво-
боди, наголошуючи на тому, що в цьому мінливому і повному су-
перечностей світі люди несуть відповідальність за все, а отже, не 
тільки за політичний і моральний порядок народів і людства в ці-
лому, а також за устрій світу. Це трактування привело романтиків 
до висновків, що будь-яка нація має право вирішувати свою долю, 
що Бог надав народам життя, тому боротьба за незалежність є 
просто виконання настанов Провидіння, поновлення божих засад 
людської гідності, коли ж їх втрата чи нехтування ними є першим 
кроком до втрати свободи.

Дане становище випливає не тільки з ідейних положень роман-
тичної історіософії, а також із природи мислення поетичного Шев-
ченка. Воно є міцно укорінене в мові Біблії та «Історії Русів», у духов-
ному вірші та історичній хроніці, у епічній пісні і плачевній поезії, що 
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 відіграло свою роль у численних творах письменника, опираючись 
власне на біблійні мотиви, передусім наслідування пророцтв  Ісака, 
Єзекіїля, Давидових Псалмів, і в повних метафоричних посилан-
нях на політичні і філософічні тексти, скажімо «Кавказ», «Єретик», 
«Сон», «Великий льох» та «Неофіти», звідки приведено приклад:

Тойді вже сходила зоря
Над Віфліємом. Правди слово,
Святої правди і любові
Зоря всесвітняя зійшла!
І мир і радость принесла
На землю людям. Фарисеї
І вся мерзенна Іудея
Заворушилась, заревла,
Неначе гадина в болоті.
І сина божія во плоті
На тій Голгофі розп’яла
Межи злодіями. І спали,
Упившись кровію, кати,
Твоєю кровію. А ти
Возстав од гроба, слово встало,
І слово правди понесли
По всій невольничій землі
Твої апостоли святії.

Зазначені стосунки в даному фрагменті поміж очікуваною по-
явою у Віфлеємі Месії «слова правди» і його мученицькою смертю, 
смертю Божого Сина, зрадженого своїм народом, момент його во-
скресіння подано як засіб очищення і перетворення людства, що 
реалізує Божий задум, кара і милосердя – як добродійний план 
Провидіння. Таке «слово правди», розповсюджене апостолами «по 
всій невільницькій землі», має тут особливе значення. Від того часу 
Бог присутній у своєму слові, це справляє враження, що в такому 
слові міститься сила Божа, яка визволяє і об’єднує. 

Уплітаючи в свою історіософську систему есхатологічні ремі-
нісценції, Шевченко поступово наближався до концепції єванге-
лістів, стверджуючи, що саме через падіння людства можна від-
новитися, тобто ліквідовуючи всіляке зло, що виникає через гріх 
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і  недосконалість, можна надіятись на радикальні зміни як і в люд-
ській екзистенції загалом, так і в самій людині.

Окрім зазначеної вище концепції для роздумів стосовно прові-
денціалізму та традиційної філософії природного права, Шевченка 
надихали і сучасні демократичні і радикальні ідеї, з характерною 
для мислителів XIX ст. головною ідеєю fi xe: створити нову природу 
моралі, моральну людину, а за його допомоги по-новому створити 
народ і людство. Така ідея, і похідна від неї ідея морального ладу в іс-
торії народу, стали приводом його бунту і неприйняття статусу quo.

Проте зв’язок ідеї свободи з моральною природою людини, її 
 діяльністю і суспільно-політичним кодексом надали поняттю най-
більших сумнівів, незгод, гіркоти та розчарувань, одночасно набли-
жуючи Шевченка до знаної конклюзії Руссо про неминучість дека-
дентства, що позначує людську історію клеймом постійного занепа-
ду. В «Кавказі», одному із найбільш захоплюючих інтелектуальних 
творів, український історіософ, сперечаючись з Творцем, запитує:

За кого ж ти розіп’явся,
Христе, сине божий?
За нас добрих, чи за слово 
Істини... чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось. 

Храми, каплиці, і ікони,
І ставники , і мірри дим,
І перед образом твоїм 
Неутомленниє поклони.
За кражу, за войну, за кров,
Щоб братню кров пролити, просять
І потім в дар тобі приносять
З пожару вкрадений покров!

Прочитуючи ці слова, не можна не згадати про Провидіння 
святого Яна, який представляє бачення людей, що чекають на 
страждання. Як відомо, в романтичній історіософії відношення до 
страждання не залишається без впливу на концепцію сенсу історії, 
на профетизм і месіанські програми. В даному фрагменті – як і в 
більшості творів письменника – воно є ідентифіковане із занепадом  
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людства, загарбанням народів і політичною апатією. На відміну від 
гегелівської філософії історії, що полягає у спробі узгодити пере-
конання про неминучість страждань із поглядом розумної історії, 
коли ж в його свідомості власне занепад і страждання приводять 
до активізації дій на ґрунті філософії і мистецтва, дякуючи яким 
реалізується сенс національної історії. Шевченківські роздуми над 
розсудливістю страждання є нероздільними із твердженнями ро-
зумного існування, де в гру входять базисні справи нашого стосун-
ку до світу, до людської екзистенції поневоленій стражданням, за-
побігаючи будь-якій спробі посилатися до ближніх, світу, народу і 
його різних форм існування. 

Таке песимістичне бачення українського історіософа зумовлює 
також переконання, що притаманні періоду декадентські страж-
дання викликають дезінтегруючі суспільні явища, деморалізацію і 
прояви всіляких різновидів зла, його максималізацію, нехтування 
правди тобто відступ від євангельських постулатів, глузування над 
ними та їх нахабне зневажання:

Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі
Чернець годований сидить .
Людською кровію шинкує
І рай у найми оддає!
Небесний царю! суд твій всує,
І всує царствіє твоє.

Розбойники, людоїди
Правду побороли,
Осміяли твою славу,
І силу, і волю.
Земля плаче у кайданах,
Як за дітьми мати.
Нема кому розкувати,
Одностайне стати
За євангеліє правди,
За темнії люде!
Нема кому! боже! боже!
Чи то ж і не буде?
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Гострі, місцями інвективні рядки є спробою схарактеризувати 
стан людської деградації і того, що відбулось, що повинно було ста-
тись і що в майбутньому, можливо, відбудеться, якщо деспотизм, 
жадібність, пиха і егоїзм не будуть приборкані, якщо затиснутий 
міцно кулак правлячої світом сили не ослабне. Окрім описаних 
вище провин і злочинів проти людини і людяності, важко мати 
оманливе ставлення щодо моральності фарисеїв і різної масті дес-
потів, тобто до морально-політичних методів роботи їхніх режи-
мів. Не випадково в творчості Шевченка з’являється питання ді-
яння в історії Божого Провидіння, «проблема міри втручання бога 
в історію». Відомо, що роль, яку відіграє Бог як творець і «режисер» 
історії, є єдиною з найбільш центральних питань класичної історі-
ософії, окрім того – байдуже, яка була би остаточна відповідь.

Відповідь українського історіософа стоїть в опозиції до широко 
поширених в християнстві трактувань, що випливають з положень 
теодицеї, тобто обґрунтування Бога як творця світу, в якому невід-
окремленими складовими являються різні форми зла і страждання. 
Проте поета характеризує християнська турбота про олюднення 
світу, також трактує християнство як есхатологічне очікування, 
повернене до майбутнього, як релігію надії та визволення. У тако-
му контексті значення історії є формулою проектування майбут-
нього. Тому Шевченко в останніх рядках цитованого вище фраг-
мента займає позицію найбільш революційно виражену, орієнто-
вану на історичну перспективу або на активну діяльність, ставлячи 
собі за ціль політичне і соціальне визволення, яке в біблійній тео-
логії окреслене як «сила Божа для спасіння» (Вільфрід Гаррінгтон), 
проте в трактуванні Шевченка є і «спасінням», у іншому випадку – 
«омріяною свободою» або визволенням з невільницьких кайданів і 
деспотизму:

Ні, настане час великий 
Небесної кари.
Розпадуться три корони
На гордій тіарі! 
Розпадуться! Благослови
На месть і на муки,
Благослови мої, боже,
Нетвердії руки!
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Окреслена в наведених вище рядках «ідея дії» становить пев-
ний novum в наших попередніх роздумах і є важливою передумо-
вою до розуміння історіософських концепцій Шевченка в категорії 
національних питань та про характер політичних рішень. Власне в 
цьому колі проблем «ідея дії» була трактована романтичними іс-
торіософами свободи через призму інструментальності. В їхньому 
розумінні «ідея дії» мала велику вихідну силу, під її натиском пови-
нні розпастися структури, що утримують народ в неволі.

Щоби вони розпалися, потрібно насамперед пройнятися «хо-
дом історії», аби пройнятися тим – потрібно відкинути політичну 
інерцію та національну сплячку. Це є єдиний спосіб, аби не дозво-
лити безкарно сплюндрувати своє «людське ім’я», щоби не животі-
ти поза «громадянським суспільством» і не залишитися поза учас-
тю в «колективній суверенності».

«Все це є вагомими передумовами національної філософії Шев-
ченка, мотивами, що виправдовують його основу бунту та бороть-
би проти всього, – зазначає Марсель Хандельсман, – що колись па-
нували над українським народом, не будучи українським ні з мови, 
ні з віри, ані з походження». Від першої митті, від перших Шевчен-
кових творів відчувається, як і в нього самого, могутня суспільна 
класово-релігійна ненависть проти гноблення:

Там родилась, гарцювала
Козацькая воля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле,
Засівала трупом поле,
Поки не остило...

«Отже, – підсумовує Хандельсман, – на противагу польській 
шляхті, правлячою над українським народом, на противагу корис-
ливим євреям, єзуїтам, представникам нетерпимості і релігійного 
утиску скерована передовсім така жагуча ненависть[…]. Від бунту 
проти Польщі відбувається ідеалізація тих, які перемогли Польщу. 
Яскраво із захватом розписані гайдамаки, що є героями любові до 
своєї віри і ревними месникам кривди свого народу, як суспільної 
верстви. У них живуть відвага, посвята себе ідеалу, жертовність та 
відданість справі до мученицької смерті. Цноти народу занепада-
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ють після панування Козаччини. Ці цноти якнайкраще описані в 
битвах із ляхами».

Не лише з поляками. Польський історик не згадує битв, які 
були направлені проти спустошених атак і варварства султанської 
Туреччини та кримських ханів, проти російського деспотизму та 
мілітаризму царів, нарешті, проти родинного гноблення батрацтва, 
що провадять свій народ до національної гибелі:

Оглухли, не чують; 
Кайданами міняються, 
Правдою торгують. 
І господа зневажають, –
Людей запрягають 
В тяжкі ярма. Орють лихо, 
Лихом засівають, 
А що вродить? побачите, 
Які будуть жнива! 
Схаменіться, недолюди, 
Діти юродиві! 
Подивіться на рай тихий, 
На свою країну, 
Полюбіте щирим серцем 
Велику руїну, 
Розкуйтеся, братайтеся! 
У чужому краю 
Не шукайте, не питайте 
Того, що немає 
І на небі, а не тілько 
На чужому полі. 
В своїй хаті своя й правда, 
І сила, і воля.

Цей гострий, часом інвективний тон твору, вже в назві має чітко-
окресленого адресата: «І мертвим, і живим, і ненарожденним зем-
лякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». В той 
же час він є абсолютно відмінним від повних захоплення та возве-
личення творів, що оспівують козацько-гайдамацьких героїв, що 
спираються на своєрідну українську міфологію. Також головним 
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 посланням  історіософської концепції Шевченка є думка про довго-
тривалі народні страждання, про боротьбу за життя і свободу. І зно-
ву, йдучи слідом за Історією Русів, тобто вказуючи на те, як в цих 
битвах проявилася народна єдність, поет в той же час не приховує 
глибокого поділу народу на різні чини, погляди та прагнення, згідно 
котрих виконує переоцінку осіб, навіть і тих, позначених клеймом 
кари прокляття. Євангелічна історія про зерня завжди інтригувала 
своєю алюзійністю. Тут, на матеріалі української історії, Шевченко 
ніби підтверджує, що доля здорового зерня – померти, щоб народи-
ти в сто разів більше, інакше його чекає участь тих, хто відійшов з 
ганьбою. Замислюючись над причиною постання цих – як їх називає 
– «істо ричних плям», поет вказує на історичні умови, котрі призве-
ли до того, що історія України була повніша яскравими прикладами 
людського занепаду, гріха та страждання, ніж прийнято вважати:

Мій краю прекрасний, розкішний, багатий!
Хто тебе не мучив? Якби розказать
Про якого-небудь одного магната
Історію-правду, то перелякать
Саме б пекло можна. А Данта старого
Полупанком нашим можна здивувать.
І все то те лихо, все, кажуть, од бога!
Чи вже ж йому любо людей мордувать?
А надто сердешну мою Україну.
Що вона зробила? За що вона гине?
За що її діти в кайданах мовчать?

Розказали кобзарі нам
Про війни і чвари,
Про тяжкеє лихоліття...
Про лютії кари,
Що ляхи нам завдавали –
Про все розказали.
Що ж діялось по Шведчині! 
То й вони злякались!
Оніміли з переляку,
Сліпі небораки.
Отак її воєводи,
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Петрові собаки,
Рвали, гризли... І здалека
Запорожці чули,
Як дзвонили у Глухові,
З гармати ревнули.
Як погнали на болото
Город будувати.
Як плакала за дітками
Старенькая мати;
Як діточки на Орелі
Лінію копали
І як у тій Фінляндії
В снігу пропадали.
Чули, чули запорожці
З далекого Криму,
Що конає Гетьманщина,
Неповинно гине. 

В той час як одні, вихваляючи царів і королів, вживали єри-
хонських труб, Шевченко показував їх як винуватців, гвалтівників 
волі, котрі топчуться по правам божим і правам природи. Як відо-
мо, ця тематика була особливо болючою для романтиків, оскільки 
в їх розумінні, життя без свободи – це життя без моральності, це 
повільний занепад, що призводить до суспільної інерції та політич-
ної апатії. Саме тому, в тривогах і занепокоєннях розв’язком проб-
леми, бачимо в Шевченка прагнення до синтезу давніх, притаман-
них здебільшого козацькій добі, та сучасних текстів, уособленням 
котрих є американський республіканський устрій, в котрому рів-
ноправність і свободу покладено у фундамент державності:

Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
[...] а царі... 
Та цур їм, тим царям поганим! 
Нехай верзуться їм кайдани, 
А я полину на Сибір, 
Аж за Байкал; загляну в гори, 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

37

В вертепи темнії і в нори,
Без дна глибокії, і вас – 
Споборники святої волі – 
Із тьми, із смрада і з неволі, 
Царям і людям напоказ
На світ вас виведу надалі
Рядами довгими в кайданах... 

Улюблений романтиками спуск до підземелля, до глибин, де 
палає вічний вогонь, носить тут не тільки характер інтригуючої 
метафори, але також й дуже конкретну ціль, оскільки в цих сибір-
ських темних норах цар Микола ув’язнює декабристів, тих героїв 
«святої свободи», котрих поет хоче вирвати з «мороку, смороду і 
неволі». Таким чином, український історіософ є переконаним при-
хильником якобінізму, теоретиком та практиком антицарської 
революції. Відкрито закликаючи до неї, поет добре розважив, хто 
має «що втрачати» в разі вибуху революції і що може підсилити 
міць ірреденти. Так, в багатьох критичних і визначних історичних 
моментах простий народ проявив великий супротив, незламність, 
визначеність в боротьбі, котра мала також великий моральний 
сенс. Це було добре відомо Шевченку на прикладі рідної історії, 
хоча в цьому випадку не останню роль відігравали, як вже було за-
уважено, ірраціональні передумови, що випливають з апологетич-
ного ставлення до народно-визвольних битв минувшини, зокрема 
традицї культу Козаччини та гайдамаччини, що були вмонтовані 
в літераутрний ідеал романтиків. Отже вони ставали романтич-
ним міфом, історичним і моральним, що також становив криста-
лізаційний центр історіософської концепції Шевченка. Традиції і 
система християнської моральності ще більше ушляхетнили і під-
кріпили ці концепції, оскільки кожен порядний християнин був 
чи мав бути хорошим поетом, котрий може прийняти мученицьку 
смерть не тільки за віру, але й за народ. В цьому контексті легше 
зрозуміти, якими були глибші мотиви і в який спосіб формувався в 
українській, а також польській і російській літературах політичний 
козацько- гайдамацький романтизм, котрий в період втрати авто-
номності народу, гальмування його розвитку, підносив дух сус-
пільства, розвивав до нечуваних розмірів ірраціональний патріо-
тизм і давав привід до його міфологізації і сакралізації: 
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Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля.
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!
[...] 
Співай же їм, мій голубе,
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було, минуло...
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала! 

Апологетичне ставлення Шевченка до Козаччини проявилося 
ще в його ранній творчості, про що свідчить вищецитований фраг-
мент з вірша «До Основ’яненка» чи хоча б «Тарасова ніч», «На вічну 
пам’ять Котляревському», «Іван Підкова» та ін. Проте це не був лише 
випдаковий діалог з історією. В подальшій перспективі ці міфи, що 
збурювали історичну уяву, а також їх романтичні переробки, тракту-
вались як ремедіум проти деструктивних імпульсів, що поглиблюва-
ли суспільну апатію і політичну інерцію народу. Зокрема тому, після 
цієї ранньоромантичної лекції з історії козацької України, Шевченко 
звертається до гайдамацьких рухів та коліївщини: 

Сини мої, гайдамаки!
Світ широкий, воля – 
Ідіть, сини, погуляйте,
Пошукайте долі. 

Поет не може знайти правди у фальшивому світі і доходить 
висновку, що тільки шляхом революції, масового насилля і крові 
можна повернути свободу.
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Не спинила весна крові, 
Ні злості людської. 
Тяжко глянуть; а згадаєм – 
Так було і в Трої. 
Так і буде. 
 Гайдамаки
Гуляють, карають;
Де проїдуть – земля горить, 
Кров’ю підпливає. 

Хоча «Гайдамаки» належать до ряду видатних романтичних 
поем в літературі слов’ян, варто відмітити, що історія подається 
тут більше як пережитий досвід і відчуття, ніж як рефлексія, вона 
є швидше політично і емоційно заангажованою, ніж історіософ-
ським висновком (хоча в польсько-українському питанні все якраз 
навпаки, проте це вже інша справа).

В другій частині цих розмірковувань йшлося власне про від-
найдення історіософських ідей Шевченка виключно політичного 
характеру, що відносяться до національного питання. З вищезазна-
ченого неважко зрозуміти, що змальовану тут «романтичну Укра-
їну» поет створив, щоб врятувати її від подальшої загрози, котра 
пов’язана з втратою культурної відмінності. Проте видно, що в цій 
поетичній і автентичній українській історіософії можна віднайти 
загальногуманістичні людські цінності, оскільки вона не втратила 
своєї актуальності й до сьогодні. 
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ПРАВДА ЯК SACRUM У ТВОРЧОСТІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА1

Правда як чинник суспільного поступу – це провідний елемент 
романтичного світогляду, що поєднував прагнення пізнати правду з 
необхідністю створювати нові ідеали й норми цінностей, нову звича-
євість, нову мораль, нову модель людини. Як зразкові вважалися, зо-
крема, патріотично-подвижницькі та морально-християнські поста-
ті й образи. Проте для піднесення цих ідеалів і прагнень на рівень з 
епохою необхідна була самосвідомість, джерелом якої є саме правда. 
Перевага чинника самосвідомості закладає початок процесу пізнан-
ня правди. Ось чому девізом Тараса Шевченка були слова з Євангелія 
від св. Іоанна (8,32): «І ви піз наєте правду і правда визволить вас».

Отже, сила джерела правди є великою, адже романтики, пізна-
ючи її, усвідомлювали, що світом править право сильнішого, яке 
поневолює нації, політико-мілітарний інтерес держави, деградую-
че суспільство, несправедливість, байдужість, облуда і омана, яких 
люди не повинні приймати, а отже, мають право збунтуватися на 
противагу такому порядку світу і взяти у свої руки відповідаль-
ність за долі нації і людства загалом. 

У колі українських романтиків найпослідовнішим виразником 
такої ідеї був Тарас Шевченко, який представив найбільш філософ-
ськи ви вершений синтез ідеї правди і визвольних прямувань, що 
знайшла виявлення в довершеній поетичній формі. Крім того, він 
був відомий у широких колах як «геніальний кобзар» і «народний 
пророк», який відважно проголошував, що в світі немає правди, 
що її розтоптано, закуто в кайдани, споєно і п’яну приспано:

Кати знущаються над нами,
А правда наша п’яна спить.

Коли вона прокинеться?
Коли одпочити
Ляжеш, боже, утомлений?
І нам даси жити!

1 Першодрук: Sacrum w literaturach słowiańskich. – Lublin, 1977.
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Ми віруєм твоїй силі
І духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кровавії ріки!

Знаменно, що в поемі «Кавказ» разом із створенням катастро-
фічної картини людського поневолення і падіння (картини як засо-
бу суспіль ної педагогіки) поет маніфестує впевненість і віру в неми-
нучість пере мін, у перемогу правди й волі. Адже, пізнаючи правду, 
людина доростає до волі. Це і є фундаментальний засновок історіо-
софських концепцій Шевченка.

У цій романтичній ідеї втілюється візія суспільного прогре-
су, яка формувалась у процесі ідейної радикалізації конспірато-
рів ХІХ ст. Звідси в їхніх поглядах особливе місце за ймали етичні 
проблеми, принципи християнської моралі і взагалі християн-
ство, розуміння традиції як джерела національної свідомості, що 
пов’язується з вибором таких історичних і народних елементів, де 
найвиразніше проявляється національний характер, «ідея нації», 
іс торична роль суспільних сил і чинників, які становлять націо-
нальну спільноту, право репрезентувати її та бути ідейним про-
відником. У  та кому контексті добре видно, чому саме особливо 
привабливою метою романтичної «поезії історії» стало розкриття 
історичної правди, пошу ки її таємниць, указування на її героїчні 
мотиви, шляхетні поривання та великі злочини, прояви зради й 
відступництва, патріотичні постави та болісний розбрат.

У славнозвісному творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним 
земля кам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» Тарас 
Шевченко висловив цю думку в манері й тонації, що нагадують при-
страсний тон пророцтв Єремії:

У нас воля виростала, 
Дніпром умивалась, 
У голови гори слала, 
Степом укривалась! 
Кров’ю вона умивалась, 
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А спала на купах, 
На козацьких вольних трупах! 
Окрадених трупах! 
Подивіться лишень добре, 
Прочитайте знову 
Тую славу. Та читайте 
Од слова до слова, 
Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 
Все розберіть… та й спитайте 
Тойді себе: що ми?.. 
Чиї сини? яких батьків? 
Ким? за що закуті?.. 
То й побачите, що ось що 
Ваші славні Брути: 

Раби, підніжки, грязь Москви, 
Варшавське сміття – ваші пáни, 
Ясновельможнії гетьмани. 
Чого ж ви чванитеся, ви! 
Сини сердешної Украйни! 
Що добре ходите в ярмі, 
Ще лучче, як батьки ходили. 
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, 
А з їх, бувало, й лій топили.

Годі обмежуватися констатацією, що Шевченко – це сповідник і 
обо ронець правди, апостол волі. Яке разюче доскіпування до прав-
ди шляхом викриття «своїх» фарисеїв, сервілістів, фальшивих 
патріотів, жорстокостей історії, страждань, яких вона завдавала 
народові. І саме тому в історіософічному мисленні поета не було 
розбіжностей між мотивами (ідеями) національними і загально-
людськими: патріотизм і революційність гармонійно поєднували-
ся в них. Тому не буде перебільшенням, що романтичну револю-
ційність, демократизм Шевченка слід поставити на чільне місце 
в загальній боротьбі народів Європи проти деспотизму монархів, 
проти гнобителів божих та природних прав, а особливо проти 
гнобителів свободи та правди, фінал яких поет зображував як 
невідстороненість справедливої кари за злочини:
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Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших… і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!

Представлена тут пророча візія кривавої революції, що містить-
ся в посланні «І мертвим, і живим…», – це характер ний для україн-
ського романтика прояв солідарності з духом та ідеями Французь-
кої революції, а також проекція козацько-гайдамацьких по встань і 
бунтів, відгомін яких лунав у героїчних думах та історичних піснях, 
на сторінках козацьких літописів (особливо «Історії Русів»), що ста-
новили джерело патріотично-визвольної поезії Тараса Шевченка. 
І саме ця романтично-тиртейська поезія, пропонувала київським 
конспіраторам модель борця за волю, для них вона була найкращим 
втіленням правди, якій вони хотіли служити, у ній бачили свій шлях, 
символ долі народу й знамення часу. Правда також слугувала ідейно-
моральною програмною платформою Братству.

Зі свідчень на слідстві та пізніших спогадів кирило-мефодіївців 
відомо, що поезія Шевченка відіграла величезну роль у патріотич-
ному і демократичному вихованні молодого покоління української 
інтелігенції. Його вірші, як із «Кобзаря» 1840 р., так і ще не надруко-
вані, ходили в численних рукописних копіях по всій Україні, стаючи 
ніби загальною власністю, їх декламували напам’ять по всяких то-
вариствах, гуртках, вони скрізь будили палке схвалення й ентузіазм.

Очевидно, найкращий в колі конспіраторів, Шевченко для деко-
го був проповідником «душі народу», «геніальним кобзарем», «натх-
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ненним пророком», «співцем свободи», «охоронцем правди». На Та-
раса Шевченка, згадує Куліш, дивилися всі наші брати, як на якийсь 
небесний світильник, і се був по гляд праведний. Озираючись назад, 
можемо сказати без кощунства про його великий, хоч і пригашений 
певними обставинами дух: «Він був світильником, що горів і світив». 
Шевченко з’явився посеред нас, яко «видиме оправдання нашого 
 натхнення звиш. Не інакше ми про себе, ба і християнськім сми ренні 
своїм, думали. Скажу більше: коли б ми так не думали, то й не зня лись 
би вгору до великого задуму видвигнути рідну націю з духовного за-
непаду, а українського кріпака з неволі духовної і соціальної».

Важко дати більш влучну характеристику. Це переконливе свід-
чення цінне й тим, що вийшло з-під пера поета, який згодом праг-
нув стати суперником Шевченка у «пануванні над умами». Крім 
цього, Кулішеві слова правди передають духовне піднесення серед 
братчиків та вра ження від знайомства з притягальним своєю си-
лою визнаним «апос толом правди».

Тож придивімося докладніше до цієї сили його поезії, що так 
приманювала, збуджуючи уяву кирило-мефодіївців, мала вирі-
шальний вплив на їхню жагу до правди, патріотичні почуття, звер-
нення до християнства, демократизацію світогляду, політично-
конспіративну діяльність і республіканські настанови.

Отже, задумуючись над Шевченковим «Євангелієм правди», 
слід спершу зазначити, що воно вміщається в основній формулі ро-
мантичної історіософії – історіософії свободи. Слов’янські роман-
тики трактували її по-різному, але щодо Шевченка слід пам’ятати 
про своєрідність української національної історії, про час, коли на-
род був позбавлений самостійного буття і, поділений між сусідів, 
боровся за своє існування, прагнув добитися свого місця серед ін-
ших вільних націй.

Ота боротьба за вихід поза статус етнічної групи, за право бути 
на цією була чи не найсильнішим чинником, що об’єднував сус-
пільство і тому мусив перейти в сферу суспільної свідомості й міц-
но в ній укоре нитися, становлячи його національний і культуро-
творчий фундамент. Ось яким чином ідея боротьби за самостій-
ність набрала підметовості, стала способом буття нації та її духо-
вної інтеграції, суспільною свідо містю її окремішності, а також 
джерелом формування історичної свідо мості й національної думки 
із історіософськими концепціями включно. 
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Добре розуміючи сповнену драматизму історію народу і його 
склад ну ситуацію, Шевченко всю свою увагу зосередив на ідеї прав-
ди й волі, констатуючи водночас, що в тому несправедливому, да-
леко недоско налому, химерному та сповненому протилежностей 
світі люди несуть відповідальність за все, отже, не лише за полі-
тичний устрій і моральний лад народів, але й за влаштування світу 
взагалі. Це своєю чергою при водило романтиків до висновку про 
право кожного народу на самовиз начення, що оте дане народам 
право жити є найбільшим Божим даром, отже, боротьба за само-
стійність – це просто виконання волі Провиді ння, а також повер-
нення народам їхньої потоптаної людської гідності й правди, бо ж 
їх втрата або відступництво від них становлять перший крок до 
втрати свободи.

Таке становище випливає не тільки з ідейних засад романтич-
ної іс торіософії, але й зі сутності поетичного мислення Шевченка. 
Своїми ко ренями воно сягає глибоко в мову та зміст Біблії, «Історії 
Русів», духо вних віршів і козацьких літописів, фольклору, зокрема 
епічних пісень та поетичних голосінь, класичної літератури, творів 
«пророків щасливих світів», польської романтичної поезії, творів 
Міцкевича, Гощинського і Залеського, а також літератури дека-
бристів і революційної пропаганди тогочасної Європи. Це зна-
йшло вираження у багатьох поетових творах, заснованих на біблій-
них мотивах, зокрема на наслідуваннях пророцтв Ісайї, Єзекіїля, 
Давидових псалмів та сповнених метафоричних і полі тичних на-
тяків таких філософських і політичних текстах, як: «Кавказ», «Єре-
тик», «Сон», «Великий льох», «Розрита могила», «Чигрине, Чигри-
не», «І мерт вим, і живим...» та «Стоїть в селі Суботові»... де читаємо:

Так сміються ж з України
Стороннії люди!
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
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Цей фрагмент зацитовано не лише тому, щоб указати на концепцію 
пророцтва українського романтика і де поет ототожнюється з проро-
ком, але й для того, щоб вказати на безпосередній зв’язок Шевченка 
з «Історією Русів» (де вперше дуже промовисто підкреслено месіан-
ське призначення України) та на біблійну інспірацію і засоби поетової 
образ ності. Шевченко впевнений, що Україна гідна тієї величної місії. 
Адже у творі представлено «руїни України», її страждання і пограбу-
вання, збезчещення гетьманської садиби й Суботівської церкви – усе 
це на сто рінках Шевченкової поезії становить символ сплюндрованої 
України, яку гетьман Хмельницький «віддав російським царям». Але, 
йдучи за біблійним мотивом, романтики вірили, що Провидіння, яке 
править історією, винагородить страждаючих: їм «буде дано цар ство 
небесне», а батогом Божого гніву буде майбутня революція, котра роз-
віє темінь української неволі та «запалить світло правди».

Тут ми підійшли впритул до істотної риси історичної уяви Шев-
ченка, тобто його захоплення апокаліпсисом, схильністю (на що 
вже звернено увагу) проявляти визвольну силу правди в образах 
кривавої революції. Вводячи у свою історіософську схему есхато-
логічні мотиви, Тарас Шевченко поступово наближається до єван-
геліста, який звіщає відродження людства саме через падіння, бо 
ж, елімінуючи всяке лихо, що випливає з гріха й недосконалості, 
можна домогтися радикальної зміни людського буття і самої люди-
ни. Отже, це і є своєрідне повер нення людям їхнього непізнаного 
«єства» їхньої природи, а природа людини – це «бути вільним».

Крім цих аспектів месіанського мислення і думок, які виводи-
лися з чітко сформульованої Руссо традиції філософії людських і 
природ них законів, Шевченка інспірували тодішні демократичні та 
радикаль ні ідеї, включно з характерною мислителям XIX ст. цен-
тральною ідеєю fi xe: створити нову моральну істоту, людину на-
скрізь моральну, а через неї і завдяки їй – перетворити чи заново 
створити народи. Ця ідея та випливаючий з неї вимріяний ідеал 
морального ладу в історії народів були причиною романтичного 
бунтарства і незгода на статус quo.

Однак пов’язування ідеї свободи з моральною суттю людини, 
її суспільно-політичним кодексом, стало найтяжчою поетовою му-
кою, завдало безліч горя, сумнівів, розчарувань і водночас набли-
зило Шев ченка до звісного твердження Руссо про неминучий сис-
тематичний за непад людства, чим позначена його історія від най-
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давніших часів аж до сучасності. У «Кавказі», одному з найбільш 
інтелектуально глибоких творів, український історіософ, вступаю-
чи на прю з Богом, запитує:

За кого ж ти розіп’явся, 
Христе, сине божий? 
За нас, добрих, чи за слово 
Істини… чи, може, 
Щоб ми з тебе насміялись? 
Воно ж так і сталось. 

Храми, каплиці, і ікони, 
І ставники, і мірри дим, 
І перед образом твоїм 
Неутомленниє поклони. 
За кражу, за войну, за кров, 
Щоб братню кров пролити, просять 
І потім в дар тобі приносять 
З пожару вкрадений покров!!

Міра історіософічного узагальнення і поетичного згущення 
образу досягає тут небувалих вершин. У  творчості поета досить 
багато таких строф, де у діалозі з Богом романтичний бунтівник 
 ставить «трудні» запитання. Значна частина шевченкознавців 
скрупульозно виписувала такі рядки і подавала як приклад поето-
вого атеїзму. Не треба особливої проникливості, щоб збагнути, що 
ніякого відношення до атеїзму вони не мають: це найчастіше запе-
речення православ’я як офіційної релігії царського режиму, отже, 
навіть не брак лихої волі супроти Бога, а тим більше не богохуль-
ство (хоча в Євангелії воно трактується досить ви бачливо: «Істин-
но кажу вам: усе буде відпущене синам людським, грі хи та бого-
хульства, скільки б вони не хулили» (Мр. 3, 28). А також психічний 
стан, сумнів, спричинений болем і горем. Це взагалі характерний 
для романтиків мотив діалогу з Богом (згадаймо хоча б Міцкевича 
й Словацького), бо ж вони «за міль йони кохали й страждали», а оті 
суперечки йшли від розпачу й болю, найчастіше – бунту.

Це також є наслідком пізнання правди, і бунт романтиків пред-
ставляє в цьому плані добрий приклад. Існують джерела і причини 
того бунту, в нього є своя міра і шкала, як у Шевченка його винят-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

48

кова автентичність і велич, яка виходить із того, що в душі його був 
справжній біль за мільйони страждаючих за «Євангеліє правди». 
Дивлячись з такої перспективи, мимохіть можна дійти висновку, що 
голос українського історіософа «не міститься» в історії, адже, бунту-
ючи проти рабського поневолення, він ставить під сумнів існуючий 
світ та історичний розвиток, закликає оцих знедолених, зневірених 
і зганьблених «рабів німих» «прокинутися», «порвати кайдани», тим 
самим стати на шлях «громадянського суспільства».

Звертається поет і до Бога, просячи його, щоб «перестав 
мовчати», «перестав ховати своє обличчя», щоб «пробудився» і 
допоміг своєму народу – «повернув волю» або відповів:

Чи довго ще на сім світі
Катам панувати??

Ще одна проблема пов’язується з пропонованими міркуваннями 
й процитованими фрагментами, особливо з «Кавказу». Отже, чита-
ючи ці слова, мимохіть пригадується Одкровення євангеліста Іоан-
на з його картиною страждань, які очікують людство. Як відомо, у 
романтичній історіософії відношення до страждання не лишається 
без впливу на концепцію сенсу історії, на пророцтва і месіанські про-
грами. У наве деному тексті (і в багатьох інших творах поета) воно 
ідентифікується з занепадом людства й людяності, зганьбленням, 
поневоленням малих і слабих народів та загальною політичною апа-
тією. На відміну від гегелівської філософії історії, яка намагається 
поєднати думку про немину чість страждання з сенсом історії, бо ж у 
його розумінні саме падіння і страждання є запорукою філософської 
і культуротворчої активності (завдяки яким реалізується і виповню-
ється сенс національної історії), Шевченкові роздуми про сутність 
страждання є невід’ємні від роздумів про суть існування, натомість 
основним питанням, яке виринає на перехресті цих взаємозалеж-
ностей, є наше ставлення до правди й до світу, до людського існу-
вання, загроженого неволею й стражданням. Ці ж у свою чергу па-
ралізують всякі спроби відносин між людьми, довко лишнім світом, 
суспільством та різними формами його буття.

Цю песимістичну картину українського історіософа підсилює 
дум ка, що страждання (як невід’ємна частина і наслідок людського 
занепаду) породжує явища суспільної дезінтеграції, деморалізації, 
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не справедливості, зради правди та всякого зла й нещастя. Це зна-
йшло не звичайно чітке, відважне, глибоке вираження в поемі «Сон»:

І ми сковані з тобою,
Людоїде, змію!
На Страшному на судищі
Ми Бога закриєм
Од очей твоїх неситих.
Ти нас з України
Загнав, голих і голодних,
У сніг на чужину
Та й порізав; а з шкур наших
Собі багряницю
Пошив жилами твердими
І заклав столицю
В новій рясі. Подивися:
Церкви та палати!
Веселися, лютий кате,
Проклятий! проклятий!

Ці гострі, навіть образливі рядки є спробою характеристики стану 
людської деградації і того, що сталося, що мусило статися і що дійсно 
станеться, якщо деспотизм, пиха й егоїзм не будуть присмирені. Су-
проти пригаданих тут порушень, провин і злочинів, заподіяних укра-
їнському народові, отже, згідно з романтиком – люд ству, годі споді-
ватися на моральне отямлення пануючих класів усякої масті фарисеїв, 
деспотів та на морально і політично законні методи правління їхніх 
режимів. Отож, не випадково в роздумах Шевченка бачимо саме та-
кий кут зору на тлумачення ролі Божого Провидіння в історії:

«[…]проблема Божого втручання в історію. Відомо, що роль 
Бога, творця і “режисера” історії – це одне з основних питань істо-
ріософії, незалежно від того, яку остаточну відповідь вона давати-
ме» (S. Swieżawski «Zagadnienia historii fi lozofi i»).

Відповідь українського історіософа стоїть трохи окремо від поши-
рених у християнстві міркувань, опертих на теодицю, тобто на таку 
філософсько-теологічну формулу, котра, лагодячи суперечності, шу-
кає виправдання Бога як сотворителя світу, невід’ємним елементом 
якого є також різні фор ми зла й страждання. Але не можна не бачи-
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ти достеменно християнської турботи поета про людину і світ, про їх 
злагоду, що наштовхує на думку, що Шевченко розуміє християнство 
як есхатологічне сподівання, спрямо ване на правду і прийдешність, як 
релігію надії та визволення. У такому контексті смисл історії явиться 
тут як формула пізнання правди й проек тування прийдешності. Ось 
чому у своїй картині майбутності Шевченко безкомпромісний і рішу-
че займає революційну позицію, розраховану на історичну перспекти-
ву, кінцевою метою якої є політичне й соціальне ви зволення, назване 
деякими теоретиками «Божою силою спасіння» (Віль фрід Гаррінгтон); 
натомість у поезії Кобзаря воно часто виступатиме як «спасіння», ін-
коли «вимріяна воля» або «сонце правди» і «час небесної кари», най-
частіше ж – як визволення з кайданів неволі й деспотизму:

Заворушилася пустиня. 
Мов із тісної домовини 
На той остатній страшний суд 
Мертвці за правдою встають. 

То не вмерлі, не убиті, 
Не суда просити! 
Ні, то люди, живі люди, 
В кайдани залиті.

Є щось гіпнотичне в цьому образі «мерців», що жадають «прав-
ди», що тягнуться «до своєї волі», довго очікуваної, незалежної 
вже ні від царів та тиранів усякої масті, ні від інших «гендля-
рів волею», і навіть від «світового руху». Надходить час торжества 
правди, і це буде така правда і воля, яка здатна перетворити 
світ. З романтичного погляду Шевченко цим самим досягнув «квін-
тесенції універсальності», бо виявив не тільки розуміння немину-
чості революції, а й вказав на її характер, сферу дії та остаточну 
мету, а це, на переконання Фрідріха Шлегеля, свідчить про те, що 
поет сягнув найширших перспектив історії людства.

Це істотний елемент романтичної рефлексії, найпослідовнішим 
виразником якої був Шевченко, бо він ішов навіть далі, ніж, напри-
клад, Мацціні, на думку якого найпекучіша проблема – це «пробле-
ма нової віри», що стане синтезом інтелекту, волі і любові:

«…Людям бракує віри, не індивідуальної віри, покровительки 
мучеників, а віри спільної, громадської, матері перемоги; віри, що 
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 захоплює юрбу, віри у власну долю, у власну місію, у місію епохи, 
що осяває і потрясає, молиться і б’ється, прямує по шляхах Бога 
і Людства із мечем народу в руці, з релігією народу в серці, з 
майбуттям народу в думках».

«Ідея революційної дії», що вимальовується у наведених вище 
думках і зауваженнях, – це важлива передумова до розуміння істо-
ріософських концепцій Шевченка в категоріях справ національних 
і загальнолюдських, з недвозначно політичним характером. Саме в 
цьому колі проблем романтичні філософи правди і волі трактували 
ідею дії як знаряддя. В їхніх уявленнях вона мала велику силу, під 
її натиском мали розвалитися ті структури, що тримали народ у 
стані неволі.

Але занадто того, вони розвалилися, треба насамперед пізнати 
правду і влитися в плин історії, а щоб улитися в нього, треба струс-
нути з себе політичну інерцію, соціальну й національну сплячку. 
Це єдиний спосіб не дозволити безкарно відняти в себе «людське 
ім’я», не нидіти поза «суспільством громадян» і не лишитися без 
участі у «колективній суверенності».

Це істотні передумови філософії «Євангелія правди» Тараса 
Шевченка. Вони пояснюють причини його бунту і боротьби проти 
зла. Як зазначає польський історик Марцелі Гандельсман: 

«[…] що колись панувало над українським народом, часом не 
будучи українським ні за мовою, ні за вірою, ні за походженням. 
З першої хвилини, з перших поезій Шевченка виривається, як і все 
у нього, могутня суспільно-класова ненависть проти гнобителів.

Там родилась, гарцювала
Козацькая доля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле...
Поки не остило...

«Отже,  – робить висновок Гандельсман,  – проти польської 
шляхти, що панує над українським народом, проти євреїв, які цей 
народ експлуатують, проти єзуїтів, представників релігійної нетер-
пимості та утиску звернено насамперед цю пристрасну ненависть... 
З бунту ж проти Польщі виникає ідеалізація тих, хто боровся про-
ти Польщі. Змальовані з повною яскравістю та захопленням гайда-
маки є героями (носіями) любові до своєї віри і месниками за кривду 
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свого народу як соціальної верстви. В них живуть: одважність, са-
мопожертва задля ідеалу і самовідданість справі аж до мученицького 
кінця; чесноти народу, що успадковані безпосередньо від козаків. Ці 
чесноти знаходять свій найповніший вияв у боротьбі з ляхами».

Не тільки з поляками. Польський історик оминає війни про-
ти спустошливих набігів та варварства і султанської Туреччини, і 
кримських ханів, проти деспотизму й мілітаризму російських ца-
рів і австрійських цісарів, і особливо, що не можна обійти мов-
чанням, – проти місцевих сервілістів, які ведуть власний народ 
пагубною і ганебною дорогою, про що сказано було вище і що 
потребує узагальнюючого висновку:

Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І гóспода зневажають, –
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни ́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.

Цей різкий, інколи образливий тон твору вже у назві знаходить 
точно вказаного адресата: «І мертвим, і живим, і ненарожденним зем-
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лякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». Водночас 
він є цілком відмінним од тих творів, де в повному захваті оспівува-
лись козацько-гайдамацькі герої, творилася своєрідна національна 
українська міфологія. Але і основною передумовою пізнання «прав-
ди предків», а звідси й історіософського задуму Шевченка, є думка 
про довгочасні страждання народу, є його боротьба за виживання та 
волю. І знову, звертаючись до «Історії Русів», тобто показуючи, як у 
цих битвах виявилася єдність народу, поет не приховує також і його 
глибокої диференціації, що відображається у діях, поглядах, орієнта-
ціях і прагненнях, де відбувається переоцінка позицій, навіть і тих, 
які позначені тавром кари та прокляття, тобто братовбивчим крово-
пролиттям , про що так влучно писав автор «Історії Русів»: 

«Такі несамовиті внутрішні чвари і мотиви означають не тіль-
ки безпомічність (йдеться про політичну безпорадність козацької 
старшини. – С. К.), що веде до знищення власного народу невинного, 
який взагалі не брав участі у виступах своїх полковників, але 
також брак здорового глузду та й просто варварство».

Зрозуміти історію – це зрозуміти правду, це збагнути і її ма-
нівці та сенс діючих у суспільстві законів і механізмів. Тому зро-
зумілі в окремих випадках звернення поета до євангельської 
оповіді про зерно, яка інтригувала своїм прихованим натяком, 
або коли на матеріалі української історії анонімний автор «Іс-
торії Русів», а за ним і Шевченко, ніби підтверджують, що доля 
певного здорового зерна є інакшою, ніж доля тих, хто забуває 
родовід, уроки історії й відходить у ганьбі. Роздумуючи над при-
чиною історичних трагедій, поет вказує на історичні умови, котрі 
призводили до них, і зокрема – на зневажання історичної пам’яті, 
що репрезентує у «Холодному яру»:

Не ховайте, не топчіте 
Святого закона, 
Не зовіте преподобним 
Лютого Нерона. 
Не славтеся царевою 
Святою войною. 
Бо ви й самі не знаєте, 
Що царики коять. 
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А кричите, що несете 
І душу і шкуру 
За отечество!.. Єй-богу, 
Овеча натура; 
Дурний шию підставляє 
І не знає за що! 
Та ще й Гонту зневажає, 
Ледаче ледащо! 
«Гайдамаки не воины – 
Розбойники, воры. 
Пятно в нашей истории...» 
Брешеш, людоморе! 
За святую правду-волю 
Розбойник не стане, 
Не розкує закований 
У ваші кайдани 
Народ темний, не заріже 
Лукавого сина, 
Не розіб’є живе серце 
За свою країну. 
Ви – розбойники неситі, 
Голодні ворони. 
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землею, всім даною, 
І сердешним людом 
Торгуєте?...

Коли одні, вихваляючи царів, використовували єрихонські 
труби, Тарас Шевченко змальовує останніх як винуватців «істо-
ричної Голгофи» народу, ґвалтівників правди і свободи, що зне-
важають закони Божі та закони природи. Як відомо, у цьому пи-
танні романтичні засади особливо вразливі, оскільки, згідно з 
ними, життя без правди й волі – це життя без моралі, це повільний 
занепад, який призводить до розбещення, суспільної інертності 
та політичної апатії. Через те у неспокої, в пошуках рішень Шев-
ченко прагне синтезувати цінності, властиві як часам козаччини, 
так і новій добі, зокрема пов’язані з американським республікан-
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ським устроєм, який гасла свободи та рівності трактує як фунда-
мент для сучасної країни.

Можна припускати, що поет вважав ідеалізований козаць-
кий республіканізм співзвучним американському  – перший і дру-
гий формувалися у вогні національно-визвольних війн. Звідси, 
до речі, а також із концепції романтичного історизму й постає 
апологетичне ставлення до героїчної боротьби в минулому, зо-
крема  – до традицій культу козаччини і гайдамаків, які були 
вмонтовані в літературний ідеал романтиків. Отже, вони ставали 
історичним і моральним міфом, що відновлює поетизовану «прав-
ду історії», показує її блиску «сонця правди» й виступає криста-
лізуючим центром історіософських концепцій Шевченка. Традиції 
і система християнської моралі ще більше підтверджувались 
і облагороджували словом, кожен добрий християнин був, чи 
повинен бути, хорошим поетом, здатним понести мученицьку 
смерть не лише за віру, а і за націю.

Ця точка зору й відображає зміст і шлях розв’язання основної 
проблеми романтиків – поет і народ. А звідси живиться снага до 
пророкування українським поетом приходу «апостола правди і 
науки», віра в те, що правда історична та художня є цінностями 
вічно живими, тому вони й визначають порядок речей і світу. Отже, 
пророчі слова поета випливають як з турботи про правду, із зане-
покоєності з приводу безперервної наруги над нею, зневажання її 
і знущання з неї, так і з переконання у визвольній силі правди, 
її великій дієвій і історичній силі. Звідси випливає, що правда для 
поета – найбільша святиня.
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ІДЕАЛ ПРАВДИ У ШЕВЧЕНКА1

Девізом Тараса Шевченка й Кирило-Мефодіївського братства, 
до якого належав поет, стали слова, взяті з Євангелія від Іоанна: 
«І  пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». І, пізнаючи 
її, романтики усвідомлювали, що в світі неправди домінує право 
сильного, політично-військова система, яка зневажає народи, від 
якої людство деградує, сіється лицемірство і брехня.

Шевченко виступав з найбільш революційним і дозрілим син-
тезом ідей правди та визвольною концепцією, що знайшла вияв-
лення в довершеній поетичній формі. Крім того, він був відомий у 
широких колах як «геніальний кобзар» і «народний пророк», який 
відважно проголошував, що в світі немає правди, що її розтоптано, 
закуто в кайдани, споєно і п’яну приспано.

У гіпнотичної сили поемі «Кавказ» поряд із катастрофічним 
образом людського поневолення і занепаду (образу, що був ніби 
осердям суспільної педагогіки) поет наголошує на вірі в немину-
чість змін, у тріумф правди і волі, бо ж, пізнаючи правду, людина 
доростає до волі. Це фундаментальний висновок історіософських 
концепцій Шевченка.

У цій романтичній ідеї втілюється візія суспільного прогресу, 
яка формувалась у процесі ідейної радикалізації конспіраторів 
ХІХ ст. У їхній картині світу особливе місце займають етичні пи-
тання, ставлення до засад християнської моралі (християнства вза-
галі), розуміння традицій як джерела національної самосвідомості, 
що поєднуються з вибором тих її історичних і народних елемен-
тів, у яких найповніше проявилися національний характер, «ідея 
нації», історична роль суспільних факторів і верств, від яких за-
лежить національна єдність та їхнє право репрезентувати націю, 
бути ідейними проводирями.

У цьому контексті виразно видно, чому метою «історичної по-
езії» романтиків стало дослідження таємниць історії героїчних мо-
ментів, шляхетних поривань і великих злочинів, проявів зради й від-
ступництва, патріотичних вчинків і болючих незгод. Цю думку най-

1 Першодрук: Слово і час. – 1990. – № 9. – С. 52–55.
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яскравіше, у воістину пророчому дусі, як біблійний Ієремія, виражав 
Тарас Шевченко у своїй знаменитій поезії «І мертвим, і живим...».

Раби, підніжки, грязь Москви,
Варшавське сміття – ваші пáни,
Ясновельможнії гетьмани,
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі.
Ще лучче, як батьки ходили,
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили!

Яке разюче доскіпування до правди шляхом викриття «своїх» 
фарисеїв, сервілістів, фальшивих патріотів, жорстокостей історії, 
страждань, яких вона завдавала народові! І саме тому в історіософ-
ському мисленні поета не було розбіжностей між мотивами (ідея-
ми) національними і загальнолюдськими: патріотизм і революцій-
ність гармонійно поєднувалися в них. Тому не буде перебільшен-
ням, що романтичну революційність, демократизм Шевченка слід 
поставити на чільне місце в загальній боротьбі народів Європи 
проти деспотизму монархів, фінал якої поет зображував як невід-
воротність справедливої кари за злочини:

Схаменіться! Будьте люди!
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших...

Пророцтво народної революції – це характерний вияв соліда-
ризації українського романтика з духом Великої французької рево-
люції, а також козацько-гайдамацьких повстань та бунтів, відгуки 
яких лунали в героїчних думах та історичних піснях і на сторін-
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ках козацьких літописів, в «Історії Русів». Зі свідчень на слідстві та 
пізніших спогадів кирило-мефодіївців відомо, що поезія Шевченка 
відіграла величезну роль у патріотичному і демократичному вихо-
ванні молодого покоління української інтелігенції. Його вірші, як із 
«Кобзаря» 1848 р., так і ще не надруковані, ходили в численних ру-
кописних копіях по всій Україні, стаючи ніби загальною власністю, 
їх декламували напам’ять по різноманітних товариствах, гуртках, 
вони скрізь будили палке схвалення й ентузіазм.

«Шевченко з’явився серед нас, – писав П. Куліш, – як утілене 
виправдання нашого душевного захвату. Так ми думали й про себе, 
хоч нас стримувала християнська опора. Скажу більше, якби ми 
так не думали, то не змогли б піднестися до найвищих намірів ви-
зволення нашого народу із занепаду, а українського селянина-крі-
пака із суспільної і духовної неволі»2. Це визнання тим міцніше, що 
вийшло з-під пера поета, який згодом прагнув стати суперником 
Шевченка у «пануванні над умами».

Отож, роздумуючи над Шевченковою «євангелією правди», треба 
перш за все зазначити, що вона міститься в основній формулі роман-
тичної історіософської свободи. У слов’янських романтиків вона набу-
вала різних відтінків, однак стосовно Шевченка треба також пам’ятати 
про своєрідність історії українського народу, про часи, коли народ, по-
збавлений незалежності, поділений сусідніми державами, вів затяту 
боротьбу за виживання, незалежність, за місце в колі вільних народів.

Усвідомлюючи особливість історії народу, Шевченко всю увагу 
сконцентрував на ідеї правди і свободи, водночас визнаючи, що в цьо-
му сповненому суперечностей світі люди несуть відповідальність за 
все, а отже, не лише за політичний і моральний кодекс народів, а також 
за впорядкування світу. Романтики, до речі, вважали, що народам дав 
життя Бог, і тому боротьба за незалежність – то просто виконання волі 
Провидіння, здійснення божих принципів людської гідності й правди, 
тоді як їх втрата чи попрання є першим кроком до втрати свободи. 
Окремі елементи творів свідчать, що такого роду історіософія була 
відома Шевченкові, бо випливала і з мови Біблії, і з «Історії Русів», 
духовної віри й історичних хронік, епічних пісень і притчевої поезії, 
класичної літератури, творів «пророків щасливих світів», польської 
романтичної поезії, творів Міцкевича, Гощинського і Залеського, а 

2 Куліш П. Історичне оповідання // Твори Пантелеймона Куліша.  – Х., 
1910. – Кн. VI. – С. 379. 
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також з літератури декабристів і революційної пропаганди тогочасної 
Європи. Це знайшло вираження у творах поета, в котрих він відштов-
хується од біблійних мотивів, зокрема, в наслідуваннях пророків Ісайї  
та Ієзикіїля, Псалмів Давида, а також у політичних і філософських тек-
стах, таких як «Кавказ», «Єретик», «Сон» «Великий Льох», «Розрита 
могила», «Чигрине, Чигрине», «І мертвим, і живим...», «Стоїть в селі 
Суботові...», звідки, як приклад екземліфікації, наведемо такі рядки:

Так сміються ж з України
Стороннії люди!

Хоча в будучині бачиться поетові:

І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Цей фрагмент процитовано не тільки для того, щоб вказати 
на концепцію поета як пророка, а також для того, щоб вказати на 
безпосередній зв’язок з «Історією Русів» (де вперше з великою екс-
пресією проповідується месіанське покликання України), а також 
на біблійну інспірацію і спосіб вираження поета. Те, що Україна 
гідна такої почесної місії, не викликає у Шевченка ніяких сумнівів. 
У творі зображено «руїни України», її страждання і грабіж, сплюн-
дровану гетьманську садибу й церкву в Суботові, що переростає в 
символ руйнації всієї України, однак, дивлячись у майбутнє, Шев-
ченко вірить, що воно розвіє морок української неволі, а повстання 
«світло правди принесе».

Т. Шевченко знав євангелістів, які проповідували: власне, че-
рез падіння людство може себе звеличити, або ж, викорінивши все 
зло, що виникає з гріха і недосконалості, можна сподіватись на ра-
дикальну зміну як екзистенції людської, так і самої людини, а цим 
навернути людей до їх забутого «єства», до їх натури, оскільки в 
натурі людини – бути вільною.

Шевченка вабили тогочасні демократичні й радикальні ідеї з 
характерною для мислителів XIX ст. центральною ідеєю: створення 
нового типу людини – гуманної й високоморальної, а через неї – 
нового народу і людства. Саме ця ідея, а також суголосний їй ідеал 
морального ладу в історії народу і людськості й стали причиною 
бунту та незгоди поета з існуючим світом.
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Зв’язок ідеї свободи з моральною сутністю людини, її діяльністю 
і суспільно-політичним кодексом приніс поетові найбільше сумні-
вів, гіркоти й розчарувань, наближаючи водночас Шевченка до гуч-
ного висновку Руссо про невпинний декаданс, що позначає історію 
людства плямою сталого занепаду. У «Кавказі», одному з найбільш 
інтелектуальних творів, поет-мислитель запитує у Творця:

За кого ж ти розіп’явся,
Христе, сине божий?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І потім в дар тобі приносять
З пожару вкрадений покров!!

Ступінь історіософічного узагальнення і поетичного згущення 
образу досягає тут зеніту. У творчості поета є багато таких строф, 
де український пророк ставить «важкі» запитання Творцеві. Час-
тина дослідників-шевченкознавців трактує їх як приклад безкомп-
ромісного атеїзму. Та чи варто припускатися однозначності й спро-
щення? Шевченко був сином свого часу, і його «атеїзм» у ряді ви-
падків є скоріше психічним станом, хвильовим сумнівом, бунтом 
з відчаю і болю. Це взагалі характерний для романтиків мотив діа-
логу з Богом (згадаймо хоча б Міцкевича й Словацького), котрі «за 
мільйони кохали й страждали», і подібні «суперечки» випливали з 
розпачу й болю, а найчастіше – бунту.

Це є також наслідком пізнання правди, і бунт романтиків пред-
ставляє в цьому плані добрий приклад. Існують джерела і причини 
того бунту, в нього є своя міра і шкала, як у Шевченка його винят-
кова аутентичність і велич, яка виходить із того, що в душі його 
був справжній біль за мільйони страждаючих. Мимоволі випливає 
висновок, що голос українського пророка змінює історію, або ж, 
бунтуючи проти неволі, заперечує існуючий лад, закликає нещас-
них, пригнічених і скривджених, «німих невільників», до їх «про-
будження», «визволення» з оков, до спільності.

Звертається поет і до Бога, просячи його, щоб «перестав мовча-
ти», «перестав ховати своє обличчя», щоб «пробудився» і допоміг 
своєму народу – «повернув волю» або відповів: «Чи довго ще на сім 
світі Катам панувати?».

Ще одне питання пов’язане з наведеними вище роздумами й 
цитованими фрагментами з «Кавказу». Читаючи ці слова, не можна  
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не подумати про Шевченкову долю, страждання. Як відомо з ро-
мантичної історіософії, ставлення до страждання не лишається без 
впливу на концепцію смислу історії, на месіанську програму. У на-
веденому вище фрагменті та багатьох, інших творах поета страж-
дання співвідноситься з версіями занепаду людства, ганьби наро-
дів і політичною апатією. Відрізняючись від гегелівської філософії 
історії, що полягала в ототожненні страждання зі змістом історії (в 
уявленні Гегеля занепад і страждання активізують розвій як філо-
софії, так і мистецтва, що й зумовлює смисл історії народу), Шев-
ченкові роздуми над змістом страждань нерозривні з роздумами 
про смисл існування, коли особливої ваги набуває ставлення до 
правди і світу, до людської екзистенції, якій загрожує підневільне 
страждання, що робить неможливими активні форми ставлення до 
ближніх, світу, народу. Розуміння страждання як наслідку не лише 
переживань, а й буття суспільної дезінтеграції, деморалізації та по-
яви всілякого роду зла, його максималізації за умов соціального, 
національного, духовного гніту, зради ідеалів правди й справедли-
вості й породжує далеко не євангельські інвективи в поемі «Сон»:

І ми сковані з тобою
Людоїде, змію!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Веселися, лютий кате,
Проклятий! проклятий!

Ці гострі, навіть образливі рядки є спробою характеристики 
стану людської деградації і того, що сталося, що мусило статися і 
що дійсно стане, якщо деспотизм, пиха й егоїзм не будуть подо-
лані. Виражені поетом звинувачення катам народу, а отже, і люди-
ні й людству, не лишають сумнівів щодо позиції митця до моралі 
пануючих класів, різного роду фарисеїв, деспотів і морально-полі-
тичного методу їхнього правління. Отож, не випадково в роздумах 
Шевченка бачимо саме такий кут зору на тлумачення ролі Божого 
Провидіння в історії, на питання міри втручання Бога в історію, 
зокрема, що Бог є творець і «режисер» історії.

Відповідь українського історіософа опозиційна до пануючих у 
християнстві оцінок, що випливають із визнання Бога як творця сві-
ту; інша річ, що поета не полишає ідея «олюднення» світу, він бачить і 
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в християнстві есхатологічні мотиви, звернені до правди й до майбут-
нього, поетизацію надії і визволення. У такому контексті смисл історії 
виявляється формулою пізнання правди і проектування майбутнього.

Саме тому Шевченко безкомпромісний у своєму уявленні про 
майбутнє; займає виразну революційну позицію, зорієнтовану на 
історичну перспективу та активну діяльність, мета якої – політич-
не й соціальне визволення, що мовою теоретиків біблійної теології 
визначається як «сила Божа до спасіння», а в тлумаченні поета по-
стає прагненням до «вимріяної волі» і «сонця правди», і, як синтез, 
жаданням визволення з кайданів неволі й деспотизму:

Заворушилася пустиня.
Мов із тісної домовини
Мертвці за правдою встають.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ні, то люди, живі люди,
В кайдани залиті.

Є щось гіпнотичне в цьому образі «мерців», що жадають «прав-
ди», що тягнуться «до своєї волі», довго очікуваної, незалежної вже 
ні від царів та тиранів усякої масті, ні від інших «гендлярів волею», 
і навіть від «світового руху». Надходить час торжества правди, і це 
буде така правда і воля, яка здатна перетворити світ. З романтич-
ного погляду Шевченко цим самим досягнув «квінтесенції універ-
сальності», бо виявив не тільки розуміння неминучості революції, 
а й вказав на її характер, сферу дії та остаточну мету, а це, на пере-
конання Фрідріха Шлегеля, свідчить про те, що поет сягнув най-
ширших перспектив історії людства.

Це істотний елемент романтичної рефлексії, найпослідовні-
шим виразником якої був Шевченко, бо він ішов навіть далі, ніж, 
наприклад, Мацціні, на думку якого, найпекучіша проблема  – це 
«проблема нової віри», що стане синтезом інтелекту, волі і любові. 
На його думку, людям бракує віри, не індивідуальної віри, покро-
вительки мучеників, а віри спільної, громадської, матері перемоги; 
віри, що захоплює юрбу, віри у власну долю, у власну місію, у місію 
епохи, що осяває і потрясає, молиться і б’ється, прямує по шляхах 
Бога і Людства із мечем народу в руці, з релігією народу в серці, з 
майбуттям народу в думках.
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«Ідея революційної дії», що вимальовується у наведених вище 
думках і зауваженнях, – це важлива передумова до розуміння історіо-
софських концепцій Шевченка в категоріях справ національних і за-
гальнолюдських, з недвозначно політичним характером. Саме в цьому 
колі проблем романтичні філософи правди і волі трактували ідею дії 
як знаряддя. В їхніх уявленнях вона мала велику силу, під її натиском 
мали розвалитися ті структури, що тримали народ у стані неволі.

Та щоб вони розвалилися, треба насамперед пізнати правду і 
влитися в плин історії, а щоб улитися в нього, треба струснути з 
себе політичну інерцію, соціальну й національну сплячку.

Це єдиний спосіб не дозволити безкарно відняти в себе «люд-
ське ім’я», не нидіти поза «суспільством громадян» і не лишитися 
без участі у «колективній суверенності».

Це істотні передумови філософії, етики і естетики Тараса Шев-
ченка. «Вони пояснюють причини його бунту і боротьби проти 
зла, – зазначає польський історик Марцелі Гандельсман, – що ко-
лись панувало над українським народом, часом не бувши україн-
ським ні за мовою, ні за вірою, ні за походженням. З першої хвили-
ни, з перших поезій Шевченка виривається, як і все у нього, могут-
ня суспільно-класова ненависть проти гнобителів».

Там родилась, гарцювала
Козацькая доля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле...
Поки не остило...

«Отже, – робить висновок Гандельсман, – проти польської шлях-
ти, що панує над українським народом, проти євреїв, які цей народ 
експлуатують, проти єзуїтів, представників релігійної нетерпимості 
та утиску звернено насамперед цю пристрасну ненависть... А з бунту 
проти Польщі виникає ідеалізація тих, хто боровся проти Польщі. 
Змальовані з повною яскравістю та захопленням гайдамаки є героя-
ми (носіями) любові до своєї віри і месниками за кривду свого наро-
ду як соціальної верстви. В них живуть: одважність, самопожертва 
задля ідеалу і самовідданість справі аж до мученицького кінця; чес-
ноти народу, що успадковані безпосередньо від козаків. Ці чесноти 
знаходять свій найповніший вияв у боротьбі з ляхами»3.

3 Handelsman M. Ukrainska polityka ks. Adama Czartonyskiego. – Warszawa, 1937. – S. 8.
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Не тільки з поляками. Польський історик оминає війни про-
ти спустошливих набігів та варварства і султанської Туреччини, і 
кримських ханів, проти деспотизму й мілітаризму російських ца-
рів і австрійських цісарів, і особливо, що не можна обійти мовчан-
ням, – проти місцевих сервілістів, гнобителів і лакеїв. Земляки –

Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.

Цей різкий, інколи образливий тон твору вже у назві знаходить 
точно вказаного адресата: «І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». Вод-
ночас він є цілком відмінним од тих творів, де в повному захваті 
оспівувались козацько-гайдамацькі герої, творилася своєрідна на-
ціональна українська міфологія. Але і основною передумовою піз-
нання «правди предків», а звідси й історіософічного задуму Шев-
ченка, є думка про довгочасні страждання народу, є його боротьба 
за виживання та волю. І знову звертаючись до «Історії Русів», тобто 
показуючи, як у цих битвах виявилася єдність народу, поет не при-
ховує також і його глибокої диференціації, що відображається у діях, 
поглядах, орієнтаціях і прагненнях, де відбувається переоцінка по-
зицій, навіть і тих, які позначені тавром кари та прокляття, тобто 
братовбивчим кровопролиттям, про що так влучно писав автор «Іс-
торії Русів»: «Такі несамовиті внутрішні чвари і мотиви означають 
не тільки безпомічність (йдеться про політичну безпорадність ко-
зацької старшини, – С. К.), що веде до знищення власного невинного 
народу, який взагалі не брав участі у виступах своїх полковників, але 
також брак здорового глузду та й просто варварство».

Зрозуміти історію – це зрозуміти правду, це збагнути і її манів-
ці та сенс діючих у суспільстві законів і механізмів. Тому зрозумілі 
в окремих випадках звернення поета до євангельської оповіді про 
зерно, яка інтригувала своїм прихованим натяком, або коли на ма-
теріалі української історії анонімний автор «Історії Русів», а за ним 
і Шевченко ніби підтверджують, що доля певного, здорового зерна 
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є інакшою, ніж доля тих, хто забуває родовід, уроки історії й відхо-
дить у ганьбі. Роздумуючи над причиною історичних трагедій, поет 
вказує на історичні умови, котрі призводили до них, і зокрема – на 
зневажання історичної пам’яті («Холодний яр»).

Коли одні, вихваляючи царів, використовували єрихонські тру-
би, Тарас Шевченко змальовує останніх як винуватців «історичної 
Голгофи» народу, ґвалтівників правди і свободи, що зневажають 
закони Божі та закони природи. Як відомо, у цьому питанні роман-
тичні засади особливо вразливі, оскільки, згідно з ними, життя без 
правди й волі – це життя без моралі, це повільний занепад, який 
призводить до розбещення, суспільної інертності та політичної 
апатії. Через те у неспокої, в пошуках рішень Шевченко прагне син-
тезувати цінності, властиві як часам козаччини, так і новій добі, зо-
крема пов’язані з американським республіканським устроєм, його 
«праведним законом» Вашингтона.

Можна припускати, що поет вважав ідеалізований козацький 
республіканізм співзвучним американському  – перший і другий 
формувалися у вогні національно-визвольних війн. Звідси, до 
речі, а також із концепції романтичного історизму й постає апо-
логетичне ставлення до героїчної боротьби в минулому, зокрема 
до традицій культу козаччини і гайдамаків, які були вмонтовані в 
літературний ідеал романтиків. Отже, вони ставали історичним і 
моральним міфом, що відновлює поетизовану «правду історії», по-
казує її у блиску «сонця правди» й виступає кристалізуючим цен-
тром історіософських концепцій Шевченка.

Ця точка зору й відбиває зміст і шлях розв’язання основної 
проблеми романтиків – поет і народ. А звідси живиться снага до 
пророкування українським поетом приходу «апостола правди і на-
уки», віра в те, що правда історична та художня є цінностями ві-
чно живими, тому вони й визначають порядок речей і світу. Отже, 
пророчі слова поета випливають як з турботи про правду, із зане-
покоєності з приводу безперервної наруги над нею, зневажання її 
і знущання з неї, так і з переконання у визвольній силі правди, її 
великій дієвій і історичній силі.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЮЛІУШ СЛОВАЦЬКИЙ1

Юліуш Словацький належить до грона найзначніших, широко-
відомих поетів, творчість яких є предметом наукового інтересу вже 
не одного покоління дослідників. Індивідуальний образ поета нерідко 
зіставляється з характером його літературної спадщини. Це стосуєть-
ся також і питання, яке нас цікавить, а саме – українського контексту 
у творчості автора «Мазепи». Можна без перебільшення сказати, що 
виділена літературною критикою «ук раїнська школа» в польській лі-
тературі періоду романтизму, найвидатнішим представником якої був 
Юліуш Словацький, є ключовою проблемою всебічного наукового до-
слідження як для польських, так і для українських літературознавців.

Ми не маємо на меті повністю осягнути цей непересічний доро-
бок, однак необхідно на його основі зробити далекосяжні висновки 
і припущення. Найважливіше, мабуть, те, що поетове зачарування 
Україною, поширюваний у різний спосіб образ «романтичної Ук-
раїни», багатий на символи, картини, описи і міфи, виростає з гли-
бин романтичної свідомості.

Серед численних заяв і декларацій перших молодих ентузіастів 
і натхненників романтизму у Польщі найпереконливіше прозвучав 
заклик Казиміра Бродзинського, якого називали «Іоанном Хрести-
телем» польського романтизму:

Na czyjej ziemi, z jakim ludem zyjesz razem,
Takiego twoje pienia niech będą obrazem,
Niechaj inni śpiewają arkadyjskie gaje,
Krwawe hrzegi Skamandru і Saturna kraje.

Наведені тут слова найвидатнішого польського послідовника 
Гердера не лише свідчать про його рішучу романтичну свідомість 
і романтичний стиль, але й провіщають новий, відкритий погляд 
на явище польсько-українського культурного пограниччя, який 
випливає з романтичного розуміння історії, спільної культурної 

1 Першодрук: Юліуш Словацький і Україна. Київські полоністичні студії. – К. : 
Бібліотека українця, 2000. – Т. ІІ.
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спад щини, а також шанобливого ставлення до народності, зокрема, 
до української народної епіки – історичних пісень і дум.

Тогочасне стихійне, невпинно зростаюче зацікавлення культур-
ним багатством України було одним із вирішальних чинників у 
формуванні нації, новітньої свідомості, романтичного стилю і мо-
ди, культурної своєрідності, а передусім – образу «романтичної Ук-
раїни», яка вигравала культурним розмаїттям, багатством глибо-
ких алегорій, символів, образів і міфів, симбіозом сходу і заходу, 
а також була багата на «джерела поезії» та героїко-визвольні тра-
диції, які так захоплювали романтиків:

Tam na kurhanach posępne lirniki
 Siedzą i grają dumy dawnych czasów.
Dumy wychodzą na rozległe pola,
Wpadają smutne w szum dębowych lasów;
I stamtąd znowu, jak harfy Eola,
Zmięszane z szumem liścianych hałasów
Wychodzą na step, a ludzka niedola
Leci, wichrami płaczącymi wiana,
Jakby nie ludzi ustami śpiewana.

Процитований фрагмент взято із поеми-шедевра Юліуша Сло-
вацького «Беньовський», адже вона найкраще ілюструє попередні 
міркування та є гарним уведенням до основної ідейної проблемати-
ки романтизму і ключем до романтичного українофільства. Це ключ, 
який відкриває нам не той сентиментально-сільський образ України, 
до змалювання якого зверталися найчастіше, але пере дусім образ 
України символічної і трагічної. А тому це є образ, у якому відбива-
ється найглибший сенс її історії і водночас найваж ливіші суспільні, 
політичні, релігійні та екзистенційно-філософські проблеми, які хви-
лювали людей тієї епохи. Можна сказати, що Словацький одночасно 
із Тарасом Шевченком став творцем, який порушив головні українські 
питання, а також був виразником мрій і стану свідомості українців. 

Я свідомий того, що це звучить, може, трохи перебільше-
но, але все ж Юліуш Словацький у «Беньовському», а особливо у 
«Срібно му сні Саломеї», постає перед нами як особа, акт відмови 
від шля хетських традицій, атрибутів, характеру і ментальності якої 
став конструктивним актом пошуку польсько-українського поро-
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зуміння і згоди. Звідси використання образу українського проро ка, 
який, подібно до Словацького, у погляді на події шукає широ кої 
історичної перспективи, яку поціновувала, зокрема, і романтична 
історіософія. Маючи подібне підґрунтя, обидва творці розуміли 
сенс історії як звершення свободи. Тож невтомно черпали символи 
і міфи з української історії та народної міфології. Адже не випадко-
во вільний козак, навіть більше, козаччина – це символ історії, яка 
звершується саме у такий спосіб. Проілюструємо це строфою одно-
го з ранніх творів Тараса Шевченка «Іван Підкова»:

Було колись – в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю; 
Минулося – осталися 
Могили на полі.

Цікаво, що і Юліуш Словацький у своєму ранньому вірші «Дум-
ка українська» (1826) приходить до подібного висновку. Його роз-
думи над долею козаччини здаються більш особистісними і менш 
драматичними, однак закладений у них історіософський сенс най-
краще передає такий фрагмент:

Ruńko! biedny, nieszczęśliwy,
W złej rodziłeś się godzinie;
Jak bluszcz dziki w Ukrainie,
Gdy wśród polnej błyśnie niwy,
Bez podpory w stepach ginie:
Lub go słońca skwar wypali,
Lub, gdy wzrośnie, gdy zakwitnie,
To go z trawą kosa wytnie,
Lub z podporą wiatr obali. 

Наведені рядки розкривають сенс минулої козацької слави, си-
ли і волі, які так надихали романтиків, дають змогу також побачи ти 
можливості романтизму, а зокрема, романтичного історизму, спо-
вненого символів, легенд і міфів, у пробудженні історичних уяв лень 
і розвиткові інтелектуального життя, яке вивільняло вітальні сили 
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народу, засвідчуючи його життєвість і вольнолюбиві прагнен ня. Як 
Шевченко, так і Словацький були глибоко переконані, що повної 
свободи особистості не можна здобути без здобуття незалеж ності 
як загальної, так і національної. Це основна ідея романтичної істо-
ріософії, яка формувала духовний образ епохи. Звичайно ж, та ка 
історіософія volens nolens видобувала з національної історії те, що 
було почесне, героїчне, позначене величчю предків і славою. Треба 
пам’ятати, що таку історичну традицію, на рівних правах із культур-
ною спадщиною, мовною і етнічною єдністю, трактували як чинни-
ки возз’єднуючі, інтегруючі народ, позбавле ний незалежності.

Цю особливість романтичного універсалізму пре зентує творчість 
як Тараса Шевченка, так і Юліуша Словацького. Адже, окрім цитова-
ної «Думки української», поет у ранній період своєї творчості написав 
кілька творів, побудованих на модних тоді орієнтальних та історич-
них мотивах, популяризованих Байроном і Міцкевичем («Чернець», 
«Араб», «Ламбро» та ін.), серед яких вирізняються українською тема-
тикою «Ян Білецький» та «Змія». Перший твір – це ніби наслідування 
«Марії» Мальчевського, з тією лише різницею, що роль тла тут вико-
нує Сенявський замок, а в центрі сюжету – конфлікт магната (Сеняв-
ського) і шляхти (Білецького, потурченого шляхтича) за часів Баторія. 
У поемі «Змія», напи саній за мотивами української думи про Самійла 
Кішку, чуємо відлуння давніх морських козацьких традицій – походів 
на відомих човнах-чайках по Дніпру через Босфор до Царгорода. 

Цей козацький гетьман з поетичного «роману» Словацького, 
змальований на зразок героя українських дум і байронівських ге-
роїв, – вигадана постать і, як аналогічний український герой Гама-
лія з твору Шевченка, під тим же гаслом веде боротьбу із силами 
султана; він гине в нерівній боротьбі і, як постать валленродична, 
на відміну від Гамалії, проходить різними шляхами долі, що мало 
вирішальний вплив на характер і значення поеми Словацького.

Незважаючи на це, важко не помітити подібностей і збігів у де-
яких партіях «Змії» і «Гамалії». Наведемо рядки з козацької пісні, 
яка є своєрідною апострофою до твору Шевченка:

Гай, гай! море, грай,
Реви, скелі ламай!

Поїдемо в гості.
У туркені в кишені 
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Таляри, дукати.
Не кишені трусить, 
Їдем різать, палить,

Братів визволяти!
(...)
Пливуть собі, співаючи,
Море вітер чує;
Попереду Гамалія 
Байдаком керує. 

У Словацького цей фрагмент значно розширений, але вже по-
чаток оповіді вказує на те, що український поет міг читати поему 
Словацького (як і твори інших поетів «української школи» завдяки 
своїм польським друзям) і не лишився до неї байдужим. Порівняй-
мо такі рядки:

No, daleko Czarne morze,
Cdzie się czajki kąpią w pianach,
Palmy zamki na Bosforze,
Jako trzciny na limanach.
(...)
Szumcie, czajki! Szumcie, fale!
Ho! Kozak panem
B lękitnej fali
(...)
Dla turków niesie podarek,
Dwa dzial ze spisu і sto janczarek.

У цих висловлюваннях героя «Змії» вчувається рішучий козаць-
кий тон, весь твір просякнутий морським, піратським духом, 
свобо дою, козацьким завзяттям і фантазією, а також атмосферою 
козаць ких боїв із турками, які яскраво відображені в історичних 
думах і козацьких піснях (наприклад, про Федора Безродного, про 
Самійла Кішку) і які надихали Словацького і Шевченка.

Наведені вище міркування щодо мислення в дусі ідеї істориз-
му та романтичного українофільства за посередництвом молодого 
польського поета переконують, що Словацький з честю виконав 
сміливий намір закладення – вже у початковий період творчості – 
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підвалин будівлі «романтичної України». Він буде зводити і збага-
чувати цю прекрасну будівлю на наступному етапі новими твора ми, 
такими, як «Вацлав», «Мазепа», а передусім «Король-Дух», «Беньов-
ський», «Срібний сон Саломеї». У двох останніх митець проводить 
ґрунтовну переоцінку ідей і суспільних переконань, на ближається 
до історіософських конструкцій політичного і містич ного характеру, 
викриває зухвальство і наслідки безправ’я, а також зосереджується 
на боротьбі свободи з деспотизмом, щоб зрозуміти сенс історії і свою 
епоху, щоб проникнути у причини розквіту і занепаду нації:

No zobaczysz twarz blękitną 
A nie strachem śmierci bladą,
No rozporzesz przed gromadą / rozedrzesz na dwie szmaty:
Taj poznasz, ze ja chlop z chaly,
A nie tchorz na dokumentach.

Процитований монолог Семенка, виголошений перед стратою, 
має сенс ширший і глибший. Адже поряд із протестом проти сус-
пільного упослідження, яке так болісно відчував наш герой, ми ба-
чимо гайдамацького ватажка з яскраво вираженою українською сві-
домістю: це козак, отже, вільна людина, патріот, мужній воїн, а не 
«дворовий козачок», «ляший слуга», який покірно зносить зневагу та 
гноблення. Семенко – це символ козацького ватажка, виразник на-
ціонально-визвольних традицій і прагнень українського народу, тож 
не випадково Юліуш Словацький показує в окремих сценах драми, 
як гайдамацький бунт, – підкреслює Адріан Хермінський, – «пере-
творюється на розпачливу боротьбу-самооборону українсько го се-
лянства з чужими польськими шляхетськими завойовниками».

Історики літератури неодноразово підкреслювали, що в оцінці 
Коліївщини Юліуш Словацький – як щирий і послідовний роман-
тик стояв на незалежницько-демократичних позиціях, що завдяки 
цьому зміг поглянути на Уманську трагедію з української точки зо-
ру, у чому наблизився до суджень, висловлених Тарасом Шевчен-
ком у «Гайдамаках». Є багато спільного у творах Словацького і 
Шевченка. Я не мав на меті досліджувати це питання; якщо зверну-
тися до найновішої літератури, присвяченої творчості Словацько-
го, то Станіслав Маковський здійснив цікавий науковий аналіз цих 
спорідненостей у праці «Гайдамаки» Тараса Шевченка і «Срібний 
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сон Саломеї» Юліуша Словацького. Зацікавлених відсилаю до цієї 
публікації, проте, аби засвідчити тут наявність згаданої проблема-
тики, хочу навести одне міркування вченого:

«У обох авторів ми помічаємо вибір схожої історичної ситуа-
ції: Шевченко співає думу на могилах гетьманської і гайдамаць-
кої Ук раїни; Словацький розігрує свою драму на полях битви, 
вкритих людськими трупами і пройнятих неминучою загибеллю 
шляхетсь кої Польщі. Однак, інтерпретації цих ситуацій – різні: 
Шевченко го ворить про непотрібність, безплідність гайдамацько-
го подвигу, оскільки Україна полягла в руїнах і замовкла, про Ко-
ліївщину забули. Сло вацький, натомість, переконаний, що проли-
та обома сторонами кров є свого роду жертвою, що страждання, 
які ведуть до смерті, – історично необхідні: адже в майбутньому 
вони стануть фундамен том відродження обох, але вже незалеж-
них народів».

Залишаючись у рамках вищезгаданих тверджень, хочу зауважи-
ти, що змальована на тлі історії Уманська трагедія давала тогоча-
сним читачам – дає і по сьогодні – величезну порцію поезії такої ін-
тенсивності та сили вираження, яка струмує зі сторінок античних 
трагедій і драм Шекспіра. Як і в згаданих драмах, змальований кри-
вавий польсько-український конфлікт став своєрідним стимулом 
до національної дискусії, виконував також роль суспільної терапії, 
яка не присипляє і не згладжує конфліктів, але, власне, завдяки 
яскравій драматизації схиляє до роздумів над ключовим для обох 
народів питанням – їхнім «бути чи не бути»:

Отаке-то було лихо 
По всій Україні!
Гірше пекла... А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти, – 
Жити б та брататься.
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз ’єднаться!
Треба крові, брата крові,
Бо заздро, що в брата 
Є в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
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«Уб’єм брата! спалим хату!» –
Сказали, і сталось.
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли та й виросли;
Замучені руки
Розв ’язались – і кров за кров.
І муки за муки!

Звичайно ж, «Гайдамаки» Шевченка і «Срібний сон Саломеї» 
Словацького – це два найзначніші літературні твори, які підніма-
ють проблему польсько-українських стосунків у момент історично-
го зламу. Обидва романтики свою позицію щодо основного питан-
ня ґрунтували на історичних передумовах, тому не випадково оби-
два тексти трактуються часом як своєрідне двоголосся, яке віщує 
про спільні польсько-українські дороги і бездоріжжя. Утім, не-
зважаючи на подібності, паралельні мотиви і взаємозалежності, є, 
однак, у творах багато істотних відмінностей і розбіжностей, тому 
не підлягає сумніву, що їх треба розглядати як дві відмінні візії тих 
самих подій.

Зацікавлених я відсилаю до текстів і до літератури з теми, але в 
цьому місці задля нагадування хотілося б підкреслити, що поруше-
ний Словацьким і Шевченком історичний польсько-український 
конфлікт має вимір багаторівневий і глибоке історіософське під-
ґрунтя. Ясна річ, що їхні уявлення про історію обох народів йшли в 
руслі романтичної історіософії, яка надавала перевагу національно-
патріотичній, незалежницькій проблематиці та тяжіла до sacrum.

Тут ми торкаємося надзвичайно цікавого питання – переходу 
від історії до історіософії, сповненої елементів містики га космо-
гонії. Обидва романтики, створюючи історіософський дискурс, сві-
домо стають на шлях міфотворчих перевтілень, зводячи майстер но 
витканий сакральний простір, в якому зберігається пам’ять пред-
ків, усе багатство національних традицій, з одного боку, а з друго-
го, – розігрується сучасне «дійство» народу, який, окрилений ро-
мантичною ідеєю незалежності, прагне відродити своє незалежне 
життя. Звідси – використання концепції втілення, часте звертання 
до образу пророків, а також використання елементів «святих» тек-
стів для творення власних конструкцій:
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Розбійники, людоїди 
Правду побороли,
Осміяли твою славу,
І силу, і волю.
Земля плаче у кайданах,
Як за дітьми мати.
Нема кому розкувати,
Одностайне стати 
За Євангеліє правди...

Така бурхлива реакція Шевченка на деспотизм приводить на 
думку «Плач Єремії», але набагато важливіше те, що, як і Словаць-
кий, поет представляв ту школу мислення, яка робить спроби 
розв’язання універсальних питань, звертаючись до двох великих 
ідей, що керують перебігом історії, – свободи і деспотизму.

Це спостереження, здається, є своєрідною об’єднуючою ланкою 
між історичним мисленням романтиків та історіософією, яка звер-
тається до символів, міфів, а також до «потаємних механізмів» історії. 
Цю роль у творі Словацького виконує міфічний Вернигора, постать, 
пісні й віщування якого відкривають таємниці історії Ук раїни, засвід-
чують безсенсовність польсько-українських воєн. Не зважаючи на те, 
що він є українським віщуном, Вернигора виступає як апостол поєд-
нання двох ворожих народів, більше того – саме за вдяки йому, його 
віщим пісням Польща зведеться на ноги. Представлена тут сакральна 
візія пісні свідчить про те, що вона є знаряддям, яке реалізує віщу-
вання Вернигори, а також символом великої сили «пісенної України», 
що сягає своїми коренями міфічного Бояна і його безсмертної ліри. 
Вернигора – це повно правний спадкоємець цієї магічної ліри, яка є 
символом втілення духу в історичний процес.

Створюючи образ віщуна у своїй драмі, – хоча поет по-різному 
представив Вернигору у «Срібному сні Саломеї» та у Беньовсько-
му, – Словацький не лише черпав з відомих йому версій пророцтв, 
але звернувся й до освяченого в українській традиції способу пред-
ставлення бандуристів, лірників – «українських Гомерів», які були 
«аркою примирення між старими і новими часами», творцями і 
носіями великої «поезії історії», що найповніше виражала, – як це 
визначив Гердер, – «дух народу». Насправді, це були професійні 
співаки, «щось на зразок бардів, менестрелів або швидше рапсодів, 
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їхні думи є іноді уламками справжньої епопеї, а інші – просто ри-
мовані хроніки, за допомогою яких всі народи намагалися збе регти 
в пам’яті події історії своєї вітчизни».

Це звернення Юліуша Словацького до українських народних 
традицій, до їхніх цінностей і символів є яскравим свідченням 
того, що поет, дотримуючись канонів романтизму і показуючи на 
ділі ідею польсько-українського побратимства, прагне до переоцін-
ки погляду на польсько-українську історію, до осмислення джерел 
конфлікту і обопільної участі в ньому. Критичне ставлення до поль-
ської шляхти, а також повага до політичних вимог українців засвід-
чують той шлях реінтерпретації спільної історії, яким ішов Тарас 
Шевченко, а вказівником якого є воля, примирення, прагнен ня до 
зміни форми взаємних стосунків, прагнення цивілізувати світ, по-
вернувши народам волю, належні їм людські права і свободи.

Реалізовуючи поставлене завдання, я розумів, що як україніст 
повинен свої зауваження і міркування доповнити українськими 
елементами і українським матеріалом. Я зробив такі спроби, нама-
гаючись, зокрема, виявити залежності і взаємовпливи на осі істо-
рія–фольклор–література, а також вказати на їхні паралелі, подіб-
ності і контексти; разом з тим я хотів показати, як до концепції 
свого ба чення історичного процесу та художнього світу романтики 
вносили історичні розважання, елементи вірувань, фольклору і на-
родної міфології, у цьому випадку – української, а також як, спира-
ючись на романтичні категорії і погляди, шукали ключ до розумін-
ня сучасного духу і характеру народу.

Можна сказати, що аналіз творчості польського поета в україн-
ському контексті, аналіз провідних українських мотивів у твор чості 
Юліуша Словацького дозволили нам наблизитись до головного пи-
тання, що одночасно дало можливість вказати на ті про блеми, які 
боліли поетові, які вважав за важливі, пекучі, такі, що ви магають 
невідкладного розв’язання. Поет-пророк вказує нам, сучасним до-
слідникам, шлях, яким ми повинні йти, аби вирішити ці дилеми і 
викона ти справу, яку не завершили романтики.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

76

ЧИТАЮЧИ КОБЗАРЯ…1

Кожне нове перечитування Шевченкових творів викликає у 
мене все нові й нові рефлексії. Поділюся тут тими думками, які ви-
никли в мене під час читання тих творів, у яких проблема укра-
їнсько-польських взаємин виділяється особливо чітко. Міркуван-
нями з цього приводу може поділитися кожний уважний читач, 
незалежно від того факту, що питанню Шевченкових зв’язків з 
польською літературою його безпосереднім взаєминам з поляками 
присвячені праці багатьох українських і польських учених.

Звернуся передусім до певної цікавої деталі. Студент Київсько-
го університету (з 1845 по 1851 рік) поляк О. Беліна-Кенджицький 
(1827–1889), згодом засланий царатом, у своїх спогадах на писав, що 
Шевченко був загальновідомим поетом, що він знав польську мову 
добре і правильно розмовляв нею, що він співчував польському ви-
звольному рухові й закликав до спільної боротьби проти самодер-
жавства. А далі Беліна-Кенджицький навів ось такий уривок із роз-
мови: Шевченко під час зустрічей начебто говорив йому, що Косто-
маров – це «такий чоловік, який ані Богові, ані чортові віри не йме. Я 
кажу йому: слухай, хо чеш будувати новин світ слов’янськими рука-
ми (розмова відбулася, мабуть, на зібранні членів Кирило-Мефодіїв-
ського братства. – С. К.), а боїшся з ляхом го ворити про це. То з ким 
же, у чортового батька, будуватимеш? З нашими панка ми не втнеш. 
А він на те: тузились ми з ляхом довго – не вірю. Говори з дурнем. 
Билися доки було за що, а тепер і їх і нас одна рука гладить по голові. 
Пора схаменутися. Насилу укошкав його».

Це надто цікаве і важливе свідчення. Воно зайвий раз пере-
конує нас, що ІІІевченкове розуміння актуальних завдань спіль-
ної боротьби проти самодержавства було наскрізь революційне. 
Об’єктивний був також підхід поета до історичного минулого 
українського і польського народів.

Крім поезій, у яких Шевченко (як і багато поетів так званої «укра-
їнської школи») звертається до нейтральних, з погляду українсько-
польських взаємин, подій, тобто до часів боротьби козаків, інколи – 

1 Першодрук: Наша культура. – 1969. – № 2.
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разом з поляками, – проти турець ко-татарських загарбників, поет не 
уни кає гостро-конфліктних епізодів у взаєм ній історії. 

Прагнучи нагадати народу, зокрема «правнукам поганим» про-
славлених предків, Шевченко висловив уболі вання за народну 
долю, за його май бутнє. Найбільш цікава з цього погляду поема 
«Гайдамаки», де поруч з ретроспек тивною картиною національної 
історії України Шевченко висвітлив й історію соціальних взаємин. 
Саме зображення поетом національного, соціального й релігійного 
гніту надало «Гайдамакам» такої революційності, що далеко не всі 
сучасники поета належно відчули це і зрозуміли. Коліївшина, що 
лягла в основу Шевченкової поеми, до якої зверну лися деякі поль-
ські письменники, наприклад, С. Гощинський («Канівський за-
мок»), Л. Семенський («Село Серби»), була однією з найяскравіших 
в історії українського народу подій, яка давала велику можливість 
для художнього ви раження національно-суспільних ідеалів. 

Уже у вступі, який починається філо софськими роздумами («Все 
йде, все минає...»), Шевченко визнає, що метою його є показати 
«громаду в сіряках», селянських повстанців, які стали до бо ротьби 
за волю. В «Інтродукції» поет виказує розуміння причин занепаду 
Польщі – шляхетські «сейми та сей мики», різні чвари й магнатські 
колот нечі призвели до цього. Марними були спроби порятунку: 

Розбрелись конфедерати 
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах 
І по Україні;
Розбрелися та й забули 
Волю рятувати....
(Твори, т. І, ст. 80).

Картини передгроззя, змальовані в розділах «Інтродукції» – «Га-
лайда», «Конфедерати», «Титар», у яких показано свавілля, утиски 
й лихі дії шляхти, вплелися згодом в епі зодах, повних драматизму і 
кровопролит тя. Такими є вбивство конфедератами титаря, «освя-
чення ножів», помста Яре ми, бої повстанців і найжахливіший, ма-
буть, епізод вбивства Гонтою своїх дітей:

«...сини мої,
Горе мені з вами!
Поцілуйте мене, діти.
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Бо не я вбиваю,
А присяга». Махнув ножем –
І дітей немає!
Попадали зарізані.
«Тату! – белькотали, –
Тату, тату... ми не ляхи!
Ми...» – та й замовчали.

А потім Гонта з гайдамаками, шука ючи помсти, «до самої ночі 
ляхів морду вали...». Ось до чого довела шляхетсько-єзуїтська по-
літика в Україні, ось де причина страхітливого кровопролиття, від-
чайдушної Уманської різні. Розумію чи справжнє джерело оцього 
вибуху со ціально-релігійної ненависті, Шевченко пише:

...А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти, –
Жити б та брататься.
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз’єднаться!
(Там само. – Т. І. – С. 114).

Тривале перебування в тяжкому ярмі, у якому «Од Конашевича 
і досі пожар не гасне, люде мруть, конають в тюрмах голі, босі, діти 
нехрещені ростуть...», повинно було мати свій кінець. Увірвався 
терпець, в неволі виросли нові покоління, які не хотіли від світання 
до ночі працювати на панщині, не хотіли виховувати «нехрещених 
дітей» і в сльозах жити:

Замучені руки
Розв’язались – і кров за кров,
І муки за муки!
Болить серце, як згадаєш:
Старих слов’ян діти 
Впились кров’ю. А хто винен?
Ксьондзи, єзуїти.
(Там само. – Т. І. – С.; 114–115).

Слід зазначити, що до наведених ряд ків Шевченко зробив ось 
таку примітку: «До унії козаки з ляхами мирилися, і якби не єзуїти, 
то, може б, і не різа лися» (Там само. – Т. І. – С. 426).
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Що ж до трактування поетом теми Коліївщини, то слід 
пам’ятати, що в умовах визвольної боротьби ця тема була чи не 
найважливішою тоді проблемою. У пам’яті народній ще живі були 
спогади про Залізняка, Гонту і Швачку. М.  Гнатюк у монографії, 
присвяченій «Гайдамакам», зауважив, що серед селян на Уманщині 
ходила ле генда про сина Гонти, який вимагав, щоб поміщики від-
дали селянам землю, а самі тікали, тому що всі, хто залишиться в 
маєтках, будуть вбиті. Безперечно, поет використав чимало на-
роднопоетичних і літературних дже рел,  – на що особливу увагу 
звернув в своїх публікаціях Ярослав Дзира,  – але немає сумніву, 
що «Гайдамакам» на дав він певної романтичної винятковості, під-
кресливши гіперболічно героїзм і пат ріотизм, жертвуванням осо-
бистим в ім’я батьківщини і товариства. Крім того, Шевченко, за 
словами М.  Рильського, зумів геніально переплести у своїх «Гай-
дамаках» палючі, вогненні картини на родного повстання з одчай-
душно весели ми, подекуди й солонуватими піснями кобзаря Во-
лоха, і закінчити безсмертну свою поему мудрою післямовою, де 
ви словлена висока мрія, що в майбутньо му «житом-пшеницею, як 
золотом по крита, не розмежованою останеться на віки од моря і до 
моря – слов’янська земля». Так, у творах Шевченка симптоматич-
но, що видно уже в його ранній поемі «Гайдамаки», відображено 
процес фор мування революційних поглядів не лише на проблему 
українсько-польських вза ємин, як справедливо зазначав Є. Кири-
люк, а й на слов’янське питання вза галі. 

У спеціальних працях чимало дослід ників звертало увагу на тема-
тичну спо рідненість Шевченкових «Гайдамаків» з відповідними тво-
рами письменників «української школи». Проте лише «Ка нівський 
замок» С. Гощинського (І. Франко назвав автора «одним з найгені-
альніших людей, яких видав польський на род»), «Село Серби» Л. Се-
менського та «Срібний сон Саломеї» Ю.  Словацького споріднені з 
духом Шевченкової поеми. Інші ж твори літераторів цієї школи, як 
«Вернигора» М. Чайковського, «Коліїв щина і степи» М. Грабовсько-
го, «Гайдамаки» С. Яшовсьного та ін., могли ви кликати, кажучи де-
лікатно, відразу в українського читача. Можна, до речі, вважати, що 
«Гайдамаки» Шевченка – це його відповідь на деякі, подекуди й па-
сквільні, присвячені Коліївщині твори польських письменни ків, що 
з деяки ми із них український Кобзар був обіз наний. Слід зазначити, 
що після виходу «Гай дамаків» польська критика по-різному тракту-
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вала цей твір. Крім злісних напа док, не бракувало й прихильних ста-
тей. Боротьба за Шевченка, яка посилилася в польській літературній 
критиці напередодні повстання 1863 р., була, властиво, боротьбою 
за належне розуміння революційної суті його поезії. Досить згада-
ти прізвища Совінського, Гожалчинського, Сирокомлі, заслуги яких 
полягали у популяризації слова українського поета серед поляків. 
Так, Совінський ще в 1861 р. видав студію про Шевченка разом із 
перекладом його поеми «Гайдамаки». Те, що Шевченко не звеличу-
вав «диких різунів». У цьому, зрештою, здавали собі справу передо-
ві польські кола. Читаючи поему, вони не могли не розуміти гіркої 
правди поета, не могли залишитися байдужими до тих слів, у яких 
поетів заклик до взаємного братання аж ніяк не був жестом: 

«...Весело подивитися на сліпого Кобзаря, як він сидить собі з 
хлопцем, сліпий, під тином, і весело послухать його, як він заспіває 
думу про те, що давніше діялось, як боролися ляхи з козаками весе-
ло... а все-таки скажеш: “Слава Богу, що минуло”, а надто, як згадаєш, 
що ми одної матері діти, що всі ми слов’яни. Серце болить, а розказу-
вати треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, не-
хай братаються знову зі своїми ворогами...» (Там само. – Т. І. – С. 142).

Отже, розуміння поетом рабського ста новища України йшло 
нерозривно з усвідомленням ним неволі й сусідніх народів. Звер-
нувшись до життя та подій інших народів, Шевченко написав низ-
ку поетичних творів, наприклад «Кавказ», «Єретик», «Неофіти», 
тема яких перегукувалась не тільки з тогочасною українською дій-
сністю, а й з життям усіх поневолених народів.

«Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.» – 

констатує з болем поет в «Єретику»; а вже у філософських розду-
мах «Кавказу», розробляючи мотив волі, Шевченко підноситься на 
загальнолюдські вершини: 

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі...

З цих духових висот, на які піднісся поет, він підходить і до 
практичної постановки питання: 
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А щоб збудить 
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;
Та добре вигострить сокиру –
Та й заходиться вже будить.
(Там само. – Т. II. – С. 32)

Такого будителя волі не мала тоді ані російська література, ані 
польська, ані жодна інша. Сучасники Шевченка, без огляду на їхню 
національну належність, читаючи такі його архітвори, як «Кавказ», 
«Єретик», «Неофіти», «Великий льох», «Сон», не могли не бачити в 
українському поетові виразника найболючиших наболілих питань 
сучасності. З сусідніх народів особливо близький був він полякам. 
Як Словацький у «Беньовському», так і Шевченко в посланні «І 
мертвим, і живим...» засуджував національних верховодів, панів і 
підпанків, позбавлених людської гідності – усіх тих, хто безсором-
но чванився, що «Польщу завалили»:

Правда ваша: Польща впала
Та й вас роздавила!

Як Міцкевич у «Дзядах», так і Шевченко в містерії «Великий 
льох» та в сатиричній поемі «Сон», зображуючи жахливу картину 
життя царської імперії, зазначає, що «на всіх язиках все мовчить, бо 
благоденствує» і з особливою силою поет таврує й самодержавно-
рабську систему, яка

За край світа зазирає, 
Чи нема країни, 
Щоб загарбать…

Увесь свій гнівний пафос поет спрямував проти соціального й 
національного беззаконня. Людська трагедія, що розгортається на 
контрастному тлі розкішно-ідилічної природи, а саме: кріпацтво і 
голод, панщина і злидні, солдатчина і покритки – жертви панських 
примх – ось яку страхітливу картину малює Шевченків «Сон». Як 
за ідейним звучанням, так і за композицією й образами твір цей 
асоціюється з драмою Міцкевича «Дзяди», яка, звичайно, була відо-
ма Шевченкові.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

82

За свідченням О. Чужбинського, Шевченко «відчував до Міц-
кевича якийсь дивний особливий потяг... Пам’ятаю, якось восени 
у нас дома, довго сиділи ми і читали “Дзяди” Міцкевича, а також 
його переклади з Байрона, при читанні яких він завжди проймав-
ся захопленням,особливо від “Доброї ночі” із “Чайльд-Гарольда”... 
Декілька разів починав він перекладати ліричні п’єси Міцкевича, 
ніколи не закінчував і не розривав на дрібні шматочки, щоб не ли-
шилось і згадок». 

З приводу поеми «Сон» висловлювались різні міркування, що 
пов’язували цей твір з «Дзядами». Останнім часом В.  Кубацький 
висловив думку, що Шевченко, опрацьовуючи той самий матеріал, 
що: й Міцкевич, зробив це зовсім по-іншому, ніж автор «Пана Та-
деуша», а саме – у стилі народної думи та повісті.

«Дзяди» і «Конрад Валленрод» – твори, у яких піднесено питан-
ня про шляхи служіння батьківщині, про ру шійні сили визвольної 
боротьби. Не випадково, що вони найбільше вабили польських ро-
мантиків. Підлегле становище як поляків, так і українців, спільні 
погляди на самодержавство – ось яка залежність була у той час не 
лише між Міцкевичем і Шевченком та обома літературами, а й між 
обома народами. 

Певну аналогію в зображенні царату в третій частині «Дзядів» 
Міцкевича та поемі Шевченка «Сон» належало б пояс нити близь-
кість їхнього патріотичного пафосу. Таких аналогій можна знайти 
більше. Наприклад, балади Міцкевича і Шевченка, а також Шилле-
ра і Пушкіна вражають подекуди подібністю сюжетів і навіть обра-
зів, на що звернула особли ву увагу М. Коцюбинська у своїх пра цях, 
присвячених дослідженню поетики творів Шевченка. 

Що ж до згаданих аналогій, то спіль ного джерела слід дошуку-
ватись у ро мантичній естетиці. Образ народного співця, охоронця 
духовних скарбів наро ду в однаковій мірі властивий для творчості 
українців і поляків, росіян і фран цузів, чехів і німців. Ідея «Пісні 
Вайдельоти» («Конрад Валленрод»), у якій Міцкевич виклав своє 
розуміння народ ної поезії та її носіїв – народних талантів, які по-
винні бути «з’єднувальною ланкою між давніми і новими часами», 
виступає в поезії Пушкіна («Пророк», «Поет и толпа») та в Шевчен-
ковій твор чості, зокрема в «Перебенді» (появу об разу Перебенді як 
співця романтичного типу Франко пояснював впливами згада них 
поетів). Вельми цікаву думку висловив якось М. Якубець. «У тво-
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рах Шевченка, – писав він, – великого знавця народної пісні, її тра-
дицій, який розвинув і збагатив їх, бачимо споріднене явище, що й 
у “Ба ладах і романсах” Міцкевича: народ збагачує фантазію поета, 
поет натомість збагачує народ своїм генієм, майстерні стю слова».

Багато уваги приділяли дослідники лі тературним відповід-
ностям Шевченкової поезії з творчістю Міцкевича та «укра їн-
ською школою», з польським письменством взагалі. Дуже плідно 
попрацюва ли над цими проблемами Є. Кирилюк, М. Якубець, 
П. Волинський і Є. Єнджеєвич, Г. Вервес і В. Кубацький. У літера-
турознавчих студіях чималого загону дослідників, поруч з цінними 
моментами безпосередніх письменницьких взаємин і можливими 
літературними впливами та запозиченнями, зумовленими ваго-
містю й популярністю цього поета чи літератур ного явища, багато 
уваги приділяється й літературним паралелям. I це справед ливо. 
Адже типологічна подібність у розвитку літератур, особливо пері-
оду ро мантизму, буде в зазначеному випадку більш підходити. 

Прагну на закінчення ще раз підкрес лити, що український поет 
з любов’ю і повагою ставився до польської літера тури, до Польщі. 
Цитовані тут рядки його поезій або передача Міцкевичеві в Париж 
автографа «Кавказу» через кириломефодіївця М. Савича  – веле-
мовні факти. Навіть у тяжкій неволі, роздуму ючи над українсько-
польськими взаєми нами у вірші «Буває, в неволі іноді зга даю...», 
поет писав:

Не знаю, як тепер ляхи живуть 
З своїми вольними братами?
А ми браталися з ляхами!
Аж поки третій Сигізмонд 
З проклятими його ксьондзами 
Не роз’єднали нас.
(Там само. – Т. І. – С. 269)

Перебуваючи у далекому Оренбурзі, Шевченко заприятелював з 
польськими засланцями Бр. Залеським, Т. Вернером, І. Завадським, 
Л. Турно, С. Крулікевичем. Завдяки їхнім щиросердним взаєми нам, 
його зацікавлення «протестуючою Польщею» побільшало. Саме 
тоді поет написав свій програмний вірш «Поля кам» («Ще як були 
ми козаками...»):
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Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами...
Синами вольними... росли...
Аж...
Прийшли ксьондзи і запалили 
Наш тихий рай. І розлили 
Широке море сльоз і крові...
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай! 
І знову іменем Христовим 
Ми оновим наш тихий рай.
(Там само. – Т. II. – С. 51–52)

Уособлюючи найволелюбніші, найблагородніші й найбільш 
прогресивні ідеали свого часу, Шевченко був речником не лише 
українсько-польської, не тільки за гальнослов’янської, а й вселюд-
ської вза ємної злагоди.
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ПОЕТ, ЛЮДИНА, БОРЕЦЬ 1

Березень можна по-праву назвати Шевченковим місяцем. Свят-
кування ювілею славетного Кобзаря, що припадає на цей час, має 
вже понад столітню історію.

Традиції такої не знайдемо майже у жодного новочасного народу. 
Шевченко є найбільшою національною величиною. Але його творчість 
має також загальнолюдський характер, і Шевченка не випадково по-
рівнюють з Гомером і Данте, Шекспіром і Гете, Міцкевичем і Пушкіним.

Велетенською постаттю височіє Кобзар над Україною. Його мо-
гутній дух і вогненне слово допомогло народові вистояти на ура-
ганних вітрах історії. Найглибшої пошани заслуговує і народ, який 
його зродив.

Як виходець із народу, з яким ніколи не поривав зв’язку, Шев-
ченко став всебічним виразником його духовного життя, його 
творчих можливостей, його розуміння, правди, добра й краси та 
боротьби за волю. Він знав, що його покликання – говорити від 
імені народу, бути його захисником і речником: 

Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

Шевченко як ніхто інший мав право заявити: «Історія мого 
життя становить частину історії моєї батьківщини». Саме єдність 
з історією народу та його сьогочасністю створили велич цього 
справді народного поета.

Національно-патріотична проблематика пролягла в творчості 
Кобзаря прямолінійною громіздкою віссю:

Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине, –
Слава не поляже;

1 Першодрук: Наша культура. – 1966 р. – Берез.
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Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.

Уже в таких творах, як «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайда-
маки» мотив цей («Було колись на Вкраїні, ревіли гармати») хоч і 
мав романтичне забарвлення, проте він відігравав роль ділового 
побудника для оцінки сучасного становища.

Паралелі, що їх проводить поет між героїчним минулим народу 
і його сучасним становищем, мають велику художню силу. Україн-
ські визвольні традиції, «неначе цвяшок в серце вбитий», переслі-
дують Шевченка на кожному кроці.

Історичні антології підносять авторську революційну ідею, збу-
джують патріотичні почуття та закликають до боротьби за свободу 
і незалежність.

Варто принагідно додати, що це звертання поета до минулого, 
його глибокий аналіз базується не лише на розповідях чи пісенно-
му матеріалі, а й на глибокому вивченні історичних джерел, зокре-
ма козацьких літописів, перш за все літопису козацького старшини 
С. Величка. Це помітно у таких творах, як «Чигрине», «Іржавець», 
«Чернець», «Три літа», «Осії, Глава XIV». Інколи вдається відчути 
навіть текстуальну близькість.

У літопису С. Величка читаємо:
«Я бачив багато безлюдних міст, замків, запустілі вали.., що 

тільки попадалися на військовому шляху в поході… Розвалені, 
зрівняні з землею, запліснявілі, зарослі непотрібним бур’яном, і 
тільки гніздились у них різні гадюки і змії і черви. Ще поглянувши, 
я побачив просторі тогобічні українські поля, розлогі долини, ліси, 
великі сади, гарні діброви, ріки, стави і озери запустілі мохом, оче-
ретом і непотрібним биллям зарослі…

Крім того, бачив я скрізь багато людських костей, сухих і на-
гих, яким тільки небо було покрівлею, і я питав себе в умі: хто це? 
Поболів я серцем і душею, дивлячись на мертвеччину і пустку…»

А в поезії «Чигрине» Шевченка:

А я, юродивий, на твоїх руїнах
Марно сльози трачу; заснула Вкраїна,
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Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила.

У Шевченка спостерігаємо те саме явище, що і в Шекспіра: звер-
тання до попередніх надбань народу. Так, як драми геніального ан-
глійця не були витвором авторської фантазії, лише безпосереднього 
використання старовинних хронік, так і поезії українського Кобзаря 
були написані на пережитому і вистражданому, баченому і чутому, а 
також написаних джерелах як українських, так і чужоземних.

Але не лише це споріднює двох геніїв. За силою трагізму Шев-
ченкові поеми можуть бути поставлені в один ряд з трагедіями Шек-
спіра. Шевченківські герої, скажімо Оксана («Слепая») чи Катерина 
з однойменної поеми, нагадують долю Шекспірової Офелії, а Назар 
та Галя – Ромео і Джульєтту. Гонта – це ж Шекспірівський характер!

Політична поезія Шевченка набирає дедалі більшого антикрі-
посницького та інтелектуально-філософського звучання. Поеми 
«Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», «Єретик», «Великий льох» 
найхарактерніші для періоду «Троьох літ». «Сон» починається ота-
кими багатомовними рядками:

У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком –
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

Ця філософсько-сатирична медитація розкриває суть ганеб-
ної кріпосницько-рабської дійсності. Тоді ж «все було придушене 
до землі, лише одна офіційна підлота та повний голос говорила, і 
замість науки викладала теорію рабства» (О. Герцен). У «Кавказі» 
Шевченка є епізод, від якого стає лячно:

У нас же й світа, як на те –
Одна Сибір неісходима,
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А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!..

До болю відчував поет ярмо колоніалізму. Боротьба з ним була 
його надзадачею, справою життя й смерті. У цій боротьбі Шевчен-
ко виявив неабиякий героїзм. Його життєве мучеництво не має 
жодного відповідника в іншому вікові і народі.

Треба було також мати велику мужність, гарантований дух та 
щедру обдарованість, щоб у найжорсткіших умовах створювати 
абсолютну за своїм артизмом та філософічністю поезію:

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий добрі ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип’є
Живущої крові, –
Воно знову оживає…

Тут поетична майстерність іде в парі з інтелектуально-патріо-
тичною проблемністю: людину можна знищити, але народ не мож-
на перемогти! Така Шевченкова філософія. 

Поривання до рідного краю, чарівна, пройнята найправдиві-
шою скорботою Кобзарева лірика може викликати подив своєю 
м’якістю і граціозністю психологічного малюнку, відгомоном тер-
нистої долі та трагедійною печаллю:

Сонце заходить, гори чорніють.
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся… і серцем лину
В темний садочок на Україну…

Чи знайдеться в світовій ліриці щось, схоже на цей вірш? Як во-
єдино злилось тут особисте горе поета з народною долею! Як гли-
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бинно звучать ці душевні пориви Генія; яким серпанком туги опо-
виті оці дорогоцінні перли української лірики!

Щоб так, як Шевченко піднести особисте і народне до загально-
людського, треба мати в собі Прометеєву самовідданість, Фаустову 
мудрість і Гамлетові пристрасті:

Не дай спати ходячому,
Серцем замирати
І гнилою колодою
По світу валятись.
А дай жити, серцем жити…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати,
І спати на волі…

Ніхто з українських поетів не відважився сказати стільки гір-
ких слів, як Шевченко. Але ніхто не мав на це такої підстави, а ще 
більше таланту і відваги. Це стосується не лише царсько-рабського 
становища, а й своєї історії і тих, що вважалися «сіллю землі» та 
високо носилися зі своїм галушково-шараварним патріотизмом. 
Немає пощади тим, що «людей запрягають у тяжкі ярма», «шкуру 
деруть з братів…», хизуються своєю любов’ю до «отечества», а на-
справді «кров як воду точать» з народу, «правдою торгують». Поет 
звертаючись до них, писав:

Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд…

Такий ораторсько-патетичний тон характерний майже усій па-
тріотичній поезії Шевченка. Це своєрідні жовчні згустки, емоціо-
нально насичені жала, які мов ясним громом обпікали «переверт-
нів», «недолюдків», «гнучкошиєнків», всю погань, що осмілилась 
паплюжити поетову святиню святих.
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Гостре Шевченкове слово будило в різних колах найрозмаїті-
ші думки. Крім теплих і сердечних, не бракувало необ’єктивних, 
в’їдливих і злісних. Зрозуміло, що прихильниками Петра І і Ка-
терини ІІ та самодержавства взагалі не до вподоби були слова 
терпкої правди:

Це той  п е р в и й , що розпинав
Нашу Україну,
А  в т о р а я   доконала
Вдову сиротину.
Кати! кати! людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися...

Немало Шевченко зазнав нападок з боку магнатсько-єзуїтських 
віршописців за заклик до дружби з польським народом:

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!

Тільки політичні гешефтярі, які гендлювали долею свого наро-
ду, могли протестувати проти таких великодушних ідей.

Народи бачили у Шевченкові великого речника слов’янської 
ідеї. У післямові до «Гайдамаків» поет писав:

«...весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно 
діялось, як боролися ляхи з козаками; весело… а все-таки скажеш: 
«Слава богу, що минуло», – а надто як згадаєш, що ми одної матері 
діти, що всі ми слав’яне. Серце болить, а розказувать треба: нехай 
бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються 
знову з своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, як золотом, 
покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря до моря  – 
слав’янськая земля».

І як же не вірити цій людині, яка на схилі життя визнає:
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Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.

Символічно, що власне син української землі, палкий поборник 
слов’янського єднання, поляк Павлин Свєнціцький уже сто років 
тому, вказуючи на світове значення українського Кобзаря, зазна-
чав, що «геній Шевченка перевершив Байрона, Словацького і Гете..., 
бо Шевченка розуміють і разом з ним співають мільйони народів».

Сотні років наперед дивився безстрашний Кобзар, людина, яка 
терпіла за народ і людство, руйнувала світ зла, щоб на його місці 
ставити нову будівлю загальнолюдського добра, де

Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

(З доповіді, виголошеної на 
Шевченковому ювілеї, що відбувся 
13.ІІІ.1966  р. у Варшаві в театрі 
Буффо).
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ПЕРШІ ЗНАЙОМСТВА З ШЕВЧЕНКОМ 1

Навчаючись в Академії художеств у Петербурзі, Т. Шевчен-
ко був у центрі літературного життя не тільки Росії й України, а й 
Польщі. Знайомий з багатьма поляками, він не міг не зацікавитись 
культурним життям Польщі, не міг не зустрічатись з представни-
ками польської революційно настроєної інтелігенції. Відомо, що 
з Т.  Шевченком на одній квартирі в Петербурзі майже рік жив 
студент поляк Л. Демський (його названо в повісті «Художник». – 
С. К.). У цей же час Т. Шевченко зустрівся з братами Жуковськи-
ми, разом з якими ілюстрував життєпис Суворова. Завдяки їм поет 
став відомий широкому колу польської інтелігенції в Петербурзі.

У польській літературі перша згадка про Т. Г. Шевченка 
з’явилася 1842 року в часопису «Тигоднік Петербурські» у статті 
Р. Подберезького «Кілька слів про малярські праці художників...». 
У ній названо кілька картин молодого Шевченка.

Слід сказати, що журнал цей не стояв осторонь загальної дискусії, 
що точилася в той час у Росії про українську мову та літературу. Звер-
тає на себе увагу стаття Альберта Грифа «Листи до Бенедикта Доленги з 
приводу статті... про всеслов’янську літературу» (там само, 1843, № 89). 
Відстоюючи українську літературу, критик вказував, що вона така дав-
ня й багата, як і польська. Народ, який захищав слов’ян перед бусур-
манами, каже він, «не обмежується іменем Гулака-Артемовського; ім’я 
України прославляють Шевченко, Куліш, Гребінка, Основ’яненко та 
інші, що їх твори могли б посісти почесне місце в кожній літературі».

1844 р. в згадуваному вже «Тигодніку Петербурському» (№ 95) 
Ромуальд Подберезький помістив статтю «Живописна Україна». 
Автор з захопленням говорить, що «Живописна Україна» – це пре-
красне надбання народу, надбання, до якого не може бути байду-
жою жодна чесна людини Образотворчі праці Т. Шевченка справи-
ли на критика велике враження. Р. Подберезький писав:

«Треба бути філософом, поетом і художником, щоб так знаме-
нито відтворити національні типи (“Судна рада”)..., щоб з такою 
любов’ю й талантом показати вільний народ (“Дари”)..., розкрити 
його високі моральні якості..., або, як у “Видубецькому монастирі”, 
геніально показати красу і чарівність української природи».

1 Першодрук: Дніпро. – 1964. – № 3. – С. 128–131.
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Але критик не обмежився високою оцінкою малярського та-
ланту Т.  Шевченка, він схвалював також його поетичні твори. 
«Шевченка ми вже знаємо за виданням “Кобзаря” як автора “Гайда-
маків”, “Тризни”, “Гамалії”».

З цієї цитати видно, що Шевченко відомий серед польської гро-
мади в Петербурзі не тільки як художник, а й як поет.

Можна гадати, що Т. Шевченко і Р. Подберезький були знайомі. 
Т. Шевченко не міг не говорити у колі польських колег про видання 
«Живописної України» та її поширення, бо звідки ж Р. Подберезький 
міг би заявити у цій статті про своє посередництво у продажу офортів 
«Живописної України»? Крім цього, у списку передплатників журналу 
«Рочнік літерацкі», видаваного Р. Подберезьким, називається прізви-
ще Т. Шевченка. Ілюстраторами цього журналу були польські колеги 
Т. Шевченка з академії Рудольф Жуковський і Альберт Жамет. У при-
мітці до статті Р. Подберезького «Живописна Україна» редакція за-
явила, що про поему Т. Шевченка «Гайдамаки» і про поему П. Куліша 
«Україна» буде мова пізніше в «Листах про Україну».

У 1844–1845 рр. на сторінках «Петербурзького тижневика» дру-
кувалися листи-статті Ю.  Юрецького під назвою «Кілька слів про 
українську поезію...». Автор розглянув діяльність З.  Ходаковського, 
М. Цертелєва, М. Максимовича, І. Срезневського, проаналізував твор-
чість І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, О. Шпигоцького та 
інших авторів. Мала бути обговорена й творчість Т. Шевченка, про що 
згадувалося в редакційній примітці до статті Р. Подберезького.

З середини 50-х рр. у польській пресі досить часто зустрічають-
ся принагідні згадки про Т. Шевченка. Відомий етнограф родом з 
Київщини Е. Ізопольський надрукував 1855 р. у журналі «Бібліо-
тека Варшавська» (т. IV, с. 290–310) думу про Петра Конашевича-
Сагайдачного, а в примітці дописав, що одержав її від Т. Шевченка. 
Цікавою для нас є інша примітка в цьому самому журналі за 1857 р. 
(т. III, с. 779), автором якої був А. Гроза. Характеризуючи нові кар-
тини П. Горського, критик вказав, що «Лірник» і «Не вернуться» 
намальовані художником під впливом творів Т.  Шевченка. Про-
спер Горський, який раніше ілюстрував збірник музичних варіацій 
Ю. Вітвицького «Зібралися бурлаки до однієї хати» (Лейпциг, 1835), 
а 1857 року намалював серію картин з українського побуту та іс-
торичного минулого українського народу, був першим польським 
художником, що перебував під впливом творів Т. Шевченка.
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Загальновідомо, що з середини 50-х рр. помічається піднесення 
ре волюційного руху в Росії та Україні, що Київ був тоді одним з 
центрів революційно-демократичної думки.

Р. Ожешовський у спогадах «Шкільні часи в Києві 1854/5–1862/3» 
(Львів, 1901) писав, що студентська молодь горнулася до літературних 
гуртків, які здебільшого були таємними товариствами. Прикладом 
можуть служити масові студентські заворушення та арешти 1856–
1857 рр. М. Старицький згадував: «Мені довелось бувати на об’єднаних 
таємних зборах українських, російських і польських студентів у Києві. 
Там обговорювалося теж питання розвитку української культури».

У 1858 р. газета «Вядомосьці польскє» (№ 30), що виходила в Па-
рижі, вмістила анонімну кореспонденцію – «З Києва, в червні», в якій 
згадується про «Граматку» П. Куліша, Кирило-Мефодіївське братство, 
про його членів та їх арешт, а також про поетичні твори Т. Шевченка 
й П. Куліша. У 1859 р. паризький журнал «Пшегльонд жечи польскіх» 
вмістив (№ 2) статтю анонімного автора «Про сучасні стосунки Укра-
їни до Польщі». Критик захоплювався бурхливим розвитком україн-
ської літератури, вказав на її зв’язок з народом, з життям. Пробудив-
шись з виступом І. Котляревського, каже він, українська література 
досягла вершини, на яку її поставив могутній геній Т. Шевченка.; «За 
короткий час, – писав автор, – українська література від бурлескної 
“Енеїди” й казок непомітно перейшла до таких творів, як “Маруся”, 
“Сердешна Оксана”... від принагідних віршиків до великих поем, як 
“Гайдамаки” Шевченка. Пробудивши в своєму народові національну 
свідомість, Т. Шевченко збагатив українську літературу й культуру, як 
ніхто інший». Автор вважав Т. Шевченка глибоко народним поетом, 
високо оцінив мовну й художню майстерність його творів:

«...Поезія Шевченка писана прекрасною українською мовою, 
позначена високими рисами народності, хоч часто вона занадто 
свавільна, занадто гайдамацька...». Цікаво відзначити, що критик 
хоч і вказав на «гайдамацький дух» творів поета, але не осудив 
його, він розумів, що Т. Шевченко в «Гайдамаках», як і в усій своїй 
творчості, відстоював волю й незалежність України.

Звільнення поета із заслання домагалась уся прогресивна гро-
мадськість Росії. Дуже багато енергії вклав у цю справу З. Сєраков-
ський. Нам відомо, що польська прогресивна громада в Петербурзі 
дуже тепло зустріла Т.  Шевченка після його повернення. Револю-
ційний демократ поет Е. Желіговський (А. Сова), автор прекрасної 
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поезії  «До друзів слов’ян», перекладав Т. Шевченка ще в кінці 50-х 
років. На жаль, переклади Е. Желіговського не були надруковані, а 
рукописи не дійшли до нас. Зустрілись вони в Петербурзі у травні 
1858 р. Тоді Е. Желіговський вписав у його «Журнал» свій вірш «До 
брата Тараса Шевченка». В ньому назвав Кобзаря пророком, який 
вийшов з народу, працював для нього, був мучеником за народну 
справу. В останній строфі автор висловив упевненість у тому, що не-
забаром настане бажана воля.

Це підтверджує думку, що напередодні повстання 1863 р. поль-
ські демократичні кола, шукаючи відповіді на актуальні питання, 
звертались до творів Т. Г. Шевченка.

Смерть великого поета й художника, який помер у розкві-
ті творчих сил, у розквіті таланту, була дуже важкою втратою не 
тільки для українського народу, а для всієї слов’янщини. Про це 
свідчить похорон славетного співця України в Петербурзі на Смо-
ленському кладовищі 12 березня 1861 р. Весь прогресивний Петер-
бург проводжав Т. Шевченка в останню путь. Учасник похорону 
Т. Хартахай згадував: «Ляхи теж усі прийшли. Сказав слово й сту-
дент лях...». Промову над труною Кобзаря виголосив студент Вла-
дислав Хорошевський. У ній він висловив не тільки свої почуття, 
а й почуття та настрої польської прогресивної громадськості, зо-
крема тих, що згрупувалися навколо З. Сєраковського. Він сказав:

«Нехай же і польське слово відізветься над труною твоєю, достой-
ний поет український! Ти любив свій рідний край, свій Дніпро синій, 
свій народ убогий. Ти був могутнім співцем свого народу... Ти не лю-
бив поляків за їх давні неправди, котрі на народ твій, що ти його так 
палко любив, привели великі страждання. Твоїй любові спричинило-
ся те, що ти “багатьох любив і багато чого любив”. За помилки бать-
ків не відповідають діти. Не будемо згадувати минулого, а скажемо 
по-братерськи: возлюбімо друг друга. О, коли б твоя смерть, Тарасе, 
стала початком життя нового, то був би тобі найпрекрасніший вінок і 
найвеличніший пам’ятник...» (журнал «Основа», 1861, № 3).

Слова В. Хорошевського переконують нас у тому, що передова 
частина польського громадянства високо оцінювала Т. Шевченка. 
Не можна мати сумніву, що виступ В. Хорошевського був організо-
ваний З. Сєракоським. Адже не виступав ані Е. Желіговський, ані 
Я. Домбровський, ані сам З. Сєраковський, тільки нікому тоді не 
відомий студент університету Владислав Хорошевський. Це тому, 
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що польські революційно-демократичні кола справедливо вважа-
ли, що успіх підготовки повстання залежить від конспірації. Слід 
зазначити, що промова була дуже глибока за змістом, художня за 
формою. Т. Хартахаєві здавалось, що вона «писана віршами».

Журнал «Основа» так коментував цей виступ: «С большим 
удовольствием и признательностью помещаем здесь эту пре-
восходную благородную речь. Она показала, что наш народный 
поэт внушал чувства справедливости соплеменникам нашим, 
возвышающимся над предрассудками».

На жаль, польська петербурзька громада не могла вже відвер-
то заговорити про Т. Шевченка. Усі польські видання в Петербурзі 
заборонено. Суворі репресії, які загострились після поразки Січ-
невого повстання, змусили найбільш прогресивних представників 
цієї громади емігрувати.

7-го березня 1861  р. газета «Кур’єр Віленскі» вмістила некролог. 
Щирі, теплі слова некролога написала людина, яка добре знала укра-
їнський народ і його культуру, а ще краще життя й творчість Кобзаря. 
Ми схильні вважати, що автором був Л. Совінський, який співробітни-
чав у цій газеті й на її сторінках друкував твори поета. Зрештою, і склад 
думок, і вислови, наприклад: «вийшов з народу, палко любив його і 
був з ним завжди зв’язаний... як поет і художник, здобув собі найвищу 
шану, визнання, як людина ідеї і правди – загальну любов...» (там само) 
збігаються з першими рядками його розвідки про Т. Шевченка.

«Газета цодзєнна» (1861, № 74) також повідомила про передчас-
ну смерть великого українського поета й художника. Далі читаємо, 
що робляться спроби перевезти тіло Коб заря в Україну.

У цей же час «Газета Варшавська» (1861, № 76), додаток якої 
«Ксєнгі сьвята» помістив біографію поета, надрукувала невеличку 
анонімну рецензію на «Букварь Южнорусский». Прихильно поста-
вившись до автора, рецензент відзначив, що книжка повинна віді-
грати належну роль у поширенні освіти серед народу.

Ім’я Т. Шевченка часто з’являлося на сторінках польської преси. 
І хоч це були тільки згадки, зауваження, рецензії, але саме вони в 
час підготовки до Січневого повстання 1863 р. створювали спри-
ятливий ґрунт для популяризації спадщини українського поета се-
ред польських читачів, який був їм близький і зрозумілий – духом 
бунтарства і непокори, духом боротьби за свободу і щастя, своєю 
щирою любов’ю до гноблених і гнаних.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПІДГОТОВКА 
СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1863 РОКУ 1

З середини 50-х років XIX століття Київ був одним із значних 
центрів демократичної думки, яка поширювалась серед студентів-
різночинців та інтелігенції. Помітну роль серед молоді Київського 
національного університету (де в 1857–1858 рр. більшість станови-
ли 562 поляки, тоді як загальне число студентів становило 1047) 
відіграв конспіративний гурток Гордона, а по його арешті – гурток 
Гедройця. Член такого товариства, згодом активний учасник по-
встання1863  р., Гоздава писав: «Ми були не тільки на словах, а й 
на ділі справжніми русинами, і ніхто вже не хотів слухати вигадок 
Духінського про польськість України». 

Цитоване можна було б віднести до хлопомансько-україно-
фільських тенденцій, коли б вони не перегукувалися з поглядами 
польських революційних демократів. Один з найвидатніших керів-
ників Січневого повстання Ярослав Домбровський казав: «Тільки 
сама нація має право вирішувати свою національну долю. Потреба 
волі, усвідомлення нацією своєї гідності дає їй незаперечне право 
позбутися опіки; будь-яке нав’язування чужого впливу або влади – 
це насильство. Таке насильство стає тим більш огидним, коли його 
здійснює нація, яка бореться за незалежність». 

Говорячи так, Я. Домбровський на думці мав поляків.
Готуючись до повстання, треба було з’ясувати не тільки соці-

альне, а й національне питання, треба було знайти спільників у цій 
боротьбі. В українському народі вони також прагнули знайти со-
юзника. І тому волелюбними традиціями України, що їх так оспі-
вав Шевченко, як і самою постаттю Кобзаря, творчість якого на той 
час була популярна, не могли не зацікавитись польські прогресивні 
кола. Уже тоді почали вважати, що твори Шевченка можуть їм по-
магати у боротьбі за національну незалежність. 

Один із активних учасників Січневого повстання, Павлин 
Свєнціцький у журналі «Siolo» 1866 р., говорячи про організацій-
ну структуру та підготовку збройного повстання в Україні, вказав, 

1 Першодрук: Наша культура. – 1965. – № 1. – С. 10–11.
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що цьому сприяли патріотичне піднесення і революційний дух 
університетської молоді. В іншому місці він написав: «…жодний 
із слов’янських народів не має такого справді народного поета, як 
Шевченко. Великий ентузіазм оволодів польською молоддю в Укра-
їні, зокрема університетською, яка взяла “Кобзаря” в руки та ішла в 
гущу народу. Ми захоплювалися творами поета, його думками, що 
він їх так ясно і правдиво висловлював… »

Слід вважати, що в Київському комітеті «червоних» обгово-
рювалося питання спільного виступу проти самодержавства. 
В активації мас твори Шевченка мали відіграти, на їх думку, ве-
лику роль. Популярність Шевченкових віршів у цей час серед по-
ляків помітно зростала, незважаючи на їх заборону. У  журналі 
«Wiadomośсi Polskie» 1858 р. вміщено анонімну кореспонденцію 
«З Києва, в червні», де згадується про жорстоку розправу царизму 
над кирило-мефодіївцями, там же звертається особлива увага на 
Шевченка та його поетичні твори. 

Ця згадка була приводом до розгорнутої статті анонімного ав-
тора «Про сучасні стосунки України з Польшею», надрукованої 
1859 р. в журналі «Przegląnd rzeczy polskich». Ще раніше – 1858 р., 
стаття ця була надрукована окремою брошурою.

Пробудженням української нації пояснював автор бурхливий 
розвиток нової української літератури, геніальним представником 
якої був Шевченко. Цікаво відзначити, що автор, хоч в останньому 
реченні, вказав на «гайдамацький рух» творів поета, але не осудив 
його, він справедливо вважав, що «…різання Шевченком ляхів, 
єзуїтів… зумовлене мрією поета про волю для свого народу».

В атмосфері революційної підготовки до майбутнього повстан-
ня 1863 р. це прозвучало як заклик до єдності, до спільної боротьби 
проти соціального та національного гніту. З цим наміром критик 
визнавав, що «наші помилки великі, ми вповні заслужили собі пре-
зирство, недовіру з боку українців.., але це були помилки наших 
батьків, які і нас пригнічували та привели до згуби…»

Шевченкові ідеї позначилися на політичній та суспільній про-
грамі Київського комітету «червоних».

«З польськістю не пориваємо, але себе вважаємо українськими 
громадянами, і оборона інтересів України стоїть на першому плані; 
на другому – Польща, з якою єднає нас федеративний зв’язок, як 
рівний і вільний з вільним».
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Звільнення поета з заслання домагалася вся прогресивна громад-
ськість тодішньої Росії. Дуже багато енергії у це вклав З. Сєраковський. 
Відомо, що польська громада в Петербурзі дуже тепло привітала по-
вернення Шевченка з солдатської неволі. Поет Едвард Желіговський 
(Сова), зустрівшись з Тарасом у Петербурзі в травні 1858 р., вписав 
йому в «Журнал» відомий вірш «До брата Тараса Шевченка». 

Смерть великого поета і художни ка була дуже важкою втратою 
не тільки для українського народу, а й для всієї слов’янщини. Про 
це свідчить похорон співця України в Петербурзі на Смоленському 
кладовищі. За словами сучасника і учасника похорону Т. Хартахая 
«ляхи теж усі прийшли. Сказав слово й студент-лях».

Цю промову над труною Кобзаря виголосив Владислав Хоро-
шевський, який говорив: «...Не будемо згадувати минулого, а ска-
жемо по-братерськи: возулюбімо друг друга. О, коли б твоя смерть, 
Тарасе, стала початком життя нового, то був би тобі найпрекрасні-
ший ві нок і найвеличніший пам’ятник...».

Слова промовця свідчать про взаєморозуміння прогресивних 
прагнень, про широку популярність і авторитет Кобзаря. Журнал 
«Основа» так ко ментував цей виступ:

«З великим задоволенням і визнанням вміщаємо тут цю пре-
гарну шляхетну промову. Вона показала, що наш народний поет 
прищеплював почуття справедливості одноплемін никам нашим, 
котрі підіймались вище всяких упереджень».

Слід відзначити, що польська пре са, наприклад, «Kurier Wilen-
ski» , «Gazeta Warszawska», «Gadzienna», вмістила некрологи та за-
мітки з приводу смерті українського поета. 

У час підготовки до Січневого повстання польські демократич-
ні кола, шукаючи відповіді на актуальні пи тання, звертались до 
творів Шевченка. Ґрунт для цього був сприятливий. З перекладами 
«Гайдамаків» Шев ченка та розвідкою про їх автора свідомо висту-
пив Леонард Совінський. За ним дали свої переклади і оцінку «Коб-
заря» Сирокомля, Гожалчинський та інші. 

На Шевченкових підвалинах шля хетні поляки вже тоді, напе-
редодні Січневого повстання, зводили будівлю польсько-україн-
ської дружби.
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З ІСТОРІЇ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА 
В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

(з історії боротьби за спадщину Шевченка 
в польській літературі)1

Після поразки Січневого повстання 1863  р. у Польщі запану-
вала реакція. Царат, розправляючись з прогресивною польською 
громадськістю, здійснював русифікаторську політику. Але, незва-
жаючи на поразку Січневого повстання, ідеї волі й справедливості, 
проголошені цим рухом, і далі жили в народі й впливали на форму-
вання свідомості передової частини польської громадськості.

У цьому процесі не останню роль відігравала творчість Шевчен-
ка. Навколо його спадщини ще в першій половині 60-х рр. точилася 
дискусія, у якій взяли участь відомі польські літератори Л. Совін-
ський, Бр. Залеський, С. Ходаковський, А. Гожальчинський, В. Си-
рокомля, а надто Г.  Батталія. Завдяки їхнім зусиллям творчість 
Шевченка у другій половині 60-х рр. стає дедалі відоміша в Польщі.

Шляхетсько-єзуїтські кола після поразки повстання 1863 року 
і далі паплюжили твори Шевченка, цькували тих, хто високо оці-
нював і шанував поезію Кобзаря. Робота Гвідо Батталії «Тарас Шев-
ченко, його життя і твори» (1865), як і діяльність редакції журналу 
«Тигоднік наукови», де ця робота вперше була надрукована, зазна-
ла різких нападів з боку клерикалів.

В умовах реакції передові польські письменники ставили свої-
ми творами літературу на ґрунт реалізму, але частина літераторів – 
Л. Совінський, Ф. Фаєнський, А. Асник – виступали як представники 
відживаючого романтизму. У цих умовах важливо відзначити став-
лення передової польської громадськості до спадщини Шевченка.

Монографія Г. Батталії «Тарас Шевченко, його життя і твори» 
була на той час найбільшою працею про поета і найсерйознішою 
спробою аналізу й оцінки життєвого шляху і творчості українсько-
го Кобзаря. Г. Батталія своєю критичною об’єктивною розвідкою 
остаточно спростував поширені серед реакційних кіл несправед-
ливі докори на адресу Шевченка.

1 Першодрук: Вітчизна. – 1964. – № 3. – С. 138–143.
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«Творчість українського поета зрозуміє той,  – писав автор,  – 
хто пізнає самого письменника, його життя й життя його народу».

Оцінюючи гайдамаччину, критик справедливо зауважив:
«... Метою Шевченка було розбудити синів України, а розбудити 

міг тільки відтворенням найсвіжіших спогадів, які ще й досі жи-
вуть у людях. Останньою подією в історії правобережної України 
була Коліївщина. І щоб заохотити свій народ до боротьби за само-
стійність, він (Шевченко. – С. К.) мусив ці події відновити в пам’яті 
народній».

Або з приводу «Неофітів»: «Хто ж не впізнав би в кровожадно-
му Нероні, який проголосив себе богом, образу північного царя».

Уже з цього видно, що польський критик вірно розумів і відчу-
вав революційний дух поезії Шевченка, хоч не завжди називав його 
саме цим словом. Завдяки роботі Г. Батталії з життям і творчістю 
Шевченка пізніше ознайомилися чехи, німці, французи та інші на-
роди Європи.

Спогади Броніслава Залеського, щирого товариша Шевченка 
на засланні, під назвою «Польські вигнанці в Оренбурзі» були над-
руковані 1866 р. в Парижі. Тут згадувалося про перебування Шев-
ченка на засланні, про зв’язки поета з Сераковським, Зельонкою 
та іншими. Бр. Залеський писав, що польські революціонери-де-
мократи допомогли поетові ознайомитися з польською історією й 
культурою. Водночас і Шевченко «дав нашим братам (польським 
засланцям. – С. К.) змогу пізнати прекрасні, задушевні й поетичні 
риси українського народу».

Про місце Шевченка та його спадщини в українському визволь-
ному русі згадується і в статті Б. Каліцького «Про українські спра-
ви» (Краків, 1867). Автор порівнював підлегле становище України 
(Русі) зі становищем Польщі, вказував на піднесення національно-
визвольного руху в Україні в 40–60-х рр. XIX ст. (розвиток націо-
нальної літератури, історії, заснування таємних товариств). Б. Ка-
ліцький відзначав велику роль Шевченка в цьому національному 
пробудженні, наголошував на особливому впливі його патріотич-
них волелюбних творів на людство Галичини. У ці роки в польській 
пресі друкувалися нові матеріали про Шевченка.

У львівському тижневику «Новіни» (1867) було надруковано 
переклад поезії «Три шляхи» (№ 2), «Чигрине» (№ 25), «Минають 
дні, минають ночі» (№ 26), «Заповіт» (№ 47). У  цьому ж щотиж-
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невику (1867, № 5) надруковано статтю «Кілька слів про народну 
освіту», в якій порушувалося питання про популяризацію творів 
Шевченка та значення її для народної освіти.

В українській пресі часто виступали прогресивні польські літе-
ратори. Так, в українському журналі «Мета» (Львів) співробітнича-
ли польські літератори – учасники Січневого повстання 1863 р. – 
С.  Жуковський (Сташко, Богун), М.  Н.  Загурський, Л. Сирочин-
ський, П. Свєнціцький. Наприклад, С. Сирочинський (підписався 
Левко Гончаренко) надрукував у цій газеті цікаві статті: «Значення 
Київського університету для українського народу» (1863), «Дещо 
про народні школи в Україні» (1864). У першій статті автор, харак-
теризуючи політичне піднесення серед студентів університету, за-
значав, що «передове студентство під впливом палкої і правдивої 
душі народного генія Шевченка почало створювати таємні полі-
тичні товариства».

Одним з активних співробітників «Мети» був і П.  Свєнціць-
кий  – відомий перекладач і невтомний популяризатор спадщи-
ни Шевченка. П.  Свєнціцький народився 1841  р. на Київщині, в 
Кам’янці-Подільському скінчив гімназію, а згодом, десь на «почат-
ку 60-х рр., навчався в Київському університеті. З юнацьких років 
він зарекомендував себе прихильником взаємної, вільної україн-
сько-польської дружби, палким цінителем української літерату-
ри і особливо творчості Шевченка. П. Свєнціцький брав активну 
участь у Січневому повстанні 1863 р., а восени того ж року в зв’язку 
з репресіями змушений був виїхати за кордон, оселився в Галичині, 
де й почав плідну працю на ниві української культури.

Його діяльність була дуже різноманітна: видавець і співробіт-
ник газет, журналів, перекладач польської, англійської, французь-
кої літератури, режисер і актор в українських театрах і скрізь – про-
пагандист і оборонець спадщини геніального Кобзаря.

Свою літературну діяльність П. Свєнціцький почав як поет ще 
1862 року віршем «Споминок смерті Тараса Шевченка». Твір свід-
чить про популярність Кобзаря й солідарність з його революцій-
ними заповітами. Вірш перейнятий передреволюційним настро-
єм прогресивної частини польської громадськості. Павлин Свєн-
ціцький репрезентував той гурт молоді, яка в селянстві, зокрема 
в українському, бачила реальну силу для здійснення волелюбних 
ідей. Він добре знав українські визвольні традиції. Шевченко ж був 
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геніальним співцем цих традицій і поборником тих ідеалів, які від-
повідали запитам революційно настроєної молоді з кола Павлина 
Свєнціцького.

Шевченківські ідеї позначилися і на політичній програмі Київ-
ського комітету «червоних», членом якого був П. Свєнціцький. Ще 
задовго до виходу «Золотої книжечки» «червоних» Київський ре-
волюційний комітет у своїй політичній програмі заявив:

«З польськістю не пориваємо, але вважаємо себе за громадян 
українських і оборона інтересів України стоїть на першому пла-
ні; на другому натомість Польща, з якою єднає нас федеративний 
зв’язок, як рівні з рівними і вільні з вільними».

Отже, на підвалинах Шевченкових передові поляки вже тоді, 
напередодні Січневого повстання, зводили будівлю майбутніх 
польсько-українських стосунків.

Твори Шевченка будили класову свідомість поляків, мали по-
мітний вплив на формування їхніх суспільних поглядів. Павлин 
Свєнціцький писав:

«...Звернувшись до народу, ми переконалися, що він є чимось 
іншим, ніж шляхта, і ніколи не піде слідом за шляхтою, бо має до-
статньо власних сил до свого життя... Поезія Шевченка кличе до 
боротьби; український народ знайшов в університетській молоді 
друзів, захисників, що вирішили працювати для його добра – звіль-
нення від кріпацтва і поширення освіти».

З’ясувавши саме ці питання, нам стає зрозуміла та велика лю-
бов до геніального українського Кобзаря, якою сповнений «Вірш на 
перші роковини смерті Шевченка» Павлина Свєнціцького. У цьому 
вірші, як у жодному іншому творі, написаному про поета й до сьо-
годні, возвеличення Шевченка не має собі рівних. Автор бачив, як 
реагує народ на Кобзареве слово, був свідком його прижиттєвої по-
пулярності й посмертної шани, зустрічав серед народу надто живі 
спогади про поета, чув не одну легенду про нього, автором не одної 
з них і сам, мабуть, був. Павлин Свєнціцький добре знав настрої 
покріпаченого селянства, які так бурхливо виявилися під час по-
хорону Кобзаря на Чернечій горі, з одного боку, і неспокій та пере-
ляк шляхти перед «свяченими гайдамацькими ножами», з другого. 
Викривальна сила вірша, його агітаційний характер і заклики до 
спільної боротьби за Шевченкові ідеали – ось що найбільш непо-
коїло царських урядовців.
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На жаль, вірш П. Свєнціцького повністю не зберігся. Володимир 
Міяковський опублікував у журналі «Наше минуле» лише ті рядки, 
що їх виписав цензор О. Лазов для розгляду цензурної комісії.

Вірш написаний українською мовою і в рукописному варіанті 
нараховував вісім сторінок. Звертає на себе увагу його молитовна 
форма. Не можна мати сумніву, що Свєнціцький робив це з агіта-
ційних міркувань напередодні повстання 1863  р. Адже вірш мав 
бути опублікований в офіційній пресі і у такий спосіб потрапив 
би до рук масового читача. Цього й хотів Свєнціцький, а молитов-
на форма давала авторові широкі можливості у звеличенні веле-
тенської постаті Кобзаря і популяризації його революційних ідей. 
Зрештою, тут автор цілком свідомо скористався з улюбленої мо-
литовної форми самого Шевченка. Але найбільше П. Свєнціцького 
непокоїла цензура. Звертаючись до молитовної форми, автор хотів 
відвернути її увагу. Проте йому аж ніяк не вдалося приховати рево-
люційного звучання твору, в якому чимало Шевченкових парафраз 
та натяків на важке становище, на єднання та краще майбутнє.

У вірші П.  Свєнціцького можна надибати чимало польських 
слів та зворотів. Його автор був публіцистом, людиною дії, яка ак-
тивно ставилася до творчості Шевченка, намагаючись втілювати 
його заповіти в життя. Саме революційністю у дії, а не на словах 
відрізнявся Свєнціцький від інших прогресивних поляків того 
часу. Його вірш має чимале значення для шевченкознавства, а за-
одно є цікавою знахідкою в з’ясуванні українсько-польських вза-
ємин, стосунків:

За що ж, Боже, нова кара,
Що злого вчинили?
Єдну мали душу щиру, 
Що терпіла з нами,
Та й тую взяв до себе,
Змилуйся над нами.
Доки ж маєм лити сльози, 
Доки ще терпіти?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тарасе! Народний півче, 
Кобзаре наш рідний!
За людськую волю-долю
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Мученику бідний!
І в радості, й у весіллі,
І в гіркої долі 
Вспомянемо тебе, батьку,
В волі і неволі.
Як же туга серце зможе,
Кобзаре наш милий,
Тогді підем слези лити
До твоєй могили.
Будем плакать і молиться,
Тебе призивати,
Щоби-сь братів твоїх бідних
Вийшов рятувати.
Як на землі – будь і в небі
Нашим батьком рідним,
В великого Бога долю
Упроси нам бідним.
Світляний наш заступнику,
Прощай, неба красе!
Прощай, півче наш народний
Кобзаре Тарасе!

Під цими «небезпечними» рядками цензор О. Лазов написав: 
«Имея в виду высказываемый в этом стихотворении ропот на 

настоящее положение Украины, частые намеки на какое-то ожи-
даемое улучшение этого положения и неприличное возвеличение 
Шевченка, как мученика и молитвенника за своих родичей, я счи-
таю его подлежащим запрещению. О чем и представляю на усмо-
трение Цензурного Комитета».

23лютого 1862 р. Цензурний Комітет видав рішення про його 
заборону.

***
У ці роки П. Свєнціцький зажив великої популярності як пе-

рекладач класичних драм Шекспіра, Мольєра та виконавець ролей 
у цих творах, а також як талановитий актор в українських п’єсах. 
Журнал «Мета» так відгукнувся про Свєнціцького: «Здібний артист, 
працюючи над збагаченням нашої сцени переводами і наслідуван-
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нями, ворожить українському театрові нову добу». Він також інс-
ценізував «Катерину» Шевченка, «Марусю» Квітки-Основ’яненка, 
виконував у них ролі.

У 1864  р. він видав відому збірку «Байки. Дарунок малим ді-
тям», що містила 150 казок українською мовою. Це принесло йому 
найбільший успіх.

На 1863–1865 рр. припадає публіцистична діяльність П. Свєн-
ціцького у львівському тижневику «Мета». На сторінках цього ви-
дання він палко виступав на захист української культури, пропагу-
вав твори українських письменників, засуджував русифікаторську 
політику царизму.

У 1866 р. у Львові П. Свєнціцький розпочав видання літератур-
но-фольклорного альманаху під назвою «Сьоло». Навколо журналу 
згрупувались прогресивні польські літератори, серед яких багато 
було учасників Січневого повстання 1863 р. «Сьоло» призначалося 
для демократичних елементів польської громадськості. Із вступно-
го слова до цього видання (кн. І, с.  1) довідуємося про програмні 
наміри П.  Свєнціцького. Журнал обстоював політичну незалеж-
ність українського народу, високо цінував «оригінальну українську 
літературу – велику майбутність 15-мільйонного  народу».

«Ця література в особі її найкращих представників – Шевченка, 
Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Федьковича – народна, демо-
кратична, заслужила на світове визнання». Журнал ставив собі за 
мету «показати це багатство літератури читачам і переконати як 
польських пацифістів, так і російських панславістів, що Україна 
має право на окремість».

Починаючи з липня 1866 р., коли з’явилася перша книга «Сьо-
ла», через кожні три місяці виходило ще три книги загальним об-
сягом 48 друкованих аркушів. П. Свєнціцький друкував тут статті 
та художні твори передових польських письменників, що співро-
бітничали в журналі, але найбільше матеріалу відводилося україн-
ській літературі. Так, журнал надрукував відомі твори Ю. Федько-
вича «Мій образ», «Рекрут», «В церкві», «Дезертир», «На дорогу», 
«Інститутку» та «Чари» Марка Вовчка.

Уже в першій книзі «Сьола» надруковано українською мовою 
(шрифт латинський) поему «Катерина» і поезію «Тополя». Інші 
книги містили «Калину» (кн.  2), «Три шляхи» (там само), «Пуст-
ку» (там само), «Наймичку» (кн. 3), «Неофіти» (кн. 4). У третій та 
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четвертій книгах П. Свєнціцький опублікував інсценізацію пое ми 
«Катерина» під назвою «Сумний образ» (в п’яти діях).

Журнал «Сьоло» знайомив польську громадськість з перекла-
дами творів Шевченка, з критичними статтями про його творчість. 
Так, у першій книзі дано високу оцінку праці Г. Батталії «Тарас 
Шевченко...» (1865). В цій рецензії під назвою «Париж у червні 
1866» анонімний автор («Е. У.») висловлював захоплення творчістю 
Кобзаря, і тому так позитивно характеризував об’єктивну, ґрунтов-
ну книгу польського критика. Слід зважити на той факт, що корес-
понденцію надіслано з Парижа, отже, можна припустити, що саме 
там автор і ознайомився з працею Г. Батталії. Ця рецензія цінна ще 
й тим, що її автор, оцінюючи твори Шевченка, визнавав їхню іс-
торичну правдивість, підкреслював загальнослов’янське значення 
спадщини Кобзаря, бо «жоден із слов’янських народів ще не мав 
такого справді народного поета, як Шевченко».

Далі автор, очевидно сам учасник визвольного руху, характе-
ризував піднесення патріотично-визвольного руху 50–60 рр. в 
Україні, зокрема в Києві, наголошував на тому, як багато важила 
революційна поезія Кобзаря для учасників цього руху: «Ми (слід 
розуміти учасників визвольного руху. – С. К.) з тремтінням брали 
в руки твори поета (Шевченка. – С. К.), в яких він так ясно й вірно 
викладав свої думки, захоплювалися його вірним змалюванням ві-
домих нам з дитинства речей». 

Автор широко і об’єктивно висвітлював події з історії україн-
ського народу. Він високо оцінював козаччину («Це було не брат-
ство розбійників, що різали й палили з ненависті, фанатизму, із-за 
золота, а люди, що захищали свою волю, рідну Україну»), а при-
чиною козацьких воєн справедливо називав політику шляхетської 
Речі Посполитої. Відповідаючи всім консерваторам, які негативно 
оцінювали історичні твори Шевченка, критик писав:

«Чому те, що ми вважаємо величним у XIX ст. (натякає на поль-
ські повстання. – С. К.), мало бути ганебним у XVII і XVIII ст.ст. Чи 
тому, що наші батьки були тими ляхами, яким Запорожжя не дало 
спокійно спати на здобутих завдяки королівським привілеям і за-
вдяки кривавій праці селянина багатствах. Будьмо ж справедливи-
ми, то й будемо логічними».

Питання української історії та літератури порушувалося і в 
статті редактора «Сьола» «Слов’яни», де П. Свєнціцький говорив 
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про могутність слов’ян у минулому, про життєвість літератури, а 
головну силу вбачав у народі. Як на взірець вияву сили народної, 
він вказував на Шевченка. В іншій статті про визвольний рух в 
Україні зазначалося, що поезія Кобзаря будила патріотичний дух 
університетської молоді.

Редакція «Сьола» збирала рукописні, переважно заборонені 
твори українського поета. Так, з листів Б. Залеського до І. Ружан-
ського, видавця творів Шевченка у Львові, і до П.  Свєнціцького 
довідуємося про те, що Богдан Залеський має такі рукописні тво-
ри (писав, що одержав їх від Броніслава Залеського) і що редакція 
«Сьола» запитувала його про ці твори.

У журналі чільне місце посідали також художні твори поль-
ських прогресивних літераторів, присвячені Шевченкові. Так, на-
приклад, Богдан Залеський надрукував схвильований вірш «Тара-
сова могила» (кн. 1, с. 136–137), а Броніслав Кемеровський присвя-
тив поетові вірш під назвою «Пам’яті Т. Шевченка в річницю його 
смерті» (1867, кн. 4, с. 173–177).

***
Починаючи з листопада 1867 р. і до 1869 р., П. Свєнціцький ре-

дагує щотижневик «Новіни». Тут він надрукував свої повісті з укра-
їнського життя, переклади поезій Т. Шевченка і Ю. Федьковича, по-
вісті Марка Вовчка і т. ін. Додамо, що ще 1866 р. П. Свєнціцький 
перший у польській літературі здійснив переклад поеми «Кавказ».

Спадщину Шевченка поширювали у другій половині 60-х рр. 
серед прогресивних польських кіл не лише згадані тут газети та 
журнали. Деякі переклади творів Кобзаря зустрічаємо в газеті 
«Пшияцель домови» (1864–1866), «Дзєннік літерацкі» та ін.

У 1871 р. у Львові вийшла брошура П. Свєнціцького під назвою 
«Вік XIX в діях української літератури». Звертаємо увагу на цю пра-
цю з тих міркувань, що в ній аргументовано показано наростання 
визвольних ідей в українській літературі, підкреслено її справжню 
народність, а головне, П. Свєнціцький у цій праці одним із перших 
у шевченкознавстві вказав на світове значення творчості геніаль-
ного українського поета. 

Автор писав, що і Байрон, і Гете, і Словацький – великі поети, 
і поряд з ними стоїть великий Шевченко, який відбив усі прояви 
життя народу України, – тому й співає його пісні весь український 
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народ. Пізнати Шевченка – означає пізнати характер українського 
народу, живою правдою якого є революція. Далі П. Свєнціцький 
писав:

«Не Данте це, Тассо, Петрарка, не Гете, Шіллер; не Міцкевич, 
Словацький, Пушкін... Новий поет, талант окремий, геній їм рів-
носильний – України геній... Не один, не сотня, а тисячі тих, що не 
знали вчора, хто їх батько, ненька, знайшли в Україні свою долю... 
Тому-то могутній геній Шевченка перевершив геніїв Байрона, 
Гете, Словацького.., бо Шевченка розуміють, слухають і разом з 
ним співають мільйони народів!.. Тим він великий, тим і вищий 
понад усіх поетів...»

Діяльність П. Свєнціцького була значним явищем як у польській, 
так і в українській літературі 60-х рр. Пізніше І. Франко так оцінив 
благородну працю невтомного поборника української культури:

«...Павло Свій, була то серед тодішньої українофільської грома-
ди на всякий спосіб перворядна сила; чоловік дуже здібний і во-
лодіючий не послідньою наукою, широтою та свіжістю поглядів, 
поляк з України родом, знав він дуже гарно мову, історію і звичаї 
українського народу, а заразом яко щирий демократ і чоловік по-
ступовий був серед тодішніх поляків появою зовсім незвичайною».

Польська громадськість знайомилася з життям і творчістю 
українського поета, читаючи його твори в оригіналах, числен-
ні переклади, вивчаючи критичні статті польських критиків. Але 
завдяки відомій праці Г. Батталії «Тарас Шевченко...», а також пу-
бліцистичній літературній діяльності П.  Свєнціцького спадщина 
Шевченка стала в Польщі зрозумілою і близькою...
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БОРОТЬБА ЗА СПАДЩИНУ ШЕВЧЕНКА 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1860-х РОКІВ 1

Свіже, гостре, талановите Шевченкове слово будило в поль-
ських колах багато нових думок. Вони були різні. Теплі й сердечні, 
в’їдливі й злісні, інколи необ’єктивні. Але головне те, що про Шев-
ченка заговорили голосно й відкрито. У  періодичних польських 
виданнях розгорнулася широка полеміка навколо творчості поета, 
починаючи ще з 40-х рр. 

Першим польським дослідником Шевченка і перекладачем його 
творів був поет, критик та історик літератури Леонард Совінський 
(1831–1887).

Народився він на Поділлі в родині польського шляхтича. Не-
зважаючи на бойкот навколишньої польської шляхти, батько його 
одружився з кріпачкою-українкою. Можливо, що соціальна та ін-
телектуальна різниця не сприяли щасливому сімейному життю 
батьків. У «Шкільних спогадах», які видано за три роки до смерті, 
Л. Совінський детально говорить про навчання в Міжгір’ї, а потім 
у Житомирській гімназії, але жодного разу не згадує про сім’ю, не 
характеризує ані батька, ані матір. Л. Совінський тепло ставився до 
своїх однокласників-українців.

У 1847 р. Л. Совінський вступив на історико-філологічний фа-
культет Київського університету, який закінчив у 1851 р., а в середи-
ні 50-х рр. закінчив медичний факультет цього ж університету.

Поступово настрої польської інтелігенції, яка групувалася на-
вколо київського часопису «Gwiazda» Г. Жевуського та М. Грабов-
ського, що боровся з класовою обмеженістю, захопили Л.  Совін-
ського. Талановитий, енергійний, темпераментний, він очолив гру-
пу молоді, яка визнавала права народу й намагалась захищати його 
життєві інтереси. Щиро зацікавившись долею українського народу, 
Л. Совінський захопився й українською літературою, зокрема, по-
езією Шевченка.

1 Першодрук: Вивчаємо Шевченка : зб. наук. праць студентів філол. ф-ту 
(до 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка). – К. : Видавництво КУ, 1964. – 
С. 29–46.
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У 1857 р. Л. Совінський подорожував по Західній Європі. У Па-
рижі він познайомився з С. Гощинським, Б. Залеським, а в Брюссе-
лі – з І. Лелевелєм. У музеях Італії, у Парижі, Дрездені захоплював-
ся прекрасними творами мистецтва й під їх впливом писав перші 
вірші в дусі традицій польського романтизму.

У своєму філософсько-дидактичному творі «Сатира» (1858) 
Л. Совінський з романтичним пафосом громив тих, хто стояв на 
перешкоді до свободи і щастя людей. Його відштовхували егоїзм 
та самозакоханість. Дивлячись на все крізь призму своєї фантазії, 
як романтик він шукав таку ідею, яка, базуючись на почуттях, при-
тягала б народні маси.

У циклі сонетів «Привиди» (1859), що мають біографічний ха-
рактер, Совінський розумів, що поезія й творці, вожді й наука по-
винні бути в тісному зв’язку з життям, з народом. За щастя треба 
боротись усім, знаходячи своє покликання й місце в суспільстві, – 
закликав поет.

Романтико-революційний характер творчості Л.  Совінського 
найбільш яскраво виявився в поемі «З життя» (1859). Про генезу й 
характер цього твору можна дізнатися з його листа до редакції га-
зети «Кур’єр Віленський» (5.ХІІ.1860), у якому поет писав, що «су-
часна драма вирішує одиничні проблеми, треба товариську драму 
замінити суспільною, якщо вона не хоче відставати від життя». Ось 
чому Л. Совінський у цій поемі змальовує політичну боротьбу між 
«молодими» і «старими» учасниками громади своїх студентських 
років. Боротьба в ім’я щастя народу й прекрасного майбутнього – 
такий девіз «молодих». Впливати на людські серця й поривати їх на 
великі політичні ідеї – таке завдання сильної людини, людини дії.

Л.  Совінський добре пам’ятав слова А. Міцкевича, Ю. Сло-
вацького та 3.  Красінського про те, що народні маси можуть 
повести за собою люди, які виражають й відстоюють їхні ін-
тереси, коли над ними майорить «революційний прапор». Але 
по-справжньому революційно ці ідеї прозвучали у творчості 
великого українського Кобзаря. Совінський відчув бойовий дух 
і революційне спрямування творів Шевченка, його бурхливому 
темпераментові імпонували образи сміливих гайдамаків. Цим 
слід пояснити переклад Совінським «Гайдамаків» і популяриза-
цію творів поета на сторінках «Кур’єра Віленського», з яким він 
співробітничав з 1860 р. до заслання.
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У 1862 р. за участь у демонстрації Л. Совінський був засланий 
до Курська. П’ятирічне ув’язнення підірвало його моральні й по-
етичні сили. У Варшаві, куди він повернувся у 1868 р., його чекало 
глибоке розчарування. Вся натхненна романтична польська поезія 
була замінена тоді літературою позитивізму, що реалізувала гасло 
«органічної праці». Незважаючи на це, у 1873 р. в Познані вийшла 
анонімно його драма «На Україні». Це перший твір, присвячений 
подіям 1863 р. в Україні. У передмові Л. Совінський писав, що «па-
тріотичний обов’язок не дозволяє йому бути боржником перед 
тими, хто власною кров’ю прокладав народові шлях у майбутнє»2.

Автор зумів об’єктивно показати соціальні й національні кон-
флікти, які привели до швидкої поразки польського повстання 
в Україні. Польське суспільство показано двома групами героїв. 
У першій – патріотично-демократична університетська молодь, що 
разом з комітетом «червоних» готується до повстання (сюди автор 
відносить українське селянство), а в другій – консервативна частина 
шляхти, якій чужа доля селянства. Українське суспільство репрезен-
тує інтелігенція, яка не хоче приєднуватися до повстання, бо не ві-
рить не тільки в перемогу, але й у щирість польських гасел. 

Сприймало селянство ж «золоту книжечку» як обман або про-
вокацію, тому й не приєдналося до повстанців. Л. Совінський не 
звинувачує українців, бо кривди, заподіяні шляхтою, занадто «кри-
ваві й тяжкі». Винними були, говорить автор, ідеологи шляхетчи-
ни. Трагізм польського повстання в тому, що воно базувалося на 
порожніх словах, не мало реального ґрунту серед народних мас1. 

Таким чином, драма «На Україні» є найкращим твором Совінсько-
го, а також найкращою драмою про Січневе повстання і сьогодні.

У 1882 р. Л. Совінський видав невеличку поему «Петро», в якій 
ідеалізував життя подільських селян 30-х рр. XIX ст. У 1884 р. ви-
йшли цитовані нами «Шкільні спогади», а в 1887 р. – тритомний 
роман «На роздоріжжі», у якому показано деморалізацію шлях-
ти. Але Совінський не розумів і боявся соціалізму, ідеї якого все 
більше оволодівали народними масами. Саме цим слід пояснити 
релігійність Л.  Совінського й неприхильне зображення «нігіліс-
тів». У  своєму останньому творі перекладач «Гайдамаків» схва-
лив огидні вчинки шляхетських героїв і цим виявив свою класову 
шляхетську обмеженість. Проте в анонімному спогаді «Незвичайні 

2 Sowiński L. Na Ukrainie. – Poznań, 1873. 
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пригоди пана Хоронжиця», що послужив своєрідним вступом до 
цього роману, Л. Совінський писав, що «до самої смерті перекладав 
улюбленого Шевченка»3.

Письменник А. Плуг у статті, присвяченій 25-річчю письмен-
ницької діяльності Леонарда Совінського, писав: «За університет-
ських часів, завдяки своїм винятковим здібностям і великій енергії, 
він був провідником серед молоді, знаний був у Київській, Волин-
ській і Подільській губерніях як палкий керівник оборонців наро-
ду; а відсталі і злосливі називали його червоним демагогом, зокре-
ма, після опублікування праці про українську літературу й пере-
кладу “Гайдамаків” Шевченка»4.

Опублікування Л. Совінським дослідження про українську лі-
тературу і переклад «Гайдамаків» Шевченка припадає на час його 
активного співробітництва в газеті «Кур’єр Віленський». У  його 
статтях і поетичних творах, що друкувались на сторінках цієї газе-
ти (1860–1862), переважала українська тематика. У кореспонденці-
ях про інтереси народу він виступав на захист селянської реформи, 
схвалював видання журналу «Основа». Цей факт свідчить про ши-
роке зацікавлення Л. Совінського сучасним суспільно-політичним 
та культурним життям України. Перекладач «Гайдамаків» добре 
розумів агітаційну роль друкованого слова й тому з перших днів 
свого співробітництва в газеті друкував на її сторінках свої пере-
клади поезій Шевченка.

Усвідомлюючи, яке це складне і відповідальне завдання, Л. Со-
вінський почав з невеличких ліричних творів: «Калина» («Чого ти 
ходиш на могилу», 1860, №/41), «Козача доля» («Нащо мені жени-
тися», № 63), «Пісня («Ой по горі роман цвіте», № 67). Ці три поезії 
Л. Совінський узяв з альманаха «Хата» (1860).

3 метою ознайомлення й вироблення більш-менш об’єктивного 
сприйняття та розуміння польською прогресивною громадськістю 
української історії й літератури Совінський поряд з перекладами 
друкував (1860, №№ 62–67) дослідження про українську літерату-
ру 5, а згодом видав його окремою відбиткою.

У дослідженні автор розглянув польсько-українські взаємини 
в історичному аспекті. Не всі положення критика вірні, зокрема це 

3 Sowiński L. Nadzwyczajne przygody pana Chorążyca. Kartka ze starego raptula-
rza. – Warszawa, 1904. – S. 12.

4 Pług A. Leonard Sowiński // Kłosy. – N 1015. – S. 389.
5 Sowiński L. Studia nad ukrainską literaturą dzisiejszą. – Wilno, 1860.
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стосується і унії та визвольної боротьби українського народу. Хоча 
він хотів підійти до висвітлення безсторонньо, показати історичну 
правду в ім’я згоди й дружби, проте не можна не помітити й тут його 
класової шляхетської обмеженості. Автор уболівав, що «якісь» соці-
альні справи впливають негативно на гуманну ідею братання. Л. Со-
вінський визнавав, правда, дуже обережно, що негативну роль у цьо-
му відіграв тиск католицизму й шляхетський гніт. Можливо, автор і 
розумів непереконливість своїх слів, а тому робив застереження, що 
краще забути взаємні незгоди. Нехай історія, казав він, оцінить, на 
чиєму боці була правда. Але важливим є те, що критик закликав по-
ляків перебороти в собі почуття зневаги й байдужості до української 
літератури, подати дружню підтримку Шевченку, який за короткий 
час прославив перед світом українську націю. Не жити минулим, а 
йти за духом часу,– говорив у кінці дослідження Л. Совінський.

У «Нарисі польської літератури»6 (1876) цю розвідку автор 
назвав вступом до праці «Тарас Шевченко з додатком перекладу 
«Гайдамаків»7 (1861). Критик користувався виданням «Кобзаря» 
1860 р. Книга Л. Совінського вийшла з друку в середині лютого, як 
повідомив «Кур’єр Віленський» 28.ІІ.1861 р. Отже, критик за корот-
кий час повністю переклав поему «Гайдамаки» і написав літератур-
но-критичну статтю про її автора.

Л. Совінський відкриває свою книгу дослідженням «Тарас Шев-
ченко» (58 сторінок). Далі на 127 сторінках подає повний переклад 
поеми «Гайдамаки». Дослідження не поділено на частини, однак в 
ньому можна виділити такі розділи: вступ, біографія поета, кри-
тично-художній аналіз творів Шевченка.

У вступі, написаному з публіцистичним пафосом, критик за-
кликав читачів придивитися до селянської постаті, яка у простоті 
своїй велична й прекрасна. Імпонувало авторові багате внутрішнє 
життя поета: «...душа Тараса – то душа селянської громади, сповне-
на переконанням правди й насильства, роз’ятрена пристрасною 
скаргою…» (с. 3). Не можна не відчути іронії критика щодо тих 
«гуслярів», які «народну пісню пристосували до своїх шляхетських 
міркувань і називають себе українськими поетами» (с. 3). Немає 
сумніву, що автор мав на увазі Богдана Залеського, Т.  Падуру та 
інших представників «української школи» в польській літературі.

6 Sowiński L. Rys z dziejów literatury polskiej. – Wilno, 1876.
7 Там само. – Т. 3. – S. 769.
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Л.  Совінський глибоко розумів і відчував пісню справжнього 
Кобзаря. Хоч вона гнівна, але не можна не захопитись її чарівною 
мелодійністю й свіжим подихом великої сили, що вибухає з уст на-
родного генія, невідривно пов’язаного з народом душею і тілом, 
піснею і життям. Вказавши на геніальність українського поета, ав-
тор щирими й простими словами викликав серед співвітчизників 
повагу й симпатію до великого Кобзаря.

Не випадково, на нашу думку, критик наводив далі повністю 
біографію Шевченка, надруковану в журналі «Народное чтение». 
Тяжке, нужденне життя колишнього кріпака, написане рукою му-
жицького поета, викликало співчуття до всього народу, який стог-
нав під кріпосницьким ярмом. Думка Л. Совінського зрозуміла: він 
стверджує, що народні таланти гинуть у тяжких суспільних умо-
вах. І те, що великий Кобзар вийшов у світ, виявив свій талант – це 
в умовах кріпацтва випадковість. Критик показав гірку, але прав-
диву життєву дійсність.

Майстерний переклад Л. Совінським біографії Шевченка спра-
вив на читачів не менше враження, ніж читання «Наймички» чи 
«Катерини». Кобзар вперше з’явився перед польським читачем 
палким борцем проти деспотизму та кріпацтва, показав «цивіліза-
торську» роль польської шляхти в Україні.

Любов до простото народу і співчуття до його тяжкої долі, нена-
висть до насильства і почуття власної правоти, прийняте широкою 
суспільною думкою й вірою в справедливість обраного шляху, – все 
це зробило українського поета близьким і зрозумілим прогресив-
ним колам Польщі.

Працюючи над творами Шевченка і складаючи характеристи-
ку його творчості, Л. Совінський мав у своєму розпорядженні не-
повне видання «Кобзаря» 1860 р., а також кілька нових поезій, що 
були надруковані в альманасі «Хата». Таким чином, можна вважа-
ти це дослідження своєрідною розгорнутою рецензією на «Кобзар» 
1860  р. Проте за обсягом та детальним аналізом творів ця робо-
та вийшла за межі рецензії. Обізнаність автора з матеріалами про 
Шевченка свідчить про те, що він стежив і за періодикою того часу. 
Слід відзначити глибоке розуміння, тонке чуття Л.  Совінським 
пое зії українського Кобзаря.

Розглядаючи твори, що увійшли до «Кобзаря», критик не робив 
глибокого ідейно-художнього аналізу, а з метою ознайомлення чи-
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тачів передав їх буквальний зміст. Його переказ змісту багатий ху-
дожніми образами, він намагався у прозовій формі показати всі по-
етичні нюанси оригіналу. Свій виклад автор ілюстрував уривками 
розглядуваних творів, а саме: навів у власному перекладі сім рядків 
з поезії «Думи мої, думи мої», 34 рядки балади «Причинна». Такі 
твори, як «Перебендя», «Тополя», «Утоплена» розглянув докладно. 
При аналізі «Катерини» переклав 149 рядків поеми. Повністю по-
дається переклад вірша «Пустка» («Рано-вранці новобранці»), з по-
слання «До Основ’яненка» – 40 рядків, «Гамалії» – 5, а також кілька 
рядків поезії «Думка» («Вітре буйний»). Дослідження завершується 
аналізом поем «Іван Підкова», «Тарасова ніч» і «Гайдамаки». 

Ми не будемо коментувати переказ Совінським змісту творів, 
але обмежимось стислими зауваженнями. У поезії «Думи мої, думи 
мої» автор відчув поетову тугу за рідною Україною й «змучене тер-
пінням, його закривавлене його серце». У «Перебенді» критик ба-
чив, ідеал українського Кобзаря, того носія народної поезії, народ-
ного духу, який репрезентував Шевченко. «Тополя», «Утоплена», 
«Причинна» – це балади, які вражали автора ліризмом, музикаль-
ністю вірша й пластичністю образів, життєвим колоритом і пси-
хологічним драматизмом. Критик звернув увагу на невишукану, 
справжню любов, силу й глибину почуттів цих простих людей.

Л.  Совінський визнавав, що «Шевченко  – весь співаючий на-
род», твори якого відзначаються майстерними поетичними засо-
бами, й відтворити їх емоціональну та чуттєву силу можна тільки 
словами української музи. Але говорячи про твори Т. Г. Шевченка, 
він не звертав уваги на їх соціальну спрямованість, викривальний 
характер й революційне звучання. Це передусім слід пояснити його 
класовою шляхетською обмеженістю, якої автор не міг позбутися 
при всіх своїх волелюбних і демократичних ідеях. Романтичні ж 
ілюзії, якими й далі жив Л. Совінський, звужували його життєвий 
обрій, спрощували ідейне звучання аналізу ним творів українсько-
го поета. Романтик, він не хотів бачити жахливих картин життя, не 
зміг проникнути в їхню суть, на перешкоді до цього стояли ідеа-
лістичні уявлення, які породила його буйна романтична фантазія.

Найбільше уваги приділив критик «Катерині» і «Наймичці», у 
яких так пристрасно й щиро виявилась любов поета до народу. Прав-
ду говорив автор, що «сила кохання Катерини зворушує людські сер-
ця...». Але чи тільки зворушує? Чи не наштовхує нас на захист її люд-
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ських прав? Слід відзначити, що біль героїні допоміг Совінському 
зрозуміти об’єктивну правду. «3а її муки, – казав він, – повинен не-
сти відповідальність той, хто винний у цьому». Але не можна пого-
дитись з автором у тому, що «Наймичка» – це поодиноке явище, що 
поемі характерне біблійне звучання, відсутність суспільних мотивів. 
Те, що поема «Наймичка» майстерна, як і всі твори Шевченка, що за 
творчим задумом і простотою вона не слабша від інших поем – вір-
но, але неправильно те, що «дух Кобзаря звільнився від суспільних 
конфліктів, від ненависті й болі, а піднісся до ідеалу тихого страж-
дальника» (с. 45). Це звичайна соціально-критична короткозорість. 
Совінського найбільше цікавила сфера почуттів і переживань, тому 
він відзначав у поезії Шевченка передусім людяність.

Нерозуміння справедливості визвольного руху українського 
народу, оспіваного Шевченком, є головною причиною негативної 
оцінки Л. Совінським історичних творів поета. Критик не розумів 
прагнень народу, закликів поета до визвольної боротьби, бо в його 
шляхетській уяві ця боротьба була лише «розбоєм».

Потрібно було лише кілька років, щоб А. Гожалчинський, слі-
дом за ним Г. Батталія та П. Свєнціцький дали слова відповіді, що 
Гайдамаччина – не «розбій», а своєрідна форма захисту від шляхет-
ської навали, вияв прагнень до волі українського народу.

Л. Совінський, а згодом інші автори назвали українські повстан-
ня «ганебним бунтом». Анонімний автор (слід гадати, що П. Свєн-
ціцький. – С. К.) у першій книзі журналу «Сьоло» (1866) заперечував 
їм: «Чому те, що є великим у ХІХ-му столітті (натякає на польські 
повстання. – С. К.), мало бути ганебним у XVII і XVIII. Чи тому, що 
наші батьки були тими ляхами, яким Запоріжжя не дало спокійно 
спати на здобутих королівськими привілеями і кривавою працею 
селянина багатствах. Будьмо справедливі і будьмо логічні» (с. 151).

Отже, праця Л. Совінського спричинилася до початку дискусії 
про Шевченка, до боротьби за його спадщину в польській літера-
турі. Окремі негативні висловлювання про історичні твори поета 
слід розцінювати як непослідовність автора, якої він ніколи не по-
збувся, пояснювати його переляком перед реакційною шляхтою, 
з одного боку, і новаторською роботою про Шевченка у польській 
літературі, прагненням підійти до його спадщини об’єктивно, з 
другого. Критик не заперечував художньої майстерності ні послан-
ня «До Основ’яненка», ні поеми «Гамалія», ні «Івана Підкови», ні 
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«Тарасової ночі», тільки трохи лякався цих сміливих, звитяжних 
козаків, що за свою кривду мстилися на його предках.

Він називав ці твори «криком шалених пияків», «канібальською 
епопеєю», але сам визнав, що коли читав згадані твори, зачаро-
вувався ліричними відступами, захоплювався неперевершеною 
майстерністю й художньою образністю, динамікою постатей, ба-
гатством, різноманітністю та новаторством його віршованої фор-
ми. Те, що Л. Совінський висловився про ці твори негативно, не є 
основним, бо наступні дослідники виправили його помилки. Голо-
вне, на нашу думку, те, що він перший взявся за цю роботу. І хоч 
перекладач не розумів «гострих» місць у творчості поета, саме він 
дав нам майстерно версифікований повний переклад поеми «Гай-
дамаки». Адже завдяки Л. Совінському польська література 1861 р. 
могла похвалитись таким доробком, з якого, до речі, скористалися 
згодом чехи, німці, французи.

Хоч оцінка «Гайдамаків» зроблена зі шляхетської позиції, пере-
клад революційного твору Шевченка, що показував селянське по-
встання з народної точки зору, свідчить, по-перше, про намагання 
перебороти свою класову обмеженість і, по-друге, показати силу 
поезії українського Кобзаря. Переклад поеми мав велике значення 
напередодні січневого повстання 1863 р.

Л.  Совінський згадував, що навіть лише намір опублікувати 
«Гайдамаки» викликав обурення. Але він не звернув на це уваги, бо 
«розумні оцінять його благородні наміри... (заклик до спільної ви-
звольної боротьби 1863 р. – С. К.), а про інших не дбає» (с. 56–58). 
Отже, переклад Л. Совінським поеми «Гайдамаки» – це сміливий 
виступ на той час у польській літературі. Такого революційного 
змісту твору польська література тоді ще не мала.

Перекладав Л.  Совінський твори українського поета й пізні-
ше. У 1870 р. вийшов у Львові окремою книжкою переклад «Най-
мички». У  1880–1885 рр. у варшавських газетах, зокрема в газеті 
«Кур’єр Варшавський», надруковано нові й попередні його пере-
клади: «Калина» («Чого ти ходиш на могилу») (1830, №73) «Думка» 
(«Нащо мені чорні брови») (1882, № 181), «Тече вода з-під явора» 
(1885, № 199-б). Л. Совінський у Познані 1875 р. видав двотомник 
своєї поезії, до якого ввійшло і кілька перекладів поезії Шевчен-
ка, серед них поема «Наймичка»8. Слід нагадати, що працю «Тарас 

8 Sowiński L. Poezje. – Poznań, 1875.
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Шевченко» з долученням поеми «Гайдамаки» він перевидав вдруге 
1883 р., доповнивши перекладом поезії «Доля»9.

Л. Совінський намагався відтворити у перекладах зміст твору з 
урахуванням народно-пісенної ритміки і стилістичних особливос-
тей поезії Шевченка. Перекладач говорив про труднощі, але «найкра-
щим виходом зі становища було сумлінне наслідування форм оригі-
налу з усіма його чуттєвими модуляціями» (с. 58). Тому, незалежно 
від форми вірша, автор пристосовував свій переклад до виключно 
українських зворотів, наслідував хоч і складну та дещо специфічну 
ритміку оригіналу. При цьому врахуймо труднощі версифікації: адже 
польська ритміка силабічна. Перекладач передав внутрішню гармо-
нію вірша, зберіг тропи й фігури оригіналу. Майстерність перекладу 
слід пояснити глибоким розумінням і відчуттям поезії Шевченка, а 
також знанням культури й літератури українського народу.

Ще за життя Шевченка в російській, українській та польській 
пресі надруковано кілька рецензій і статей про поета. Праця Л. Со-
вінського, що вийшла окремим виданням й присвячена померлому 
в цьому ж 1861 р. Кобзареві, є одним з найцінніших досліджень не 
тільки в польському, а й взагалі в літературознавстві того часу. За-
слуга першого польського перекладача творів Шевченка полягає в 
тому, що він звернувся безпосередньо до поезії, спрямованої про-
ти феодально-кріпосницького ладу та самодержавства, не тільки з 
метою її популяризації, а головне – для піднесення революційного 
духу серед прогресивних верств польського суспільства.

Л.  Совінський звернув увагу на революційне й суспільне зву-
чання поеми «Гайдамаки», тому й переклав її повністю. Цим автор 
викликав незадоволення польських реакційних шляхетсько-бур-
жуазних кіл. Але Л.  Совінський розумів, саме проти кого спря-
мована поема Шевченка, розумів, що український Кобзар у «Гай-
дамаках» не ототожнював магнатсько-шляхетських загарбників з 
польським народом. Критик (хоч і був непослідовним у своїх по-
глядах) бачив, як і С. Гощинський у «Замку Канівськім», соціальний 
і національно-визвольний характер боротьби українського народу 
з польською шляхтою.

Не підлягає сумніву, що революційні твори Шевченка служили 
«палкому цінителю українського Кобзаря»10 матеріалом для револю-

9 Biblioteka Mrówki. – Lwów, 1883. – S. 67–68.
10 Sowiński L. Nadzwyczajne przygody pana Chorążyca. Kartka ze starego rap-

tularza. – Warszawa, 1904. – S. 12.
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ційної пропаганди. Підготовка до Січневого повстання 1863 р. показа-
ла ці реальні підстави порозуміння між двома братніми народами, що 
є логічним продовженням «Уманської декларації» 1836 р.

У цілому книга Л.  Совінського мала прогресивне значення. 
Вона була добрим початком, і на наслідків не довелось довго чека-
ти. Шевченка перекладали і писали про нього видатні критики в 
польській літературі того часу. Слідом за Л. Совінським виступили 
А. Хаєнський, А. Гожалчинський, В.:Сирокомля. У середині 60-х рр. 
Г. Батталія виступив зі своїм сумлінним дослідженням про життя 
і творчість Шевченка, згодом – П. Свєнціцький, не говоримо уже 
про статті, спогади, рецензії, що друкувалися на сторінках тогочас-
ної польської періодичної преси.

«Кур’єр Віленський» 28.ІІ. 1861 р. інформує своїх читачів, що ви-
йшла книга Л. Совінського про Шевченка з додатком, який містить 
переклад «Гайдамаків». У цей же час варшавська «Щоденна газета» 
(№ 74) повідомляє, що Л. Совінський видав окремою книгою свій пе-
реклад поеми «Гайдамаки» відомого українського поета Шевченка з 
його біографією і критичними матеріалами про його творчість.

Прибічники консервативно-шляхетського табору не зовсім 
схвально зустріли видання Л. Совінського. Т. Падаліца у статті «Лист 
з України», яка була надрукована у липневому номері журналу «Ілю-
стрований тижневик» (1861, № 97), говорячи пре переклад Л.  Со-
вінським «Гайдамаків», вважав, що цей твір невдало вибраний для 
публікації в Польщі. Виходячи із реакційно-шляхетської точки зору, 
критик вважав, що Коліївщина – це «розбій», не вбачав у ній протес-
ту поневоленого народу проти своїх визискувачів, його прагнення 
до волі. Не розуміючи соціального звучання «Катерини», «Наймич-
ки» та «Тополі», Т. Падаліца бачив у цих творах лише лагідну, бла-
городну вдачу поета. Він пропонував Л. Совінському в першу чергу 
перекладати ці твори. Проте у цій же статті критик визнає високу 
майстерність українського співця і для справжнього пізнання укра-
їнського народу радить все-таки читати твори Шевченка.

Аналогічну статтю надрукував у серпневому номері львівсько-
го «Дзєнніка літерацького» (1861, № 69) під назвою «Розумово-по-
літичний рух на Русі. Шевченко – Сулима». Автор, який заховався 
за ініціалами «WM», не погоджується з автором «Гайдамаків» про 
те, що Коліївщина була справедливим визвольним рухом проти 
шляхетського свавілля в Україні, і стверджує «цивілізаторську» 
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 місію шляхти. У творах Шевченка, яких «WM» і не читав, він бачив 
лише оспівування сваволі.

Один з епігонів романтизму, поет Ф. Фаєнський («F») у своїх ре-
цензентських вправах на книгу Л. Совінського, зокрема, на переклад 
«Гайдамаків», пішов ще далі від згаданих нами авторів. У своїй «рецен-
зії», що була надрукована в «Бібліотеці Варшавській» (1862, т. І), він 
говорив, що не слід популяризувати такі твори, як «Гайдамаки», герої 
яких, в його сприйманні, були справжніми «розбійниками». Своє обу-
рення поемою він поширював на всю творчість поета, якого називав 
«мужицьким Байроном». У той час, коли Л. Совінський вважав за до-
цільне перекласти поему (Л. Совінський напередодні повстання гли-
боко розумів антифеодальне спрямування твору, вірив у життєдай-
ність національно-визвольного звучання «Гайдамаків», бо у передмові 
заявив, що розумні вірно оцінять його благородні наміри), то головна 
мета виступу Ф. Фаєнського полягала в тому, щоб перешкодити по-
ширенню творів Шевченка і застерегти польських літераторів від по-
дібної до Л. Совінського праці.

Отже, навіть із статті Ф. Фаєнського видно, що, незважаючи ні 
на яку протидію реакційних сил, популярність творів Шевченка на-
передодні повстання 1863 р. зростала. Прогресивно настроєні по-
ляки розуміли, що автор статті стояв осторонь розгорнутої підго-
товки до повстання. По суті, Фаєнський боявся бунтарського Шев-
ченкового духу, який був співзвучний з революційними настроями 
передових польських кіл, бо найбільше його непокоїла думка, яку 
образно висловив П. Куліш, що «Шевченка послав бог співати не 
померлим, а живих поривати до боротьби». Цей вислів П. Куліша 
він наводив у своїй статті для перестороги іншим, близьким йому 
за поглядами консерваторам.

Все ж таки Ф. Фаєнському не пощастило приховати могутню силу 
Шевченкового слова, його волелюбні прагнення. Реакційного крити-
ка лякало те, що народ може знову піднятись на боротьбу. Тому й 
автобіографію поета, наведену Л. Совінським, критик розцінював як 
«підлабузництво до народних низів». У кінці статті він визнавав, що 
знає твори поета лише з книги Л. Совінського, але все-таки відзначав 
майстерність перекладу «Гайдамаків» Л. Совінським.

У наступні роки бачимо в польській пресі більшу кількість ста-
тей, заміток, що стосуються Шевченка: його творчості, біографії, 
оцінки його впливу.
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У 1862  р. в журналі «Дзєннік літерацкі» (№ 83) було надру-
ковано уривки зі спогадів військового інженера, що стосувалися 
українського поета. Автор перекручував окремі моменти біогра-
фії Шевченка, наголошуючи на «доброзичливості» поляків, на 
«впливі» останніх на поета. Водночас у спогадах говорилося й про 
страждання Шевченка за долю народу, про близькість його твор-
чості духу народному.  Зокрема, автор писав, що «думки поета, як 
і думки народу, відбивають прагнення до незалежності, до само-
стійного життя… Сам з простого народу, Шевченко був надзвичай-
но обдарованою людиною, але мусів терпіти приниження від своїх 
панів...»11.

Із запереченням згаданих вище перекручень виступив С.  До-
ленга-Ходаковський у «Тигоднік Познаньскі» (1862, № 46) у статті 
«Шевченко». Безпосередньою причиною виступу Доленги-Хода-
ковського були згадувані спогади військового інженера («Дзєннік 
літерацкі», 1862, № 83). Але водночас він полемізував з авторами, 
які неправильно оцінювали поему «Гайдамаки», перекручували 
біографію поета. С. Доленга критикував суб’єктивну оцінку творів 
українського поета в польській пресі: «Треба бути чесним і безсто-
роннім в оцінці Т. Шевченка; якби ж ми судили лише за частиною 
“Гайдамаків”, дозволеною царською цензурою до друку, то одержа-
ли б підтвердження надзвичайно нерозсудливих міркувань» (там 
само). Автор знав твори і біографію Шевченка завдяки особистому 
другові поета по засланню Бр. Залеському.

Згодом Бр. Залеський подав цитати із статті С. Доленги-Хода-
ковського у своєму виступі на сторінках журналу «Дзєнніка літе-
рацкого» (1862, №92). Друг українського поета знайомив польську 
передову громадськість з життям Шевченка, наводячи окремі мо-
менти з його автобіографії. Між іншим, Бр. Залеський заперечував 
думку, ніби Фльорковський віддав Тараса в науку. У статті згаду-
валося про навчання поета у дяків, а також про те, як «торгувався 
Енгельгардт з Брюловим за ціну Шевченка». Бр. Залеський згадував 
також, що «два роки тому (тобто в 1860 р. – С. К.) в Києві він по-
знайомився з племінником Тараса 16-річним Івасем, що готувався 
стати сільським учителем».

Посилаючись в оцінці «Гайдамаків» на С. Доленгу-Ходаков-
ського, Бр. Залеський згадував багато інших творів поета, а саме: 

11 Dziennik Literacki. – 1862. – N 83.
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«Катерину», «Тарасову ніч», «Полякам», «Відьму», «Розриту моги-
лу», «Кавказ», «Заповіт», «Івана Гуса». «Цими творами, – пише ав-
тор, – український поет заслужив повагу до себе і до української 
справи (очевидно, національно-визвольної боротьби. – С. К.) поль-
ської передової молоді і слов’янської взагалі»12.

Бр. Залеський зауважує, що Шевченко проявляв симпатії до 
польського народу, хоч так негативно висловлювався про шляхту, 
і навіть визнавав (очевидно, на засланні) свою надто різку оцінку 
Барської конфедерації.

У цю дискусію про Шевченка втрутився український журнал 
«Вечорниці», що видавався у Львові. У ньому друкувалися статті 
Г. Будеволі (Танячкевича) «Слівце правди «Дзеннікові літерацько-
му» про нашого батька» (1862, №№ 35, 36, 39, 41–43). Вступаючи в 
полеміку не тільки з “Дзєнніком літерацкім”, а й з попередньо зга-
дуваними нами польськими авторами, Г. Будеволя характеризував 
Шевченка як народного поета, твори якого, на його думку, більш 
народні й національні, ніж А. Міцкевича та Ю. Словацького.

У відповідь Г. Будеволі виступив невідомий автор (підпис J. L.) 
зі статтею «Ще одно слово про Шевченка» («Дзєннік літерацкі», 
Львів, 1863, № 4). Згадана стаття не є запереченням тих чи інших 
фактів з життя й творчості українського поета, а спрямована на 
більш широке осмислення ролі Шевченка в українській історії міс-
ця у загальнослов’янській культурі. Стаття писалася під час січне-
вого повстання. Не можна мати сумніву, що її автор стояв на рево-
люційно-демократичній точці зору й найоб’єктивніше підійшов до 
оцінки творів поета.

По-перше, автор дотепно зауважив своєму землякові, який 
згадував Шевченка у «Спогадах з подорожі» («Дзєннік літерацкі», 
1862, № 83), що «йому краще було б як військовому інженеру оці-
нювати стратегічну важливість місцевості, ніж характеризувати 
поезію Шевченка». Далі автор, відзначаючи духовну єдність по-
ета з народом, його справжнє вболівання за долю народу, бачить у 
ньому більше страждальника, ніж мислителя-пророка. Видно, що 
автор вказаної статті або не був глибоко ознайомлений з творчістю 
Шевченка, або ж замовчував його сміливі передбачення.

Автор «Ще одного слова про Шевченка» справедливо відзна-
чав, що патріотичні й волелюбні мотиви у творчості поета пере-

12 Dziennik Literacki. – 1862. – N 92.
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гукуються з настроями польської громадськості (стаття писалася 
під час повстання 1863 р.). Незважаючи на окремі гострі місця 
Шевченкового слова, що відштовхували часом поляків, усе ж рево-
люційно-демократичні польські кола бачили в поетові «поборника 
традиційної дружби двох слов’янських народів».

Можна припустити, власне це виходить із змісту самої статті, 
що її автор знав і поділяв виступ Т. Кремповецького (1832), поло-
ження «Уманської декларації» (1836) і навіть і свіжі ідеї Січнево-
го повстання, що закликали до дружби з українським народом, до 
спільної боротьби. Та й сам автор («J.L.») «вважав себе прихиль-
ником Шевченкової музи», навіть більше – визнавав ідеали поета 
і «вболівав разом з Шевченком над долею України, бо вважав, що 
вірш Кобзаря

Україно, моя Україно,
Ненько, моя ненько!
Як згадаю тебе, краю,
Зав’яне серденько (І, 414)

виражає не тільки його (очевидно, поета. – С. К.) почуття, а й по-
чуття всіх волелюбних людей»13.

Слід зазначити, що ці рядки були викреслені царською цензу-
рою в усіх трьох прижиттєвих виданнях «Кобзаря». Отже, автор 
статті користувався списком безцензурних творів Шевченка. Звер-
тає на себе увагу також і варіант у першому рядку наведеної нами 
цитати: «Україно, моя Україно».

Цікаво відзначити, яку реакцію викликало зіставлення Шев-
ченка і Красінського з боку представників реакційно-шляхетської 
ідеології. Так, у березневому номері «Дзєнніка літерацького» (1863, 
№ 18) із статтею «Шевченко поруч з Красінським» виступив якийсь 
діяч, що назвався «Gente Ruthenus natione Polonus».

Слід зауважити, що на цей час уже очевидною стала поразка 
Січневого повстання. Однією з причин цієї поразки було те, що 
українське селянство через недовір’я до польської шляхти не під-
тримало ідеї повстання. Все це викликало розчарування серед час-
тини прихильників демократичного табору, тим паче серед шля-

13 Dziennik Literacki. – 1863. – N 4.
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хетства, що складало консервативний табір і жило шляхетськими 
ілюзіями «Речі Посполитої» у межах XVIII ст.

Автор названої статті був представником саме останнього та-
бору. Називаючи себе «профаном у літературі і незнавцем творчос-
ті Шевченка», він, очевидно, з цієї ж причини заперечував народ-
ність і геніальність українського поета. Автор обурювався з того, 
що Шевченко осуджував шляхту як соціального і національного 
гнобителя, викривав її «цивілізаторську» роль у минулому в Укра-
їні. Присвоюючи собі заслуги, здобуті польськими революціонера-
ми серед волелюбних народів Європи, цей шляхтич картав поета 
за змалювання в Гайдамаччині справедливої визвольної боротьби 
українських народних мас. Викриття поетом історично-негативної 
ролі шляхти не подобалось її представникові, до якої належав і ав-
тор статті «Шевченко поруч з Красінським».

Шляхтичі обурювались «Гайдамаками», бо вважали себе «носі-
ями прогресу й виразниками волелюбних стремлінь». Осуд з боку 
«Gente Ruthenus» викликало те, що поет своїми творами на істо-
ричні теми, зокрема поемою «Гайдамаки», «компрометував воле-
любність і демократизм шляхти» не тільки перед українцями й по-
ляками, а й перед усіма народами Європи.

Характеристика статті була б неповною, коли б ми не вказали, 
що його розуміння народного генія й пророка протистояло Шев-
ченковому розумінню (як народного революційного месника) і 
зводилося до захоплення образом християнського проповідника-
місіонера.

Боротьба за спадщину Шевченка в польській літературній кри-
тиці йшла, з одного боку, по шляху безпосереднього знайомства з 
усією творчістю поета та її популяризації серед поляків; а з друго-
го  – по лінії літературно-естетичного та історико-філософського 
осмислення творчості й ролі українського Кобзаря.

Щодо цього заслуговують на особливу увагу переклад Шевчен-
ка та критична стаття А. Гожалчинського. У 1862 р. у Києві Гожал-
чинський видав книгу «Przekłady pisarzów małorossyjskich. Taras 
Szewczenko» у двох томах, куди ввійшли основні поетичні твори 
Кобзаря. Ця робота була повністю перевидана наступного року у 
Кракові. Це була спроба (і, безумовно, вдала) широкого ознайом-
лення польських читачів із спадщиною поета, оскільки Л. Совін-
ським перекладено в цілому лише «Гайдамаки». До того ж непослі-
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довна, несмілива й суперечлива оцінка Л. Совінським «Гайдамаків» 
викликала заперечення з боку А. Гожалчинського (передмова до 
зроблених ним перекладів).

Перекладач відкидав думку тих авторів, які вважали здій-
снений Л.  Совінським переклад «Гайдамаків» неактуальним. Він 
 (Гожалчинський) «...читав все, що написав Шевченко і що написа-
ли про нього», тому твердив, що «всесторонній виклад цієї справи 
є й тепер своєчасним, як актуальна й дійова правда». Саме так, ак-
туально, розуміли поезію Кобзаря прогресивні польські кола напе-
редодні повстання 1863 р. Шевченко, як і весь український народ, 
зазнав немало горя, тому можемо зрозуміти його, говорив перекла-
дач, «...коли він, окидаючи своїм зором широкий степ, відчує влас-
ну людську гідність, зіставить її зі своїм і народним горем, саме тоді 
зареве, як лев, заспіває таку пісню, яку співали гайдамаки – його 
батьки». А. Гожалчинський не лише бачив близькість Шевченка й 
гайдамаків, але й справедливо вказував, що «...нема вогнищ і по-
токів крові, як декораційного образу, є цей же самий біль і розпач». 
Очевидно, це слід розуміти як визнання того, що Гайдамаччина 
була реакцією волелюбного народу на гніт шляхетської Польщі. 
Тим більше, що автор далі писав: «Не буде звинувачувати Шевчен-
ка той, хто знає український народ, хто безсторонньо подивиться 
на поета».

А. Гожалчинський відзначав, що український народ був завжди 
пригнобленим, а його земля була полем битв «до того часу доки го-
рітимуть бої – народ відплачуватиметься за насильство й гніт». Між 
іншим, перекладач зауважував, що сумні факти гноблення україн-
ського народу мали місце і в подальший (після Гайдамаччини) період 
історії. Звідси можна зрозуміти обурення автора Совінським за те, 
що той назвав історичні поеми Кобзаря «канібальською епопеєю», 
а героїв – «кривавими привидами». Тому, мабуть, не переклад «Гай-
дамаків» був неактуальним, а саме трактування поеми як твору, що 
«сіяв неприязнь і навіть ворожнечу», як твердили деякі критики.

Саме це мав на увазі А. Гожалчинський, коли говорив, що «кри-
тика повинна йти прямим шляхом» і що «Шевченко оспівав минуле 
так, як повинен (був), і лишився чистим». Наведені слова дозволя-
ють припустити, що перекладач вбачав співзвучність визвольної 
музи поета з революційно-патріотичними настроями передових кіл 
польського народу, що виявилися ще в час підготовки до повстання.
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Заслугою А. Гожалчинського перед польською літературою 
було те, що він не тільки знайшов вірний напрям критики (кожне 
явище пояснювати суспільними причинами, підходити безсторон-
ньо), а й сам в оцінці Шевченка дав зразок такої критики. А. Гожал-
чинський дуже образно й вірно говорив про народність Кобзаря, 
який є «виразником мас», його інструмент – це мільйонні струни 
народних почуттів, які поет з’єднує в мелодію й співає народові, і 
той розуміє його».

У своєму інтелектуальному розвитку Шевченко стояв на рівні 
сучасної йому культури. Але він (Шевченко) не протиставив себе 
трудовому народові, що перебував у темряві, злиднях, а все життя 
любив його й «показав народові, ким він є і ким повинен бути, дав-
ши тим приклад до наслідування».

«Саме з цієї безмежної любові до людини, – зазначав критик, – 
поезія Шевченка зрозуміла всьому трудовому народові. Як ніхто до 
нього в польській критиці, А. Гожалчинський бачив у такій поезії 
“одвічний ідеал краси”. Тому в майбутньому цілий світ шанувати-
ме поета-селянина». Так уперше в польській літературі висловлено 
пророчу думку про світову, невмирущу Кобзареву славу.

У ці роки здійснено ще кілька перекладів творів Шевченка на 
польську мову. Так, у 1861 р. видано переклад «Гамалії», виконаний 
А. Хаєнським («Hamalej». Poemat napisał Taras Szewczenko, na polski 
przełożył Alfred Chajęcki, Kijów, 1861).

У 1863 р. був виданий повний польський переклад «Кобзаря», 
здійснений В.  Сирокомлею (псевдонім Людвика Кондратовича,  – 
С. К.), повна назва: «Kobzarz» Tarasa Szewczenki, z małorosyjskiego 
spolszczył Władysław Syrokomla (Wilno, 1863). Переклад цей у на-
ступні два десятиріччя ще двічі перевидавався (1872, 1883). Оче-
видно, В. Сирокомля, як і інші польські перекладачі, здійснив його 
з петербурзького видання «Кобзаря» 1860 р. Від себе автор пере-
кладу додав, що почав він роботу ще за життя українського поета.

Поет демократичного напряму В. Сирокомля у поезії Шевчен-
ка відзначав задушевність, силу, глибоку любов до народу. Тому 
й не може ця поезія, що «відкрила нову еру української літерату-
ри, не бути для нас (польської передової громадськості.  – С.  К.) 
 байдужою».

Недоліком вступної статті В. Сирокомлі був дещо упереджений 
підхід до окремих історичних творів Кобзаря. Так, він неповніс-
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тю переклав поему «Гайдамаки», опустив деякі місця з «Тарасової 
ночі». Авторові бракувало сміливості пояснити справжню причи-
ну цього (це були місця гострої критики польської шляхти), тому 
він зазначав, що в цих місцях «автор (Шевченко), змочивши перо в 
крові, зіпсував естетичну красу своїх образів».

На переклади В. Сирокомлі (1863) у «Бібліотеці Варшавській» 
(1863, т.  І, с. 369) з’явилася стаття критика «F» (Ф. Фаєнського). 
Цей автор вдруге вже звертався до поезії Шевченка. Причому, зга-
дувана раніше його рецензія на книгу Л. Совінського (1861) була 
насичена обуренням «мужицьким Байроном» і його «розбійника-
ми-героями». Тепер Ф. Фаєнський дещо змінив свої погляди. Твори 
українського поета набули значного поширення в прогресивних 
культурних колах Польщі, бо часто ставали співзвучними ідеям 
національно-визвольного повстання 1863 р.

В оцінці видання перекладів В. Сирокомлі (1863) Ф. Фаєнський 
ще й далі наголошував «на розбійницьких мотивах» творчості Коб-
заря. Але вже змушений визнати, що В. Сирокомля має рацію, коли 
«показує українського співця як людину й говорить про нього доб-
ре слово». Критик, говорячи про польських поетів «української 
школи», визнає, що описання України «найбільш вірогідні у Шев-
ченка, який вийшов з народу, страждав разом з ним».

Однак єдність поезії Кобзаря й народу Ф. Фаєнський розумів 
надто вузько, зводив до «корифеїзму», не бачив актуального сус-
пільно-політичного звучання творчості Шевченка. Консервативно-
шляхетському критикові більше до вподоби соціально-побутові 
твори поета, як «Наймичка», «Катерина» та інші. Він трактував їх 
з ідеалістичної точки зору, проте змушений був визнати життєву 
правду цих творів, відзначав художню майстерність, високе есте-
тичне чуття та оригінальність поета.

Критики шляхетсько-консервативного напряму з огляду на по-
пулярність творів Шевченка серед прогресивних польських кіл і в 
умовах піднесення національно-визвольного руху змушені були 
визнати волелюбну поезію Кобзаря. Але в оцінці її (поезії), як і в 
поглядах на рідну історію, вони були непослідовними, їх злякала 
історична правда минулого та її відображення в творчості поета. 
Не дивно, що представник цього табору Ф. Фаєнський, даючи ви-
соку художню оцінку творам «Гамалія», «Тарасова ніч», водночас 
замовчував їх історичну правдивість.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

129

Польська громадськість знайомилася з Шевченком і його твор-
чістю не лише із спеціальних студій. Ми вже говорили про велику 
роль у популяризації українського поета його особистих друзів, зо-
крема Бр. Залеського – товариша по засланню.

1863  р. в «Дзєнніку літерацькім» (№№ 49–63) друкував свої 
спогади під назвою «Солдат» один із польських засланців Я. Гор-
дон. Він згадував Шевченка, з яким був знайомий під час заслан-
ня. Автор називав сина українського народу визначним поетом і 
знаменитим художником. В умовах російського царизму, писав 
Я. Гордон, «генію Шевченка зв’язано крила, а його самого заслано 
на гниття». Польський засланець у 1850 р. зустрівся з українським 
поетом, пізнав його бунтарську, неспокійну душу. Найбільшим ба-
жанням Кобзаря була «вільна Україна і вільний народ». Сам учас-
ник революційно-визвольного руху в Україні Я. Гордон розумів 
революційно-патріотичні заклики поета, він писав: «...революція 
була прагненням Шевченка й можна сказати, що дивився він на 
світ крізь червоні окуляри» (с. 443).

Можна сказати, що тепер Шевченко був для польської прогре-
сивної громадськості не лише правдивим письменником та видат-
ним художником, але і поетом-революціонером.

Цікаво відзначити, що «Солдат» Я. Гордона згодом, в 1869 р. пе-
редруковано в журналі «Česky Študent», що, безумовно, вплинуло 
на зростання популярності Шевченка серед слов’янських народів.

Отже, ми простежили боротьбу за спадщину Шевченка в поль-
ській літературній критиці першої половини 60-х рр. Представни-
ки передової демократичної польської громадськості, які в умовах 
наростання й вибуху національно-визвольної боротьби переймали 
волелюбні ідеї українського поета, широко популяризували його 
твори, протистояли критикам шляхетсько-консервативного табо-
ру, що нападали на Шевченка, але все ж змушені були визнати ве-
лич Кобзаря, високохудожні якості його творів.

Завдяки зусиллям прогресивних літераторів і критиків відтепер 
багата спадщина українського поета стала надбанням передової 
польської культури.
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ПАВЛИН СВЄНЦІЦЬКИЙ – ПОПУЛЯРИЗАТОР 
ТВОРІВ ШЕВЧЕНКА1

Одним з палких прихильників невтомних популяризаторів спад-
щини Шевченка був Павлин Свєнціцький (Павло Свій). Народився 
він на Київщині у 1841 році. В Кам’янці-Подільському закінчив гім-
назію, а згодом десь на по чатку 1860-х рр. вчився в Київському уні-
верситеті. Вже з юнацьких років він був прихильником рівної та віль-
ної українсько-польської дружби, цінителем української літератури, 
зо крема творчості Шевченка. П. Свєнціцький брав активну участь у 
повстанні 1863 р., а восени цього ж року, у зв’язку з репресіями виїхав 
до Галичини, де й почав працювати на ниві української культури. 

Його діяльність була дуже різноманітна. Видавець і співробіт-
ник газет та журналів, перекладач, режисер і актор в українських 
теат рах і скрізь – пропагандист і оборонець спадщини Кобзаря. 

Подивись, що рідні брати
Обнімають брата,
Щоби мати усміхнулась,
Заплакана мати.

У ті роки здобув він собі велику популярність як перекладач 
класичних драм Шекспіра, Мольєра та виконавець ролей у п’єсах за 
цими творами, а також як талановитий актор в українських п’єсах.

Інсценізував він «Катерину» Шевченка, «Марусю» Квітки-
Основ’яненка та виконував у них головні ролі. 1864 року видав ві-
дому збірку «Байки». Дарунок малим дітям, куди увійшло 150 ба-
йок українською-мовою.

На 1863–1865 роки припадає публіцистична діяльність Свєн-
ціцького у Львівському тижневику «Мета». Тут він пропагував 
твори українських письменників, виступав на захист української 
культури, засуджуючи русифікаторську політику царизму.

У Львові 1866 року Павлин Свєнціцький розпочав видання 
літе ратурно-фольклорного альманаху «Siolo. Pismo zbiorowe po-
swiecone-rzeczom ludowym ukrainsko-ruskim». 

1 Першодрук: Український календар. – 1964. – С. 122–124.
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Навколо журналу згрупувалися передові польські літератори, 
розпорошені по Європі, учасники Січ невого повстання та місцеві 
прогресивні сили. «Сьоло» призначалося для демократичних еле-
ментів польської громадськості.

З передмови до видання довідуємося про програмні наміри 
Свєнціцького. Журнал визнав право на політичну незалежність 
україн ського народу, високо цінував його оригінальну літерату-
ру. Ця літе ратура, найкращими виразниками якої є Шевченко, 
Квітка-Основ’яненко, Марко Вовчок, Федькович, – народна, демо-
кратична, – за служила на світове визнання. Журнал ставив собі за 
мету «...пока зати це багатство літератури читачам і переконати як 
польських пацифістів, так і російських панславістів, що Україна 
має право на окремість». У липні 1866 року вийшла перша книга 
«Сьола», а протягом трьох наступних місяців видано ще три книги, 
у яких поміщено ві домі твори Юрія Федьковича, а саме: «Мій об-
раз», «Рекрут», «В церкві»,: «Дезертир», «На дорогу»; «Інститутка» і 
«Чари» – Марка Вовчка та ін.

На особливу увагу заслуговує популяризація творів Шевченка. 
Вже в першій книзі «Сьола» надруковано українською мовою (ла-
тинським шрифтом) поеми «Катерина» і «Тополя». В інших кни-
гах – «Калину», «Три шляхи», «Пустку», «Наймичку», «Неофітів». 
Тут П. Свєнціцький помістив свою інсценізацію поеми «Катерина» 
під назвою «Сумний образ» (в 5-ти діях). 

Журнал «Сьоло» знайомив також польську передову громад-
ськість з перекладами Шевченка і критичними статтями про його 
творчість. Так, у першій книзі дано високу оцінку праці Гвідо Бат-
талії «Тарас Шевченко – його життя і твори» (1865). Слід звернути 
увагу на факт, що кореспонденцію надіслано з Парижа. Отже, можна 
додуматися, що саме там автор познайомився з працею Г. Батталії.

Ця анонімна рецензія цінна тим, що її автор визнавав історич-
ну правдивість творів Шевченка, вказав на загальнослов’янське 
значен ня спадщини Кобзаря, що «жоден з слов’янських народів 
не мав такого справді народного поета, як Шевченко». Подаючи 
об’єктивно історію України, він високо оцінив козаччину: «Не було 
це братство розбійників, що різали й палили з ненависті, фанатиз-
му, із-за золота, а люди, які захищали свою волю, рідну Україну».

«Чому те, що ми вважаємо величним- XIX ст. (натякає на поль-
ські повстання.  – С. К.) мало бути ганебним у ХVII і XVIII  ст. 
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Чи  тому, що наші батьки були тими ляхами, яким Запоріжжя не 
дало спокійно спати на здобутих, завдяки королівським привілеям 
і завдяки кривавій праці селянина, багатствах. Будьмо ж справед-
ливими. То й будемо логічними».

Питання з української історії та літератури порушував – редак-
тор «Сьола» і у статті «Слов’яни». Творчість Шевченка ставив він 
як зразок народної сили, життєвості літератури та... справжності.

Редакція «Сьола» збирала рукописи, переважно заборонені 
тво ри українського поета. Так, з листів Б. Залеського до І. Ружан-
ського, видавця творів Шевченка у Львові, і до П.  Свєнціцького 
довідуємося про те, що Богдан Залеський має такі рукописні тво-
ри (писав, що одержав їх від Броніслава Залеського) і що редакція 
«Сьола» запитувала його про ці твори.

Чільне місце у журналі займали також присвячені Шевченко-
ві художні твори польських прогресивних літераторів. Наприклад, 
Богдан Залеський надрукував хвилюючий вірш «Тарасова могила», 
а Броніслав Коморовський присвятив поетові вірш під назвою «Па-
м’яті Т. Шевченка в річницю його смерті».

За нестачею матеріальних засобів було припинено видання 
«Сьола», проте не припинив своєї благородної діяльності Павлин 
Свєнціцький. Починаючи з листопада 1867  р. і до 1869 р., Свєн-
ціцький редагує тижневик «Новіни», в якому надрукував він свої 
повісті з україн ського життя, переклади поезій Шевченка і Федь-
ковича, повісті Мар ка Вовчка тощо. Слід ще згадати, що в 1866 р. 
Свєнціцький перший переклав польською мовою поему «Кавказ». 
З  інших творів Шевченка друкувалися в «Новінах»: «Три шляхи», 
«Чигрин», «Ми нають дні, минають ночі», «Заповіт».

Звертає на себе увагу стаття анонімного автора під заголовком 
«Кілька слів про народну освіту», в якій порушувалося питання 
попу ляризації творів Шевченка та їх значення для народної осві-
ти. Під сумовуючи відомості про поширення спадщини Шевченка 
в поль ській літературі в другій половині 1860-х рр. і відзначаючи 
велику роль у цій справі Павлина Свєнціцького, слід назвати також 
брошуру його з історії української літератури, що завершила слав-
ну літературну діяльність цього талановитого публіциста.

Брошура ця під назвою «Вік XIX в діях української літерату-
ри» вийшла у Львові 1871  р. українською мовою. У  праці автор 
вказав на зростання визвольних ідей в українській літературі, 
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підкреслю ючи її справжню народність, П.  Свєнціцький як один 
із перших шевченкознавців вказав на світове значення творчості 
геніального українського поета.

Автор писав, що і Байрон, і Гете, і Словацький великі, але вони 
виявляють свою індивідуальність, а Шевченко відбив усі прояви 
життя України, тому й співає його весь народ. Пізнати Шевченка – 
значить пізнати характер українського народу, живою правдою 
якого є революція. Далі Свєнціцький говорить:

«Не... Данте, не Тассо, Петрарка, не Гете, Шіллер, не Міцкевич, 
Словацький, Пушкін... новий поет, талант окремий, геній їм рівно-
сильний – України геній... Не один, не сотня, а тисячі тих, що не 
знали вчора, хто їх батько, ненька, знайшли в Україні свою долю... 
Тому-то могутній геній Шевченка перевершив геніїв: Байрона, Гете, 
Словацького..., бо Шевченка розуміють, слухають і разом з ним спі-
вають мільйони народів!.. Тим він великий, тим і вищий понад усіх 
поетів...».

Іван Франко своєрідно оцінив благородну працю невтомного 
за хисника української справи, а саме:

«…Павло Свій, – а була то серед тодішньої українофільської 
грома ди на всякий спосіб перворядна сила, – чоловік дуже спо-
сібний і вла даючий непослідньою наукою, широтою та свіжістю 
поглядів, поляк з України, родом, знав він дуже гарно мову, істо-
рію і звичаї укра їнського народу, а заразом, яко щирий демократ 
і  чоловік поступовий, був серед тодішніх поляків появою зовсім 
 незвичайною».
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ГВІДО БАТТАЛІЯ 
ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА1

У колах польської громадськості широка полеміка навколо по-
етичної та малярської творчості Кобзаря розгорнулася вже в 40-х рр. 
минулого сторіччя. Але найбільш бурхливою, а водночас і плідною 
була дискусія про Шевченка в 1861–1863 роках. Завдяки зусиллям 
прогресивних літераторів і критиків, які в умовах наростання і вибуху 
національно-визвольної боротьби 1863 р. переймали ідеї українського 
поета і широко популяризували його спадщину, творчість українсько-
го Кобзаря стала надбанням передової польської культури. Незва-
жаючи на поразку повстання 1863 року в Польщі, ідеї волі і справед-
ливості, проголошені цим рухом, жили в народі і міцно впливали на 
формування свідомості передової частини польської громадськості.

У 1865 році, спершу в часописі «Туgodnik naukowy», а потім 
окремою книжкою у Львові надруковано працю «Тарас Шевченко. 
Його життя і твори» («Taras Szewczenko. Zycie i pisma»). 

Докладних даних про автора цієї книжки обмаль. Відомо лише, 
що Батталія свої дитячі роки, а потім навчання в гімназії, провів на 
Захід ній Україні – в Калуші та Стані славі. Напередодні Січневого 
повстання, перебуваючи у Львові, він у 1862 році вступив до таєм-
ної організації, Центральний Комітет якої знаходився у Варшаві. 
Потім брав активну участь у повстанні. 

Після поразки повстання він зали шився поборником волелюб-
них ідей. Гвідо Батталія активно співпрацював з львівським журна-
лом «Туgodnik naukowy», у якому була на друкована його згадана ро-
бота «Та рас Шевченко. Його життя і твори». Ця праця, як і діяльність 
членів ре дакції, викликала негативну реакцію з боку клерикалів. 

Студент-українець П. Глібовицький у листі до свого товариша 
М. Бучинського писав:

«Поляки працюють тут дуже добре на полі літерацькім, вихо-
дить тут га зетка (польська) літерацька, «Туgodnik». Співробітни-
ки тої суть ака деміки (студенти. – С. К.). Межи ни ми єсть також 
 Батталія  – мій коле га з Станіслава. Той же написав ду же красну 

1 Першодрук: Наша культура. – 1963. – № 3. – С. 10–11.
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допись о життю Шевченка, за те його францішкани виключили з 
церкви з усіма сотрудниками тої га зети». У  своїй праці Г.  Батта-
лія охарактеризував основні моменти біографії поета та більшість 
його поетичних творів.

Щоб розвінчати поширені серед реакційних польських кіл не-
справедливі докори на адресу Шевченка, Батталія у короткому іс-
торичному на рисі, даючи оцінку гайдамаччини, справедливо заува-
жив, що протест українців був зумовлений шляхетсько-єзуїтським 
гнітом. І коли «ди витися об’єктивно на ці події, – на писав він, – то 
вони не можуть ви датися підлими». 

Критик цінує Шевченка саме за те, що він у своїх творах відо-
бразив дух і стремління народу. З його твор чістю пов’язує духовне 
відродження України. Подаючи широку біографію поета, Батталія 
так правдиво і коло ритно змалював дитячі та юнацькі роки Коб-
заря, що ці описи не могли не викликати широкого інтересу се ред 
польської громадськості до жит тя й діяльності цієї простої люди-
ни, не кажучи вже про її геніальні твори.

«Той зрозуміє творчість великого українського поета, – писав 
він,  – хто пізнає самого письменника, його життя й життя його 
 народу». 

Батталія засуджує зневажливу, упереджену оцінку поета деяки-
ми критиками не тільки цитованими словами, а й добиває їх ще 
таким ви словом: «...Він (Шевченко) не видає себе за мученика, що 
стоїть окремо від інших, він – частина свого нещасливого народу, 
образ ук раїнської нації, правдивий образ то гочасних її діянь».

Батталія зробив першу вдалу спробу хронологічної та тематичної 
періо дизації спадщини Кобзаря. Ці начер ки відповідають в основ-
ному науко вій періодизації творчості поета. Він поділив біографію 
Шевченка на такі періоди: дитинство –1814–1829 рр., юнацькі роки 
(до вику пу) – 1829–1838, перший період твор чості – 1839–1844, дру-
гий період творчості і поїздка в Україну – 1844–1847, Шевченко на 
засланні – 1847–1857, останні роки життя і творчості поета. 

Досить чітка й умотивована періодизація становить безумовну 
заслугу Гвідо Батталії перед шевченкознав ством. Аналізуючи твори 
поета, дослідник колоритно й доступно пере дав їх зміст, подаючи 
характерні ци тати з українського оригіналу. Особ ливу увагу він 
звертав на художню майстерність, народність та історичну правду 
поезій Шевченка.
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Серед творів, що ввійшли до пер шого видання «Кобзаря» 
1840 р., Батталія найвище оцінив поему «Ка терина»: «Читаючи “Ка-
терину” та інші тво ри Шевченка, – писав він, – з усі єю повнотою 
відчуваємо співчуття тій великій громаді наших нібито на родних 
письменників, які й досі не спромоглися створити народного тво-
ру, що хоч приблизно зрівнявся б з музою українського поета». 

Подібну високу характеристику дає автор і поемі «Наймичка». 
У цих творах він бачив красу й чистоту людських почуттів, з одного 
боку, та моральне падіння представників вищих класів, – з друго-
го. Розумів, що Ганна добивалася свого щастя не так, як Катерина, 
не кинула дитини, вона сильніша характером. Ця мучениця стала 
доброю матір’ю.

Батталія позитивно оцінював й ін ші ранні твори Шевченка (на-
приклад, «Причинну», «Русалку», «Утоплену») та підкреслював широ-
ке використан ня поетом усної народної творчості, переказів, легенд. 
Підсумовуючи цей цикл, він напи сав: «Шевченко, здається, поклав 
собі за завдання розбудити той народ, що спить страшним сном не-
волі, розбу дити й прищепити йому, принаймні, благородні нахили». 

В окремому розділі Батталія роз глянув історичні твори Шев-
ченка, а саме: «Гамалію», «Тарасову ніч», «Гайдамаки». Він вказував, 
що ці поетичні полотна особливо важливі для його земляків, бо в 
них Шев ченко висвітлює польсько-українські взаємини в минуло-
му. «Поет, – писав він, – подав ці події в такому дусі, у якому вони 
ще жили в народі, оспі вувалися в численних думах і піснях».

«Велика й свята заслуга україн ського співця в тому, що він 
порівню вав давню волю з теперішньою нево лею улюбленого народу».

Поема «Тарасова ніч», як відомо, присвячена селянському повстан-
ню 30-х рр. XVII ст. в Україні проти польсько-шляхетського гніту.

У Батталії особливо знаменним є те, що в оцінці історичних 
творів Шевченка, зокрема «Тарасової ночі», він піднісся вище ін-
ших польських критиків:

«Не якась племінна ненависть, – стверджував він, – як то хо-
тів ба чити пан Совінський, а оборона віри й волі була причиною 
того, що названо «Тарасовою ніччю»... Шевчен ко нічого іншо-
го не зробив, як тільки описав цю ніч зі становища україн ського 
народу. І  зробив він це якнай більш об’єктивно, лише в художній 
формі. Саме ця «художність» не дає права на те, щоб твір назива-
ти «канібальською епопеєю» або робити будь-який натяк на його 
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шкідливість». Для «Тарасової ночі», «Гайдама ків» та інших творів 
характерним є те, що в них показано історичні по дії не лише на 
основі фольклору та історичних переказів, а й на підста ві деяких 
історичних документальних першоджерел. Цю історичну правду 
Шевченкових поем бачив і високо оцінив польський критик. Тому 
він і зміг так об’єктив но підійти до характеристики цих творів, що 
висвітлювали польсько-українські взаємини в минулому. На адре-
су критиків, які нечесно ставилися до спадщини Кобзаря, перекру-
чували його думки, наприклад, передмову до «Гайдамаків», Батта-
лія з сарказмом писав, що Шевченко був «нещасливий за життя, і 
після смер ті іронізують і сміються з нього. До того ще з ним воюють 
за допомогою перекручування його слів і правди. Вже пора знехту-
вати тих “поборни ків” і побачити правду; вони (деякі польські кри-
тики. – С. К.), спотворю ючи його – того, хто є батьком брат нього їх 
племені, ще більше нас рі знять від нього. Вони, хочуть цього чи ні, 
служать ворогам нашим». 

Водночас дослідник справедливо зауважив на неправильну не-
гативну оцінку Шевченком ролі конфедера тів, адже в польському 
визвольному русі конфедерація відіграла і позитивну роль. Щодо 
оцінки діяльності конфедератів у XVIII ст. в Україні, то Шевченко, 
хоч «недо статньо обізнаний з польською істо рією,  – писав він,  – 
оцінив їх діяль ність правильно».

Аналізуючи «Гайдамаків», критик наголошував на їх актуальнос-
ті для сучасників. «Частина та (“Треті півні”) свід чить про те, що ме-
тою Шевченка бу ло розбудити синів України, розбуди ти ж їх він міг 
тільки відтворенням найсвіжіших спогадів, які ще й досі живуть у 
людях. Останньою подією в історії Правобережної України є Коліїв-
щина. І щоб заохотити свій на род до боротьби за самостійність, він 
(Шевченко) мусив ці події відновити в пам’яті народній».

З інших творів поета, написаних ще до заслання, Батталія роз-
глянув такі: «Невільник», «Кавказ», «Сон», «І мертвим, і живим...», 
«Іван Гус», «Чигирин», «Суботів», «Холодний яр» та інші поезії, 
вбачаючи в них, головним чином, визвольні ідеї, протест проти 
само державства і захоплю ючись образністю мови, чарівними лі-
ричними відступами.

Оцінюючи сатиричну поему «Сон», критик порівнював її з 
«Дзядами» Адама Міцкевича, вбачаючи в ній перш за все гострий 
викривальний антицарський характер. У розділі про період заслан-
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ня Кобзаря дослідник писав: «...Царизм хотів задушити навіть дух 
Шевченка й вбити його. Незва жаючи на жорстоке поводження з 
ним, нестерпне його становище, все ж ціл ком не вдалося цього зро-
бити. Цей творчий геній, якого хотіли повністю вбити і знищити, 
лише надірвали й ослабили йому сили».

Характеризуючи творчість поета цього періоду, Батталія вказу-
вав, що і в неволі Шевченко не залишив пензля і пера, він написав 
відомі тво ри «Москалева криниця», «Чернець» (не знаючи дати на-
писання, критик відносить сюди також «Відьму» і «Неофіти»). Про 
поему «Неофіти» він висловився так:

«Хто ж не впізнав би в кровожад ному Нероні, який проголосив 
себе богом, образу північного царя».

Отже, бачимо, що польський кри тик XIX ст. вірно розумів і 
відчу вав революційний дух поезії Шевчен ка, хоч не завжди на-
зивав його саме цим словом. Батталія звертав увагу не тільки на 
високу художню цінність, велике пізнавальне значення творів 
поета, їх емоційність, справжню народність і глибокі філософ-
сько-політичні узагальнення, а й на наснаженість їх актуальними 
волелюбними ідеями та закликами до бра терського єднання всіх 
слов’янських народів. 

Слід відзначити, що праця Гвідо Батталії «Тарас Шевченко. Його 
жит тя і твори», очевидно, мала велике значення. Це була найбільш 
ґрунтовна й об’єктивна робота про україн ського поета не лише в 
польській літературі, а й в усій слов’янській лі тературі того часу. Ця 
праця заціка вила також чехів, німців та французів. 
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ДАРУНОК ШЕВЧЕНКОВІ 
ВІД ПРОФЕСОРА ЯКУБЦЯ1

Книга Т. Шевченка «Вибір поезії»2 дає суттєві підстави до реф-
лексії. По-перше, маємо справу з найвидатнішою постаттю в укра-
їнській культурі, по-друге, її автором-видавцем є Мар’ян Якубець 
(р. ж. 1910–1998), наш провідний історик слов’янських літератур, 
ювілей якого – 65-й день народження – припадає саме на цей рік. 
По-третє, це перша українська позиція в Польській національній 
бібліотеці й насамперед видання, яке вінчає сорокарічні наукові 
досягнення нашого ювіляра і тридцятирічний доробок післявоєн-
ної польської україністики, організатором і науковим керівником 
усіх її починань у сфері літературознавства є саме Мар’ян Якубець.

Складно з нагоди рецензії пригадати усі наші звершення у цій 
галузі в період тридцятиліття, однак не можна не згадати про ще 
одну знаменну подію.

Післявоєнна польська україністика має на своєму рахунку ба-
гато досягнень у галузі наукових публікацій і перекладів, набагато 
важливішим є все-таки те, що їх список систематично збільшується.

Значне пожвавлення спостерігаємо, зокрема, в останні роки, 
коли з’явилося близько двадцяти україномовних книжкових по-
зицій у сфері української літератури, історії, мови й мистецтва, а 
також культурних, історичних і суспільних польсько-українських 
відносин. Візьмемо для прикладу 1973 рік. Серед цікавих позицій 
варто згадати працю Яна Козіка «Український національний рух 
у Галичині у 1830–1848 рр.» (Kozik Jan. Ukraiński ruch narodowy 
w Galicji w latach 1830–1848. – Wydawnictwo Literackie), Ельжбети 
Вишневської «Про мистецтво писання Михайла Коцюбинського» 
(Wiśniewska Elżbieta. O sztuce pisarskiej Mychajła Kociubyńskiego. – 
Ossolineum), Мирослава Касіяна «На тихі води. Українські думи» 
(Kasjan Mirosław. Na ciche wody. – Wrocław), а також низку україно-
мовних статей, цікавих трактатів і нарисів, розміщених у наукових 
періодичних (зокрема в журналі «Slavia Orientalis») і багатотомних 

1 Першодрук: Slavia Orientalis. – Warszawa, 1975. – Rocznik XXI.
2 Szewczenko T. Wybór poezji / opr. M. Jakóbiec // Biblioteka Narodowa. – Wro-

cław ; Warszawa ; Gdańsk, 1974. – Seria II. – N 178. – S. 134–354.
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виданнях. Наведемо для прикладу «Славістичні літературознавчі 
студії», присвячені VII Міжнародному конгресу славістів у Варша-
ві (Slawistуczne studia literaturoznawcze. – Ossolineum), «Слов’янські 
літератури про Другу світову війну» (Literatury słowiańskie o Drugiej 
wojnie światowej. – Ossolineum, Т. I).

Натомість за попередній рік можемо відзначити передусім такі 
позиції, як перший у нашому літературознавстві спеціальний том 
під назвою «З історії польсько-українських літературних взаємин», 
зібрання за ред. Мар’яна Якубця і Стефана Козака (Z dziejów stosun-
ków literackich polsko-ukraińskich. – Ossolineum), дві цікаві історичні 
монографії: Яна Табіса «Поляки в київському університеті» (Tabis Jan. 
Polacy na uniwersytecie Kijowskim 1834–1863. – Wydawnictwo Literac-
kie) і Кшиштофа Левандовського «Українська справа у закордонній 
політиці Чехословаччини у 1918–1932 роках» (Lewandowski Krzysztof. 
Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918–
1932. – Ossolineum), трактат Анджея Квілецького «Лемки. Питання 
міграції і асиміляції» (Kwilecki Andrzej. Łemkowie. Zagadnienie migra-
cji i asymilacji. – PWN), а також низку україномовних статей і нарисів, 
опублікованих у «Slavia Orientalis» і в серійному виданні «Studia Polo-
no-Slavica-Orientalia» (за ред. Б. Бялокозовича, Ossolineum, I). Вінцем 
минулорічного видавничого доробку, який одночасно замикає наш 
тридцятилітній період роботи у сфері україністики, є саме «Вибір по-
езії Тараса Шевченка», автором-видавцем якого є Мар’ян Якубець.

У повоєнні роки вийшли друком також два видання поезії Шев-
ченка. Перше, підготовлене Володимиром Слободніком і Мар’яном 
Якубцем, з’явилося під керівництвом ПІВ ще у 1955 році. Натомість 
друге, дбайливо відібране й опрацьоване Юрієм Єнджеєвічем, ви-
дане у Народній видавничій спілці в 1972 році. Рангом, значенням, 
обсягом і сферою вирізняється саме це останнє, створене Націо-
нальною польською бібліотекою.

Варте похвали також те, що ця відома й цінна видавнича серія 
Національного закладу ім. Оссолінських охопила, хоч, на жаль, за-
надто пізно, і українську літературу. Здійснюючи свій намір зро-
бити доступним українське письменництво польському читачеві, 
Польська національна бібліотека першою позицією вибрала твор-
чість Тараса Шевченка, найвидатнішого поета в історії української 
літератури, а підготовка видання до друку випала на долю Мар’яна 
Якубця, ветерана польської післявоєнної україністики.
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Ясна річ, що Мар’ян Якубець якнайкраще підходив для автор-
ського опрацювання першої україністичної позиції в цій визначній 
серії. Це підтверджує і вдумливе читання рецензованої книжки. 
Вона не лише вперше всебічно презентує у Польщі поетичний до-
робок Шевченка, а й подає взірець наукового видання поета, його 
блискавичну й ерудовану інтерпретацію, а також ґрунтовний істо-
рико-літературний аналіз (цікава, легка в читанні, тричі відновлю-
вана книга Й. Єнджеєвича про Шевченка «Українські ночі» (Jędrze-
jewicz J. «Noce ukraińskie») має зовсім інший характер).

Для історика української літератури найцікавішою є якраз пер-
ша частина рецензованого видання. По суті, вона становить цілісну 
монографію поета і характеризується історично-літературною все-
бічністю і проникливістю, дослідницькою пристрастю й ідейною 
конструкцією, включає загалом розсіяні по всьому тексту, надзви-
чайно точні поняття і влучні характеристики автора-видавця. Його 
особисте україністичне дослідження, особливо шевченкознавство, 
підтверджене цінними і численними публікаціями, лягли в основу 
цього обширного нарису, який читається з великим зацікавленням. 
Вступ становить ніби підсумок дослідницького доробку автора і є 
водночас синтезом усього дотеперішнього шевченкознавства, пе-
редусім тієї його частини, яка порушувала найбільш важкі та нау-
ково перспективні проблеми, пов’язані із творчістю українського 
віщуна й історією його народу:

«Небагато було на світі поетів, – пише Мар’ян Якубець, – 
таких заслужених для свого народу, як Тарас Шевченко для 
українців. Натхненний співак народної недолі, з якої вийшов 
сам, народний ідеолог, революціоніст, засновник сучасної лі-
тературної мови і сучасної української літератури, неабиякий 
митець, був визнаний духовним провідником України. Є од-
ним із нечисленних поетів на світі, якому дали ім’я народного 
пророка, ставлячи його з погляду функції, яку він виконав 
для своєї батьківщини, на однин рівень із польськими роман-
тиками» (с. 3).

Звертаючи увагу на природний прямий зв’язок творчості пое-
та з його рідною історією, автор виразно підкреслює, що життя 
і творчість Шевченка не можна зрозуміти без українського істо-
ричного контексту:
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«Талант Шевченка, ніби степовий дуб, що глибоко вріс в 
український ґрунт. Тому, досить важко зрозуміти його тони 
“прості, однак вражаючі й понурі”, – як писав Жеромський, – 
відірвавшись від історії, а також ситуації українського народу 
в першій половині XIX століття» (с. 4).

Це доволі слушно, адже й сам поет писав, що його життя є час-
тиною історії його народу. Відтак перший розділ вступу, надзви-
чайно влучно названий дослідником «Національна свідомість та 
українська література до Шевченка», має свої визначені джерела і 
принципи. Розділ чудово вводить у тему. Тут розміщено необхідну 
інформацію із проблематики, навколо якої концентрувалося того-
часне народне й культурне життя українців і навколо яких нагро-
мадилося багато важливих проблем, які нерідко спотворено пред-
ставляють справжній стан української історії і письменництва.

Деякі з цих суперечливих проблем дочекалися в нинішній роботі 
справді об’єктивного висвітлення. Згадаємо для прикладу зауважен-
ня автора, які стосуються української політичної історії XVII–XVIII 
ст., героїчного козацького епосу, полемічної літератури, зв’язків 
української літератури з польською культурою, а також впливу укра-
їнської науки й культури на письменництво народів-побратимів, пе-
редусім поляків, росіян і білорусів. Найбільш вражаючими, однак, 
є міркування Якубця про безпосередню взаємозалежність між іс-
торичними подіями і явищами, а також формуванням національної 
свідомості українців і українським літературним процесом:

«Занепад феодально-панської системи, політичні зміни, в 
кінці-кінців ознаки кризи в ідеології абсолютизму, які мож-
на спостерігати в період панування Катерини ІІ, спричинили 
ідеологічну схвильованість в Україні. Серед найосвіченіших 
людей країни почало пробуджуватися почуття національної 
самобутності. Цьому процесові сприяли події в Європі, зо-
крема наполеонівські війни. Історичні особи, подібно як і в 
інших слов’янських та європейських країнах, почали жваво ці-
кавитися простим народом, уособленням чистої національної 
традиції. Саме народ став джерелом й основою прогресуючого 
руху в Україні. У той час він почав дозрівати під суспільним і 
політичним поглядом, щораз сильніше домагався своїх прав, 
а  своєю оригінальною і багатою культурою щораз сильніше 
привертав увагу польських і російських письменників» (с. 8).
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Останнє спостереження Якубця надзвичайно важливе, шко-
да лише, що автор не затримався над ним довше. Адже нам варто 
пам’ятати про надихаючу роль українізму в польському і російсько-
му романтизмі. Ще в період ранньоромантичних зацікавлень Україна 
як «земля вільної думки від гетьмана до козака» стала ніби Меккою 
польських і російських фольклористів. Козацькі думи й героїчні пісні, 
ці «живі пам’ятки» української національної історії, відкривали перед 
ними багате, цікаве з погляду мислення і поезії, джерело натхнення, 
яке вказувало їм дорогу до історичних досліджень, які незабаром – 
завдяки «Пісням Осіана» Макферсона (Makpherson. Pieśniе Osjana) i 
працям Гердера, особливо «Голоси народів у піснях», а також « Ідеї до 
філософії історії людства» (Herder. Stimmen der Völker in Liedern; Ideen 
zur Philosophie der Geschte der Menschheit), – посіли почесне місце се-
ред наукових досліджень. Міфи про античність українських героїчних 
пісень і народних переказів, які служать прадавнім історичним дже-
релом, знайшли своїх перших збирачів та інтерпретаторів в особах 
польських і російських фольклористів. Ян Альбертранди і Кажімєж 
Броджінський, Зоріан Доленга-Ходаковський і Кристин Лях Ширма, 
Вавжинець Суровецький і Бенедикт Раковецький із польського боку, 
Микола Новіков і Василь Трутовський, Іван Прач і Олександр Павлов-
ський, Микола Цертелєв і Орест Сомов – з російського заклали під-
ґрунтя і здобули великі досягнення на ниві збирання і популяризації 
українського фольклору, історичних пам’яток та національної культу-
ри. Це вони першими на слов’янському ґрунті зайнялися – головним 
чином на українському матеріалі – питанням відношення фольклору 
до історії, завдяки їм українська народна традиція і національна істо-
рія здобули такий високий статус і популярність у польському, росій-
ському і взагалі слов’янському романтизмі.

Перші польські й російські романтики були зачаровані Украї-
ною і не могли опиратися своєрідному тиску україністики. Завдяки 
українським мотивам вони відчули себе поетами і стали відомими. 
Тривалістю, обсягом і впливом українського кореня, його прав-
дивим впливом на польське і російське письменництво ми завдя-
чуємо в обох літературах періоду романтизму так званій «україн-
ській школі». Головними представниками цієї школи в польській 
літературі були, як відомо, Залеський, Мальчевський, Гощинський, 
Грабовський, Чайковський, у російській – Сомов, Нарєжний, По-
горельський, Рилєєв, Пушкін, Гоголь.
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Очевидно, що в їхніх проукраїнських зацікавленнях і симпатіях 
важливу роль відіграв біографічний чинник і політичний аспект пи-
тання, однак вирішальним елементом були передумови, пов’язані з 
духом епохи й естетикою романтизму. У їхньому розумінні Украї-
на була «справжньою Шотландією», країною натхненної народної 
поезії, що оспівувала героїчні події Козаччини, турецьку неволю 
й життя на галерах, втечі, погоні, запах пороху, любовні зітхання, 
самотні пригоди в степу й героїчну смерть на палі. Достатньо зга-
дати для прикладу хоча б «Думки» Залеського і «Марію» Мальчев-
ського, «Канівський замок» Гощинського, «Мазепу» і «Срібний сон 
Саломеї» Словацького або «Вернигору» Чайковського й порівня-
ти з «Гаркушою» Нарєжного і «Гайдамаками» Сомова або «Война-
ровским» і «Наливайком» Рилєєва чи «Полтавою» Пушкіна. Якщо 
ми навіть частково погодимося із судженням, що це явище було, 
як вважали деякі дослідники, регіональним, пов’язаним до певної 
міри з українською територією, то жодним чином його не можна 
трактувати як другорядне літературне явище, яке функціонує ні-
бито на периферіях головних течій романтичного письменництва.

Як бачимо, описана нашим автором проблема, яку ми тут за-
ради педантизму намагалися змалювати, є такою ж цікавою, як і 
складною. Досить згадати хоча б те, що саме завдяки цим україн-
ським школам у польській та російській літературі романтики чіт-
ко усвідомили, наскільки багатий і дорогоцінний скарб вони ма-
ють, під впливом цих шкіл вони самі почали ними цікавитися.

Це, напевно, звучить дещо парадоксально, але ми зовсім не 
стверджуємо, що це була єдина можливість. Український рух на 
межі XVIII–XIX ст. був нечувано пожвавлений і сильний. Мар’ян 
Якубець, безперечно, має рацію, вважаючи, що саме завдяки тен-
денціям до відродження фольклористики польські і російські 
письменники зацікавилися Україною.

Важливо також, що у тогочасному українському житті це була 
дуже бурхлива і складна епоха. Для українського суспільства кінця 
XVIII ст. ліквідація решток Козаччини і Гетьманщини, тобто цілко-
вита втрата автономії, були потрясінням не меншим, ніж французька 
революція для Західної Європи. Народ усвідомив потребу дій, необ-
хідність консолідації прогресивних суспільних сил і громадянських 
починань на користь реактивування хоча б цих елементів державнос-
ті. Звідси також виникла потреба у певних типах літературних та іс-
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торичних явищ, чим також слід пояснювати підвищення значення на-
ціональних історичних традицій порівняно із загальними подіями, за-
цікавлення народом, його мовою і наскрізь оригінальною творчістю.

Ці процеси особливо посилилися після вибуху французької ре-
волюції і наполеонівських війн, котрі в українському суспільстві від-
билися голосним відлунням. Інтенсивнішими їх зробили у значній 
мірі інтелектуальні течії і літературні тенденції Заходу, котрі в Укра-
їні знайшли особливо придатний ґрунт. Іще перед виходом «Пісень 
Осіана» Макферсона i «Голосів народів у піснях» Гердера українські 
думи і героїчні пісні здобули значну популярність як в українській та 
польській літературах, так і на Заході. Маючи настільки багатий на-
родний епос, який до того ж легко піддавався романтичним транс-
формаціям, українська література не вимагала таких модифікацій-
них стимулів, визначених історичними перевтіленнями культурних 
явищ, як ми можемо спостерігати в європейських літературах.

Свідомий цієї української специфіки Мар’ян Якубець шукає лі-
тературного і світоглядного відображення цих питань передусім у 
тогочасному інтелектуальному житті українців, у їхніх історичних 
і культурних традиціях. Вказуючи на конкретні прояви цих проце-
сів і явищ, наш автор слушно доводить, що «одним із перших про-
явів, який показує кристалізацію сучасного українського народу, 
був історичний трактат “Історія Русів”» (с. 8). Звичайно, перелом-
ним моментом в історії української літератури і мови була «Енеїда» 
Котляревського, але дослідник також має рацію, стверджуючи, що 
для розвитку сучасної свідомості українців найбільшу роль все-
таки відіграла «Історія Русів».

Вона, зокрема, мала величезний вплив на творчість українських 
романтиків (і не лише українських, а й польських і російських), що 
знайшло своє яскраве відображення у творчості Шевченка, переду-
сім у таких його творах, як «Великий льох», «Розрита могила», «Чи-
грине, Чигрине…», «Стоїть в селі Суботові…» та ін. У цій рецен-
зійній праці Мар’яна Якубця супроводжує невід’ємна підживлена 
згаданими творами історично-етична рефлексія, що коливається 
між загальною й індивідуальною трагедією правди і красою тра-
гедії, між великими історичними істинами й моральною ницістю 
істини, врешті, між міфом геройства і сумлінням героїв.

У такому контексті згадана вище проблема, тобто питання фор-
мування національної свідомості українців, отримала тут ширший 
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і глибший вимір. Ба більше, завдяки такому підходу став зрозумі-
ліший і ясніший не тільки національно-літературний родовід Шев-
ченка, а й загальнолюдський характер його роздумів, їх інтелекту-
ально-філософський універсалізм.

Через це, власне, цій частині роботи Мар’яна Якубця ми приді-
лили стільки уваги, трактуючи порушені у ній питання як дослід-
ницьку проблему. Беручи до уваги вищесказане, легко зорієнтува-
тися, наскільки ключовими є проблеми, які розглянув наш автор, 
яку капітальну для історика української літератури (а також поль-
ської і російської) вартість вони мають.

Багатству змісту представленої вище частини праці відповіда-
ють найповніше її наступні розділи. Важко, однак, у межах однієї 
рецензії детально обговорити усі наступні сюжети й питання, які 
неминуче стимулюють до міркування, через це ми зосередимося 
бодай на найважливіших.

Після виразно і вичерпно представленої життєвої дороги пое-
та, повної приниження і трагізму, але багатої на людську приязнь, 
зокрема з поляками і росіянами, Мар’ян Якубець узявся за почат-
ковий період творчості Шевченка, звертаючи вперше в найновішо-
му шевченкознавстві особливу увагу на формування романтичної 
програми поета, на вірші, присвячені самій поезії, її завданням і 
покликанню національного поета («На вічну пам’ять Котлярев-
ському», «До Основ’яненка», «Перебендя», «Думи мої»):

«Завданням поета є співати про Січ, про могили, про тих, хто у 
них спочиває, про давні часи слави, котрі були й ми нули» (с. 45).

Це провідні мотиви романтичної поезії Шевченка. Згідно з ро-
мантичною концепцією, поет спрямовує свої слова на Україну, де 
знайдуть «правду і слово ласкаве». Рідні «гнучкошиєнки» і велико-
панські блазні не зрозуміють болю поета (про це у своїх працях пи-
сали деякі публіцисти, про що згадує на ст. 61 М. Якубець, вони на-
сміхалися над ними і відмовляли українській мові у праві на власну 
літературу), адже «його вірші породило зло, почуття національної 
й особистої кривди, вони є плачем над долею України (с. 46).

Розкрита дослідником надзвичайно важлива проблема, що 
з’ясовує мотиви і невпевненість історіософської рефлексії творця, тра-
гічні і своєю трагічністю дратуючі тони, його музи – вони ще яскра-
віше проявляються у наступному поетичному циклі віщуна. У  по-
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дальших міркуваннях нашого автора піддаються аналізу такі вірші й 
історичні поеми, як «Гамалія», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гай-
дамаки», які водночас вказують на їх джерела, історично-літературну 
спорідненість і походження. Якщо в «Гамалії» переважають елементи 
«ламенту», який співають козаки у турецькій неволі, а в «Ночі Тарасо-
вій» – елегійні тони, які трактуються як «гімн на честь козаччини», то 
вже у «Гайдамаках» центральним питанням «є одвічний конфлікт двох 
стихій на розлогих теренах України: місцевого населення, темних, але 
із власним історичним минулим, релігією, традиціями і польським 
шляхецьким прошарком». Тут особливо цікаві ті міркування, у яких 
дослідник проводить аналогію між фрагментами поеми з історични-
ми подіями і творами на цю тематику в польській та російській літе-
ратурах. Ці питання становлять особливу сферу зацікавлень Мар’яна 
Якубця. Нічого дивного, що ці сторінки праці надають нам багато 
понять і констатацій. Підсумовуючи свої міркування, які стосуються 
«Гайдамаків», автор із повним переконанням стверджує, що

«“Гайдамаки” за структурою змісту, як і з погляду художніх 
засобів і стилю, є романтичною поемою, типовою “поетич-
ною повістю”, котру започаткував Байрон, зразки якої Шев-
ченко міг також бачити як у російській літературі (Рилєєв, 
Пушкін), так і в польській (Мальчевський, Гощинський, Міц-
кевич). Гострота конфлікту, титанічні постаті героїв, образ 
грози, пожару і смерті, місцями ліричний настрій, постійно 
змінювані розмір вірша, вільна конструкція твору ставлять 
його в один рядок із найвідомішими романтичними поемами 
усіх слов’янських літератур» (с. 59).

Як бачимо хоча б на прикладі наведеної цитати, у міркуваннях 
М. Якубця усі судження старанно виважені, вичерпно обґрунтова-
ні й досконало забезпечені коментарями, часто у полеміці з понят-
тями й оцінками, які породжували стільки непорозумінь і гарячих 
суперечок, зокрема у польській думці (Словінський, Фаєнський) і 
російській (Бєлінський).

Особливість і оригінальність дослідницького підходу М. Якуб-
ця спостерігаємо у наступному розділі його розвідки «Три роки», 
де він аналізує найвідоміші твори поета: «Розрита могила», «Чи-
грине, Чигрине…», «Сон», «Великий льох», «І мертвим, і живим…», 
«Кавказ», а також «Твір останніх років» («Dzieło ostatnich lat»), де 
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чільне місце займають роздуми над такими творами, як «Неофі-
ти», «Юродивий», «Якби-то ти, Богдане п’яний», а передусім вірші 
за біб лійними мотивами. І тут ми щоразу натрапляємо на прояви 
своє рідної дослідницької впертості, обґрунтований критицизм 
щодо помилкових, але розповсюджених суджень, зокрема стосовно 
таких шедеврів, як «Великий льох», «Розрита могила» чи «Холод-
ний Яр», що викликає щирий подив читача. Навіть (або, можливо, 
передусім) історика літератури, котрий в ім’я обов’язкової правди 
повинен прийняти запропоновану дослідницьку концепцію.

Нарешті, кілька слів про вибір поезії. Не підлягає сумніву, що цей 
вибір поезії Шевченка є найповнішим і найкращим із погляду якості 
перекладів, а також доцільності відібраних віршів. Але також – на 
що й указує наш автор у прикінцевому розділі праці «Шевченко се-
ред поляків», порівнюючи її з вибіркою, яка була здійснена Україн-
ським науковим інститутом у Варшаві у 1936 р. за ред. П. Зайцева – 
є найбільш обширною. Із задоволенням слід також відзначити, що 
видавець потурбувався і про те, щоб максимально показати твори 
рефлексійно-інтелектуального й історіософського характеру, такі, як 
«Розрита могила», «Холодний Яр», «Великий льох», відоме насліду-
вання псалмів і біблійних текстів (наприклад, «Ісаія. Розділ XIV»), а 
також твори однозначно видатні, які вважаються вершиною досяг-
нень Шевченка й української літератури загалом.

Підводячи підсумки, слід іще раз підкреслити, що до рук чита-
ча потрапила книжка, за яку він буде особливо вдячний авторові 
й видавцеві. Позаяк ми отримали не лише проникливу, оригіналь-
но написану монографію про Шевченка, першу у нашому сучас-
ному науковому письменстві, а й блискучий трактат, збагачений 
ерудованими інтерпретаціями текстів, вибір яких у найцінніших 
перекладах польською мовою справляє враження, що це видання 
є справжньою літературно-науковою подією. Вона становить пре-
красний вінець більш ніж 130-літніх студій знайомства польського 
суспільства із творчим доробком українського віщуна.
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КОНТЕКСТОВИЙ ПОГЛЯД НА ШЕВЧЕНКА 
ПРОФЕСОРА КУБАЦЬКОГО1

Cпершу належало б пояснити значення самого терміна «украї-
нофільство». Протягом багатьох років це поняття набирало нерід-
ко лише емоційного забарвлення. У цьому випадку про польських 
українофілів мовиться як про шанувальників української літера-
тури й культури, побуту і звичаїв, а надто героїчного минулого. 
Ентузіастів України польська культура мала надзвичайно багато, 
їхня роль у поліпшенні українсько-польських взаємин дуже вели-
ка. Яскравим з цього погляду було дев’ятнадцяте століття. Саме 
про найцікавіший період цих стосунків і йтиметься у нашій статті, 
написаній з приводу праці Вацлава Кубацького «Шевченко і поль-
ський романтизм».

У польській і українській науці вже давно назріла потреба моно-
графії, присвяченої Шевченкові і польській літературі. На Україні 
цю прогалину заповнив Григорій Вервес книжкою «Т. Шевченко і 
Польща». Про дослідження О. Білецького, Є. Кирилюка, П. Волин-
ського, В. Вєдіної, В. Юзвенко, Т. Пачовського, Р. Кирчіва та ін. го-
ворилося вже не раз. Публікації, присвячені польсько-українській 
проблематиці, мають значний попит.

Проте в польському літературознавстві особливо гостро від-
чутний брак монографічного дослідження, присвяченого згаданій 
проблемі. Літературна діяльність В. Кубацького – явище своєрідне. 
Професор і письменник, літературно-театральний критик і драма-
тург, історик літератури і блискучий естет – ось як можна охарак-
теризувати діяльність і обдарування цього шанувальника Кобзаре-
вого слова. Увагу польських славістів привернув В. Кубацький до 
себе вже ранніми працями. Його дослідження «Українська повість 
Антона Мальчевського» є найкращою роботою, яку присвячено 
видатному представникові «української школи» в польській літе-
ратурі.

Це саме можна сказати про ґрунтовну публікацію, присвячену 
Владиславові Сирокомлі, поетові, який відомий не лише своїми 

1 Першодрук: Вітчизна. – 1967. – № 6. – С. 163–167.
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 демократичними переконаннями і проукраїнськими симпатіями, 
але і як перекладач та популяризатор творчості Шевченка.

Говорячи про стосунок Шевченка до польського романтизму, 
треба мати на увазі, що це лише частина теми, яку колись порушив 
академік О. Білецький, а саме «Шевченко і світова література».

Зі своїм завданням В. Кубацький упорався блискуче. 
З’ясовуючи поняття «українська школа» та причини її виникнен-
ня, дослідник пише: «Україна була для романтиків плетивом таких 
ідейно-художніх устремлінь епохи, як народність, етнографічні 
давності, великі історичні традиції та схрещення візантійських 
впливів з орієнталізмом перським і татарсько-турецьким». Слуш-
но, але українські елементи в польській літературі мали вже свою 
давню традицію. Якщо на українську літературу впливала культу-
ра панівних соціальних верств Польщі, то на літературу польську 
сильний вплив мав український фольклор, народно-етнографічні 
елементи. У XVI–XVIII ст. цьому сприяли звитяжні бої козацтва 
з турецько-татарськими ордами, часто спільно з польськими вій-
ськами, релігійна полеміка з приводу Берестейської унії, а також 
часті вибухи народного протесту проти шляхетського гніту. Ще 
до виступу романтиків польські фольклористи могли похвалити-
ся чималим збирацьким доробком. Тоді, крім збірок Цертелєва і 
Срезневського, куди більшої популярності зажили праці К. Бро-
дзінського, З. Доленги-Ходаківського, В. Залеського, К. Вуйціць-
кого, Ж. Паулі. Іван Франко у своїх працях неодноразово згадував 
про фольклористичну діяльність цих авторів. Зокрема, він високо 
оцінив збірку В. Залеського.

У 40–50-х рр. українським фольклором займалися С. Вітвіцький, 
Е. Ізопольський, А. Марцінковський, а надто О. Кольберг. Зрозуміла 
річ, що це не могло не позначитися на літературі. Адам Міцкевич на-
зивав Україну джерелом поетичного натхнення. Пісня про Саву Ча-
лого, надрукована вперше в збірнику М. Максимовича, цікавила зго-
дом не тільки в українській літературі М. Костомарова і І. Карпенка- 
Карого, а й у польській – К. Вуйціцького та А. Пінькевича.

Фольклорний матеріал, зазначає В. Кубацький, був одним з 
основ них джерел творчості польських і українських романтиків. До-
даймо, що відвага і хоробрість керівників селянського війська, їхня 
відданість народові, самопожертва й ті страшні муки, яких вони за-
знали за «святую правду-волю», надихали поетів-декабристів.
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До того ж увесь цей матеріал легко піддавався романтичній 
обробці, мав велике виховне значення, пробуджував народ до бо-
ротьби. Це була епоха національно-визвольних рухів. А історія 
українського народу давала для цієї теми великий матеріал. По-
двиги Северина Наливайка, Тараса Федоровича, Якова Остряниці 
та інших керівників селянсько-козацьких повстань знайшли своє 
художнє відображення в багатьох історичних піснях, думах, пере-
казах, легендах, а також у писаних джерелах, як українських і поль-
ських, так і іноземних. Протягом усього життя Шевченко виявляв 
великий інтерес до фольклору та народних скарбів, що також були 
одним з основних джерел його творчості. Але він виявив інтерес і 
до подій та явищ інших народів. На цьому матеріалі написано низ-
ку поетичних творів, наприклад «Кавказ», «Єретик», «Неофіти». 
Ця тема перегукувалась не лише з тогочасною українською дійсніс-
тю, а й з життям інших народів, зокрема польського. Невипадко-
во, отже, напередодні повстання 1863 р. твори Шевченка в Польщі 
були матеріалом для революційної пропаганди.

Багато уваги у своїй праці надає Кубацький знайомству Шев-
ченка з творчістю представників «української школи», як ранніми, 
так і пізнішими, їхнім безпосереднім контактам, проводить цікаві 
паралелі між Шевченком і Міцкевичем.

Творами Міцкевича Шевченко захоплювався ще в петербурзь-
кий період. Оточений польськими ентузіастами Міцкевичевого 
слова та його російськими шанувальниками, Кобзар не раз чув ві-
домі рядки поетового послання «До друзів-росіян». Увага до Міц-
кевича з боку тогочасної української літератури помітна. Слідом 
за П. Гулаком-Артемовським, який переробив Міцкевичеву баладу 
«Пані Твардовська», твори польського генія, – особливо «Кримські 
сонети», уривки поеми «Фарис», «Конрад Валленрод», балади «Ду-
дар», «Поворот батька», – перекладають представники молодого 
покоління українських літераторів: Л.  Боровиковський, О. Шпи-
гоцький, А. Метлинський, дещо пізніше – М. Устиянович, І. Озар-
кевич, О. Навроцький.

Оригінальна творчість цих письменників розвивалася під знач-
ним впливом Міцкевича та представників «української школи» в 
польській та російській літературі. Цими романтичними спала-
хами захоплені були В. Забіла і М. Петренко, О. Афанасьєв-Чуж-
бинський і О. Корсун, М.  Костомаров, П. Ку ліш та Т. Шевченко. 
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 Великий Кобзар, як свідчать біографи, добре знав польську мову та 
літературу. Під час заслання він заприятелював з багатьма вигнан-
цями, особливо з Т. Вернером та Б. Залеським. Завдяки польським 
революціонерам, Шевченко добре орієнтувався в соціальній і на-
ціонально-визвольній боротьбі польського народу.

За свідченням О. Афанасьєва-Чужбинського, Шевченко «до 
Міцкевича відчував якусь особливу прихильність». Деякі аспек-
ти цієї справи з’ясували в своїх дослідженнях І. Франко, Ю. Тре-
тяк, О. Колесса, М. Возняк, Г. Вервес, П. Волинський. У зіставлен-
ні творчості Шевченка й Міцкевича професор Кубацький не йде 
шляхом «впливології», він радше шукає подібних сюжетів, моти-
вів, які в слов’янському романтичному річищі мали спільне джере-
ло. З приводу поеми «Сон» висловлювались різні міркування, що 
пов’язували цей твір з третьою частиною «Дзядів», але найбільш 
оригінальна така гадка дослідника рецензованої книжки:

«“Сон” віддавна усі дослідники узалежнювали впливами Міц-
кевича. На мою думку, і в цьому випадку Шевченко виявив само-
стійність. Опрацьовуючи той самий історичний матеріал, що Міц-
кевич, він зробив це зовсім по-іншому, ніж автор “Дзядів”, а саме в 
стилі народної думи чи повісті».

«Дзяди» (ч. III) і «Конрад Валленрод» – твори, у яких порушено 
питання про шляхи служіння батьківщині, про рушійні сили ви-
звольної боротьби, отже, невипадково твори ці найбільше ваби-
ли українських романтиків. Підлегле становище як поляків, так і 
українців, спільні погляди на царське самодержавство – ось який 
ґрунт залежності не лише між Міцкевичем і Шевченком, а й між 
обома літературами даного часу.

Певну аналогію в показі царату в третій частині «Дзядів» 
Міцкевича та поемі Шевченка «Сон» треба пояснювати близькіс-
тю патріотичного пафосу. Таких аналогій можна знайти більше. 
«Перебендя», наприклад, має в собі щось від «Пісні Вайдельоти» 
(«Конрад Валленрод»), а балади Міцкевича і Шевченка, а також 
Шиллера і Пушкіна вражають подекуди подібністю сюжетів і на-
віть образів.

Спільного джерела належало б дошукуватись у романтичній 
естетиці. Образ народного співця, охоронця духовних скарбів на-
роду, однаковою мірою турбував українців і поляків, росіян і фран-
цузів, чехів і німців.
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У творах Шевченка, писав якось професор М. Якубець, велико-
го знавця народної пісні, її традицій, який розгорнув і збагатив їх, 
бачимо споріднене явище, що й у «Баладах і романсах» Міцкевича: 
народ збагачує фантазію поета, поет натомість збагачує народ сво-
їм генієм, майстерністю слова.

Важко говорити про вплив Міцкевича на Шевченка, бо ж один і 
другий були геніальними поетами. Можна говорити про Кобзареве 
захоплення творчістю Міцкевича. Гадаємо, що теза про романтичні 
чи літературні паралелі, про типологічну подібність в цьому випад-
ку більше пасуватиме.

Проте не можна мати сумніву, що Кобзар з любов’ю й пова-
гою ставився до великого польського поета. Відомо, що Шевчен-
ко 1846 року через М. Савича одного з членів Кирило-Мефоді-
ївського братства, передав Міцкевичу в Париж автограф поеми 
 «Кавказ».

Ми не знаємо, яка була реакція польського поета. Відома на-
томість його надто мізерна обізнаність з новою українською літе-
ратурою. Характеризуючи паризькі лекції професора слов’янських 
літератур в Колеж де Франс, Юліан Кшижановський у книжці 
«В  романтичному світлі» зазначає, що «ці імпровізовані лекції 
мали хаотичний характер..., що поета, який вибився на видне місце 
не лише завдяки народності, а й геніальності, Шевченка та україн-
ську літературу взагалі Міцкевич обійшов мовчанкою».

У студії «Шевченко і польський романтизм» Кубацький не за-
ймається проблематикою впливів польської романтичної літерату-
ри на відроджене українське письменство, як це могло б здаватися, 
виходячи лише з самої назви праці. Ні. Йдеться про українські еле-
менти в творчості польських письменників того часу, про інспіру-
ючу роль українізму в польському письменстві. Свою мету автор 
формулює так: 

«Йшлося про дослідження широти підстав українізму в нашій 
літературі. З цих міркувань я присвятив лише скупі, орієнтаційні 
згадки таким визначним творцям, як А. Мальчевський, Ю. Сло-
вацький, Ю.  Коженьовський і Ю. Крашевський… Більше уваги я 
надав менш знаним добре заслуженим письменникам, намагався 
добути з тіні забуття інших трудівників українського поетичного 
засіву». Був це незвичайно багатий і плідний засів. З приводу його 
вагомості та значення В. Кубацький пише:
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«Цей регіональний напрямок у польській літературі є доказом 
живучості і привабливості української культури, яка представ-
ляла для наших письменників синтез романтизму: народність, 
слов’янську старовину і орієнталізм. Для нашої літератури першо-
рядне значення мали не лише художні стимули, а й демократичні 
ідеї романтичного українізму».

Думка професора Кубацького відбиває саму суть справи. Адже 
чималий загін дослідників та публіцистів тупцював на місці, не 
змігши добачити в українському письменстві цінностей, які б для 
іншої літератури могли видатися привабливими і придатними. Ав-
торові рецензованої книжки наука повинна бути особливо вдячна 
і за відкриття джерела польського українофільства XIX ст.

Дещо дискусійним видається нам термін «периферійність». 
З цією те зою дослідника можна б посперечатись.

У ранньому та зрілому романтизмі польська літературна укра-
їноманія була явищем політичним і вагомим. Кількісно вона була 
найчисленніша. Та й таланти значні були: Мальчевський, Гощин-
ський, Богдан Залеський, Чайковський, Михайло Грабовський. До 
них належали Словацький, Поль і Семенський. Не кажучи вже про 
другорядних представників «української школи», наприклад, Па-
дуру, Грозу, Осташевського. Цій плеяді авторів протистоять Міцке-
вич, Красінський та Норвід, але й вони не зовсім вільні од «хвороби 
віку – україноманії».

Це зауваження Крашевського найбільш яскраво ілюструє 
нам популярність тодішнього українофільства, яке він зараху-
вав (у книжці «Хвороби віку») до дев’ятнадцятивікових хвороб 
польської суспільності. Польський романтизм належить до чис-
ла найвизначніших і найпрогресивніших явищ у світовій літера-
турі. Завдяки національно-визвольним ідеалам, прагненням до 
слов’янської єдності і українофільським тенденціям, література 
польська цього періоду здобула собі визнання усієї цивілізованої 
Європи, ба навіть вважалася речником слов’янських народів на 
форумі демократії XIX ст. Щодо інших епох і періодів, де тенден-
ції українофільства були слабкі, термін «периферійність» цілком 
відповідає правді, натомість його причетність до романтизму не 
завжди слушна, а подекуди й кривдна. Думка ця не втрачає, ма-
буть, своєї актуальності щодо наступного періоду, тобто 1848–
1863 років, в якому реалістичні тенденції відштовхнули-таки на 
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дальший план естетико-політичні гасла, проголошувані зрілим 
романтизмом. Бідермайєр – пізньоромантична течія, як зазначає 
М. Яньон і М. Жмігродська («Памєнтнік літерацкі», 1963, № 3–4, 
1966, № 2), набув певної популярності. Відрадно, отже, що заці-
кавлення польської літератури українською проблематикою в 
обговорюваному періоді не дуже зменшилось. Слід відзначити і 
якісну зміну проукраїнських симпатій. Нерідко зустрінемося тут 
з глибоким розумінням українсько-польської проблеми, напри-
клад – у Зигмунда Мілковського. Але звернімося перше до продо-
вжувачів романтичної традиції. Більшість представників «укра-
їнської школи» в зв’язку з суспільно-економічними змінами за-
мовкло. Жили ще Гощинський і Залеський, Падура Чайковський, 
Поль і Грабовський проте лише останній частіше брався за перо. 
Професор Кубацький, згадуючи ранні твори автора «Коліївщини 
і степів», не назвав його «Давню і теперішню Україну» (Київ, 1850) 
і «Степову заметіль» (Петербург, 1862).

Далі творили прихильно оцінені дослідником Олізаровський, 
Осташевський, Сильвестер, а надто Олександр Гроза. З-під його 
пера вийшла драма, точніше мелодрама, «Гриць» (Вільно, 1858), 
в основу якої покладено звичай українських вечорниць. До цієї 
теми звернувся М. Старицький у відомій п’єсі «Ой, не ходи, Гри-
цю, та й на вечорниці». Двотомник О. Грози «Народні повісті і 
думи» (Варшава, 1855) містить поетичний переклад Кулішевого 
оповідання «Вмерлі душі». Факт цей тим більш цікавий, що ле-
генду про це раніше переклав польською мовою М. Грабовський. 
Отже, не лише український фольклор, а й література, яку репре-
зентували Шевченко і Куліш, приваблювала польських літерато-
рів ще в 1840-х роках.

Про зацікавлення українським писаним словом свідчить ін-
ший факт, про який також не згадує автор обговорюваної праці. 
Олександр Гроза у «Контрактовій мозаїці» (Вільно, 1857), згаду-
ючи про своє перебування у Бердичеві в 1851 р., захоплено гово-
рить про вірші якоїсь поетеси і декілька наводить для прикладу. 
У другій половині 1850-х років у польській літературі, в якій, на 
думку професора Яна Зигмунда Якубовського, пропозитивіст-
ські елементи стали на той час чи не провідними, помічаються 
досить сильні романтичні спалахи в творчості А. Наленч-Коже-
ньовського, Л. Совінського, а на початку 60-х рр. – П. Свєнціць-
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кого. Водночас спостерігаємо величезне зацікавлення Україною, 
її літературою і культурою. Найбільш пекучу проблему порушив 
А. Наленч- Коженьовський. У дослідженні професора В. Кубаць-
кого про нього є тільки згадка. Однак треба знати, що автор го-
стросатиричного твору «Комедія», який є своєрідним перефразу-
ванням сатири Грибоєдова «Лихо з розуму», був також одним з 
організаторів київського комітету «Червоних». Завдяки револю-
ційно-демократичним переконанням, він зумів об’єктивно поста-
витись до визвольних змагань українців.

Саме тому селянські бунти, які в середині 50-х років поза-
минулого століття були частим явищем в Україні, А. Коженьов-
ський вітав з великим ентузіазмом. Недавно опубліковано цикл 
його романтико-революційних поезій, присвячених селянсько-
му повстанню на Київщині. Неабияку роль в українсько-поль-
ському зближенні відігравали Павлин Свєнціцький, Леонард 
Совінський та інші ентузіасти цієї великої справи, згадаймо 
хоча б С. Бобровського та В. Антоновича, Т. Рильського, Л. Си-
рочинського, С. Жуковського.

Протореалістичний напрям  – паралельний, як вказує про-
фесор Г.  Маркевич, до романтизму  – утвердився в польському 
письменстві з приходом у літературу Ю. Крашевського, Ю. Ко-
женьовського та ін. Письменники ці були також своєрідними 
продовжувачами традицій «української школи». Так само як 
Крашевський у своїх народних повістях змалював життя укра-
їнського селянина на Поліссі та Волині («Уляна», «Остап Бон-
дарчук», «Ярина» і т. д.), так Коженьовський у «Верховинцях» 
використав неповторну красу Гуцульщини. Зацікавлення обох 
письменників Україною, її літературою й культурою, а надто 
життям українців – це проб лема, яка в літературознавчій науці, 
як українській, так і польській, дочекалася багатьох публікацій. 
Професора В. Кубацького особливо привабила постать Ю. Кра-
шевського, якому він присвятив окрему працю. В обговорюва-
ному дослідженні автор цілком слушно відзначає велику роль 
редагованого Крашевським журналу «Атенеум», у популяриза-
ції українського фольклору, побуту, звичаїв.

Нагадаймо, що Крашевський був у дружніх стосунках з укра-
їнськими літераторами, зокрема з Кулішем. В одному з листів ав-
тор «Історії Савки» писав Кулішеві: «З минулого збережімо все, що 
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доб ре; зло ж намагаймося забути... Ваш Шевченко був добрим дру-
гом моєму приятелеві Богдану Залеському...».

У цій статті, написаній з приводу праці Вацлава Кубацького, 
йшлося лише про деякі проблеми, навіяні дослідженням «Шев-
ченко і польський романтизм». Але на підставі зробленого огляду 
читач вже має змогу пересвідчитись у тому, що українська темати-
ка в творчості польських письменників посідала чільне місце і що 
своєю вагомістю проблематика польського літературного україно-
фільства вельми прислужилася поліпшенню добросусідських взає-
мин і не втратила своєї значущості і в наш час.
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ЄЖИ ЄНДЖЕЄВИЧ ТА ЙОГО 
«…РОДОВІД УКРАЇНСЬКОГО ГЕНІЯ»1

Протягом сторіч усього було в стосунках між сусідами – поль-
ськими і українськими народами: не раз і не два приязнь змінюва-
лась ворожістю, однак відчуження, підсилюване різними міжусо-
бицями, не було тривале і внаслідок спільної долі поступилося 
братній злагоді.

У XIX ст. були закладені новочасні підвалини добросусід-
ських взаємин. Побільшав інтерес польських і вкраїнських су-
часних письменників, учених, істориків та літературознавців до 
минулої доби.

Останнім часом польська україніка вродила особливо рясно. 
З’явилося декілька вагомих публікацій, які певною мірою компен-
сують, скажемо делікатно, прогалини в цій ділянці. До них відно-
симо (окрім численних наукових і публіцистичних статей, уміщу-
ваних у польській періодиці, та перекладацької діяльності, яка теж 
стала жвавішою) цікаву монографію великого ерудита, професора 
Вацлава Кубацького «Тарас Шевченко і польський романтизм» та 
книжку відомого літератора Є.  Єнджеєвича, доходимо висновку: 
незважаючи на гостроту конфліктів, усе, що єднає обидва народи, 
сильніше від того, що їх різнить. Шевченко був для автора лише 
претекстом до глибоких і ґрунтовних студій, до широкого охоплен-
ня цієї давньої, дуже складної та суперечливої теми, до постави 
польсько-української проблематики в європейському контексті.

Великий духовний перелом, який стався в польському народі, 
був основою новітніх польсько-українських взаємин. Єжи Єндже-
євич перший звернув увагу саме на це.

У дев’ятнадцятому столітті на території як Польщі, так і Укра-
їни посилились визвольні соціальні та національні рухи, що зна-
чно зблизили між собою обидва народи. Польська романтична лі-
тература сповнена такими прикладами. Почавши від «Канівсько-
го замку» С. Гощинського, «Срібного сну Соломеї» Ю. Словаць-
кого, дум Богадана Залеського, через творчість М. Грабовського, 

1 Першодрук: Наша культура. – 1971. – № 3 (155). – С. 1–3.
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Т.  Падаліци, О.  Грози до драми Л.  Совінського «На Україні» чи 
творчості романістів Ю. Крашевського, Я. Захар’ясевича, З. Міл-
ковського та З. Качковського, проблема українська та проблема-
тика українсько-польських взаємин увійшли в польську літерату-
ру міцним струмком.

Не можна не радіти, відзначає Є. Єнджеєвич, коли серед поль-
ської прогре сивної суспільності, яку репрезентувало «Польське 
демократичне товариство», уже тоді не рідкістю були такі за-
яви: «Назву “Умань” прибрали ми з тією метою, щоб перед бо-
гом, батьківщи ною і народом спокутувати провини батьків, щоб 
із народом українським встановити зв’язок відродження, зв’я зок 
майбутності, щоб у спільній праці позбутися спільних страждань, 
змити спільну ненависть за переслідування на роду, затерти кри-
ваві пам’ятки...».

Цими ідеалами керувалися у своїй діяльності Ворцель і Крем-
повецький, Конарський і Дембовський, Бобровський і Сєраков-
ський. За ідеї ці боровся Тарас Шевченко, постать якого в поль ській 
національній свідомості посіла ви значне місце.

Автор «Українських ночей» наважився порушити політичний 
аспект проблеми польсько-українських взаємин, майже не торка-
ний раніше.

Як і годиться серйозному вченому, проблеми українців Є. Єн-
джеєвич пока зав без упередження, щиро та прав диво, з любов’ю 
до народу – і з турбо тою про його долю, зі знанням оче видця та 
гостротою бачення, якою від значаються люди неабиякого розуму 
й таланту. Висвітлення процесів і явищ він поєднав з ідеями Вес-
ни Народів, поль ською визвольною боротьбою, з діяль ністю дека-
бристів, Чернишевського, Герцена, Мацціні, поєднав їх у широку 
єв ропейську картину.

Особливо цікаві сторінки, присвячені кириломефодієвцям, 
взаєминам Шев ченка з Кенджицьким, про якого до слідники май-
же забули, розмовам поета з Демським. Цитуючи Шевченкові тво-
ри Міцкевича і Красінського, фрагменти історико-філософських 
праць різних іноземних авторів, Демський з особливим енту-
зіазмом говорив про ренесансовий дух у Європі, про Ворцеля, Гарі-
бальді, Венецьку Республіку.

«Тарас не відповів, – пише Є. Єнджеєвич. – Думав про Україну. 
Січ... впала в тому самому часі, що і Венецька Республіка і Поль-
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ща, італійці і поляки були невгамовні в держав ницьких прагнен-
нях. У Венеції та в Польщі виникали все нові визвольні рухи, які 
впливали на національну сві домість інших народів. Тільки в Укра-
їні було глухо. Може, не зовсім, але майже глухо. Між мріями про 
незалеж ну козацьку республіку і безнадійною дійсністю була прір-
ва. Чи можна буде її коли-небудь засипати? Неймовірна річ...» 

Цінно також те, що автор уміє дава ти стислі характеристики 
постатей і се редовища, скажімо, – Петербурга Шевченкових часів, 
який був осередком не лише російської поступової думки, а й поль-
ської та української. Багатонаціо нальне оточення петербурзької 
інтелі генції було для поета доброю школою теоретично-політич-
ного мислення. Є. Єнджеєвич висуває ряд гіпотез про знайомство 
Кобзаря з представни ками так званої української школи польсько-
го письменства. 

Цілком імовірна думка про зустріч Шевченка з польським пись-
менником Михайлом Грабовським. З автором «Оповідань курінно-
го» М. Грабовським у добрих взаєминах був П. Куліш. В одному з 
листів до М. Юзефовича він писав: «Дні, проведені в Олександрівці 
(маєток М. Грабовського) на студіях Гомера та народної твор чості, 
моє знайомство з Грабовським поставили мене так міцно на ноги, 
що ніякий потік хворобливих літературних явищ тепер мені не 
страшний». Михайло Грабовський, знавець укра їнської старовини, 
мав на Куліша вели кий вплив як людина, вчений і літера тор. Завдя-
ки його заохоченням Куліш почав посилено збирати етнографічні 
матеріали, вивчати історичне минуле, твори іноземних авторів. Це 
досить по мітно відбилося на Кулішевій діяльності і творах, згадай-
мо, бодай, «Україну», «Орисю» та «Чорну раду».

Якось Куліш сказав: розмови з Гра бовським і Свідзінським – «це 
такі блис кучі лекції, яких в університеті я ніколи не слухав». Не міг, 
отже, не зацікавити і не познайомити Шевченка зі своїми польськи-
ми приятелями. Нам відомо, що Свідзінський мав чимало худож-
ніх творів Шевченка. Частину отримав від самого митця, а части-
ну купив. М. Грабовський так захопився поетовою «Ма льовничою 
Україною», що під її впли вом задумав видавати цикл публікацій 
«Україна давня і теперішня», перший (і, на жаль, останній) том якої 
вийшов у Києві 1850 року. 

Про зустрічі з українським поетом признавався на сторінках 
«Бібліотеки Варшавської» в середині 1850-х рр., отже тоді, коли ще 
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було заборонено навіть згадувати прізвище Шевченка, Е. Ізополь-
ський, автор героїко-драматичної поеми «Дума з дум українських», 
пал кий популяризатор українських пісень та звичаїв. 

Таких ентузіастів серед поляків було тоді багато. У  книжці 
Єжи Єнджеєвича читач натрапить на чимало нових мате ріалів про 
взаємини з українцями істо рика Ф.  Духінського, Е.  Івановського 
та великої кількості письменників, напри клад, С. Осташевського, 
Л. Совінського, З. Мілковського...

Постать останнього особливо цікава. Він змалку зв’язаний з 
Україною, а По ділля, де народився письменник, живе в його «укра-
їнських» повістях: «Василь Голуб», «Гандзя Загорницька», а надто 
«Стародубівська справа» та «Григор Сердечний». У  той час, коли 
частина польської шляхетської суспільності вва жала Україну 
«окраїною польських зе мель», Мілковський виразно зазначав, що 
«Польща і Україна – це дві сестри, яких єднає спільна кров, спільні 
та од накові потреби та інтереси» («Староду бівська справа»).

Існує подекуди думка, що «балагульщина» – це виключно пи-
яцькі оргії здеморалізованих і здеградованих шляхтичів. В одно-
му місці Є. Єнджеєвич за уважує, що балагульський рух в Украї-
ні відіграв і певну позитивну роль. Справедливо. Це були люди, 
яких кон сервативна шляхта недолюблювала за їх суспільний ра-
дикалізм. Вони належа ли до числа не дуже благонадійних. Знані 
були як оборонці свободи (А. Шашкевич, В. Закшевський), демо-
кратичних поглядів (А. Капніст, Я. де Бальмен), літератури (В. За-
біла). Не дивно, що Шевченкове знайомство з ними було тривале 
і сердечне.

Варто зайнятися літературознавцям та історикам ширше 
«українофільсько-хлопоманськими» тенденціями. Відомо, що ліде-
ри цього руху – Т. Рильський, Л. Сирочинський чи молодші Л. Со-
вінський, П.  Свєнціцький  – були люди осві чені і своєю працею 
спричинилися до пожвавлення літературно-культурного життя в 
Україні. Шляхетські ідеологи ставилися до них неприхильно, надто 
після «Сповіді» («Основа», 1862), в якій, між іншим, говорилося, 
що «поляки-шляхтичі, які живуть серед українців, повинні в міру 
можливостей працею і любов’ю спокутувати все зло, яке вони за-
подіяли народові, або ж, якщо до цього не вистачить моральних 
сил, по вернутися на польську землю. Тільки так можна позбутися 
нарешті докорів сумління і відповідальності за те, що належиш до 
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табору колонізаторів, плантаторів, які хазяйнують у чужій хаті, на-
магаючись затримати розвиток поневоленого народу».

Викриваючи «цивілізаторську» роль шляхти в Україні, гро-
мадівці вийшли далеко за рамки хуторянського укра їнофільства. 
Коли візьмемо до уваги, що цей досить численний рух особ ливою 
популярністю користувався серед молоді Київського університету, 
біль шість якого становили поляки, тоді усві домимо собі його роль 
у боротьбі з реакційно-шляхетськими тенденціями в Україні. Зна-
чення «українофілів-хлопоманів» у польсько-вкраїнському збли-
женні надто велике. Цілком слушно Єжи Єнджеєвич приділив цій 
справі чимало уваги на сторінках своєї книжки...

Яскравою сторінкою у формуванні польсько-українських вза-
ємин є приятелювання Шевченка з польськими за сланцями. Цій 
темі були присвячені до слідження В. Вєдіної та А. Дякова. До неї пі-
дійшов також Г. Струмф-Войткевич у повісті «Сєраковський». Але 
Єжи Єнджеєвич користався не тільки пра цями названих авторів, 
а й великою кількістю мемуарних матеріалів, розси паних по забу-
тих періодичних видан нях, а також рукописами з архівів Вар шави, 
Кракова, Ленінграда, Москви, Києва, Львова та Парижа.

Теплом зігріті сторінки, присвячені знайомству Шевченка з Же-
ліговським.

Праця Єжи Єнджеєвича (яка повинна зацікавити й україн-
ські видавництва) – приклад, гідний наслідування: що може бути 
благо родніше від творчого і гро мадянського подвигу, метою якого 
є зближення братніх народів?
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ЄВГЕН КИРИЛЮК – 
ПАТРІАРХ РАДЯНСЬКОГО 

ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА1

Ювілей сімдесятиліття члена-кореспондента Академії УРСР, 
професора Євгена Кирилюка припадає на час найбільш напру-
женої наукової праці українського вченого. Кожному, хто слід-
кує за діяльністю ювіляра, впадає у вічі зростання його творчої 
активності, посилення якої помітне особливо в останніх роках. 
Серед науковців це явище досить поширене. Воно зв’язане зі спе-
цифічністю професії, хоча, подекуди, тут можуть відігравати пев-
ну роль інші, часто побілянаукові причини. В основному ж, що 
цілком зрозуміло, вчений, роками, десятками літ вивчаючи якесь 
літературне явище чи процес, систематично збагачує свої знання, 
глибина, ретельність і всесторонність яких є, власне, еквівален-
том та сумою його наукового досвіду, результатом повсякчасно го 
інтелектуального неспокою (і не лише інтелектуального), яким 
наповнене життя вченого. Але звернімося передусім до хроноло-
гії і пригадаймо основні життєві моменти ювіляра. 

Народився Євген Кирилюк в березня 1902 року у Варшаві в 
сім’ї службовця, родом з Поділля. Після смерті батька, Прохора 
Кирилюка, якого похоронено на Варшавському православному 
кладовищі, сім’я переїхала до Вінниці, де Євген здобув гім-
назіальну освіту. Потім – студії в Київському інституті народної 
освіти, а після закінчення 1926 року – праця в Вінницькому та 
Подільському відділі освіти, співробітництво з газетою «Вісті 
Подільського Губревкому». Згодом Кирилюк працював у газеті 
«Молодий більшовик» і одночасно навчався в аспірантурі при 
Науково-дослідному інституті Тараса Шевченка. Закінчивши 
193? року аспірантуру, молодий адепт науки зайнявся дослід-
ницькою роботою в цьому ж інституті і водночас викладав 
історію україн ської літератури в Київському уні верситеті.

Попри різні труднощі та важкі позанаукові випробування, 
яким піддавалась тоді українська інте лігенція, науково-службова 

1 Першодрук: Український календар. – 1972. – C. 210–213.
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кар’єра тридцятилітнього вченого завдяки щасливому, іноді ціл-
ком випадко вому збігові обставин, проходила більш-менш нор-
мально. У 1933 ро ці Кирилюк працює в Харківській філії Науко-
во-дослідного інституту Тараса Шевченка, з 1936 року він завідує 
кафедрою української лі тератури в Київському педагогіч ному 
інституті, а вже в 1937 році – в Інституті української літера тури 
Академії наук УРСР.

Війна обірвала мирну працю. Мобілізація не обминула на-
уковців і літераторів, які з пером і крісом у руках боролися з 
ворогом. Таким воїном Вітчизняної війни був Євген Кирилюк. 
Як військовому журна лістові йому доводилося часто бу ти на пе-
редній лінії фронту і в битві на Волзі він був тяжко по ранений. 
За хоробрість Євген Ки рилюк був нагороджений орденом Чер-
воної Зірки й медалями.

Після вилікування з квітня 1943 року працював на посаді 
директо ра музею Тараса Шевченка та в Інституті мови й літера-
тури АН УРСР, а вже з 1944 року завідував відділом шевченко-
знавства цього ж інституту. Крім дослідницької праці, Євген 
Кирилюк у 1944–1958 роках займався викладацькою діяльністю 
як професор україн ської літератури Київського уні верситету, де 
його заслуги у вихо ванні численних кадрів україністів,  – це в 
однаковій мірі стосується його праці в системі Академії наук, – 
прямо таки неоціненні.

Сьогодні колишні учні професора Кирилюка  – це відомі 
вчені не лише в Україні, а й поза її межами. І коли візьмемо до 
уваги, що багато учнів Ювіляра є вже давно професорами, які 
мають своїх учнів, часто-густо з професорським зван ням, тоді 
усвідомимо собі – скільки завдячує українська наука цьому тру-
дівникові на ниві українознав ства, «наукова сім’я» якої пиша-
ється нині не лише авторитетними його «науковими дітьми», а й 
не менш відомими онуками і правну ками. Але не слід забувати, 
що ця подиву гідна «сімейна» чисельність нашого Ювіляра має 
й другий, ку ди вагоміший аспект. Адже, почи наючи з наукових 
дітей, через онуків і до правнуків  – всі вони є працівниками 
пера, вимахують ним часто й вправно, не просто заробляючи 
на хліб, але розриваючи думки свого (наукового) Батька, Діда і 
Прадіда, помножують його і свій українознавчий набуток, до-
кидають, як і він, свій доробок до скарбниці української науки і 
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культури. Очевидно, йдеться і про науковий набуток Євгена Кири-
люка. У  першу чергу належало б відзначити його працю на ниві 
українського радянського шевчен кознавства. Адже Кирилюк був 
неначе його засновником, в уся кому разі був біля його джерел ще 
в двадцяті роки. П’ятдесятилітній шлях цієї галузі українознавчої 
науки щільно пов’язаний з ім’ям Кирилюка, якого по праву мож-
на вважати патріархом радянського шевченкознавства. Вже кіль-
ка де сятків років завідує він цим від ділом в Інституті літератури 
ім. Тараса Шевченка Академії наук УРСР, а Шевченківські щорічні 
наукові конференції й збірники, які організовує і редагує професор 
Кирилюк і в яких беруть участь учені з усього Радянського Союзу, 
свідчать про характер і розмах його діяльності. 

Характерно, що науковий дебют Кирилюка пов’язаний також із 
шев ченкознавством. Маємо на увазі статтю «До взаємин Куліша й 
Шевченка» («Пролетарська прав да», 1928, № 61) та оглядовий цикл 
«Останні досягнення шевченко знавства», що був надрукований у 
березневих номерах «Пролетар ської правди» за 1929 рік. Про до-
слідницьку вдумливість молодого тоді вченого свідчать висно-
вки, до яких він дійшов, аналізуючи що річник «Шевченко» (ДВУ 
1928 р.): «Ми хочемо накреслити тільки основні концепти наукових 
дослі дів над Шевченком. Коли порівня ти річник із попередніми 
збірни ками (1921–1925 років), то впадає в око зменшення біогра-
фічних до слідів, до того центр ваги перено ситься на дослідження 
творчості. Цим ми не хочемо підкреслити, що біографічні досліди 
менш важли ва оправа. Ні в якому разі. Вже самий факт, що ми не 
спромогли ся досі на повну біографію Шев ченка, свідчить про те, 
що роботи тут дуже й дуже багато. Ми весь час тільки збираємо ма-
теріали, хоч давно пора починати таке кількатомне видання. Але, 
разом з тим, у зв’язку з досягненнями науки літературознавства за 
останній період, треба більше наголос робити на дослідженні Шев-
ченкової творчості». 

З процитованого видно, в якому напрямі йтимуть шевченко-
знавчі зацікавлення Кирилюка. Сформульовані тут постулати ста-
ли небавом предметом його літературознавчих досліджень, напри-
клад, «До питання класовості Шевченка» (1931), «Шевченко – про-
заїк» (1936), «Життя Т. Г. Шевченка», «Шевченко і поезія» (1939) 
тощо. Наступним етапом і водночас серйозною спробою у синте-
тичному вивченні спадщини Шевченка була Кирилюкова праця 
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«Реалізм Шевченка» (1951). Підсумком багаторічної праці вченого у 
ділянці шевченкознавства була монографія «Т. Г. Шевченко. Життя 
і творчість» (1959), що відзначена Ленінською премією (властиво, 
її друге видання – 1964). Вперше в радян ському шевченкознавстві 
створе но, отже, синтетичне, документальне дослідження, в якому 
на широкому історико-літературному тлі проаналізовано життє-
вий і твор чий шлях Шевченка, показано всі грані його поетичного 
і малярсько го обдарування, звернено увагу на його революційну 
діяльність та значення для України, її духовно го й національного 
розкріпачення, його місця й ролі в розвитку ідей гуманності серед 
поневолених народів Європи. Крім того, автор на голошує на на-
роднопоетичних джерелах творчості Шевченка, показуючи водно-
час з тим велику роль світової культури в інтелектуаль ному фор-
муванні поета. Євген Ки рилюк ввів у науковий обіг чимало нових 
даних відносно життєвої й творчої біографії українського Кобзаря, 
висвітлив за першодже релами його зв’язки з діячами української, 
польської, російської, чеської та болгарської культур. Таким чи-
ном, монографія Кирилю ка «Т. Г. Шевченко. Життя і творчість» є 
не лише підсумком його шевченкознавчих пошуків і досліджень, 
вона є неначе підсумком усього радянського шевченкознавства, у 
вивченні життя, літературно-мистецької спадщини й громадсько-
революційної діяльності автора «Гайдамаків».

Не ставимо собі завдання давати наукову оцінку всього шев-
ченкознавчого набутку Євгена Кирилюка. Ще складніше оцінюва-
ти весь літературознавчий доробок ученого, бо ж основні напрями 
його досліджень – не лише шевченкознавство, а й франкознавство, 
історія української літератури взагалі, славістика. Перу Євгена Ки-
рилюка належать праці, наприклад, про Івана Франка, Пантелей-
мона Куліша, Івана Котляревського, Панаса Мирного, Івана Нечуя-
Левицького, Лесю Українку, Степана Васильченка, ряд українських 
радянських письменників: П.Тичину, М.Рильського, С. Скляренка, 
О. Кундзіча, М. Стельмаха, а також дослідження про взаємозв’язки 
українського письменства з зарубіжними літературами, зокрема 
слов’янськими. Загалом у науковому доробкові Євгена Кирилюка – 
понад 30 окремих книж кових видань, понад 250 статей у журналах 
і збірниках та понад 500 газетних публікацій.

Ряд праць Є. Кирилюка надру ковано за кордоном, зокрема в 
Польщі, Чехословаччині та інших країнах. У Польщі статті вчено-
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го про Шевченка, Франка, Котлярев ського друкувалися в науково-
му журналі «Славія орієнталіс», він брав участь у наукових сесі-
ях, організованих Польською академією наук, присвячених цим 
українським письменникам, і виступав на них зі своїми допові-
дями. Крім того, Євген Кирилюк бере активну участь у міжнарод-
них з’їздах славістів (Москва, Софія, Прага) та інших міжнародних 
літературних і наукових симпозіумах.

Не слід забувати, що вчений є Головою редакційної колегії і 
співавтором «Історії української літератури у восьми томах», підго-
товленого до друку п’ятдесятитомного видання творів Івана Фран-
ка, ака демічного видання спадщини Та раса Шевченка, редактором 
і ре цензентом низки наукових моно графій і збірників, науковим 
ке рівником і рецензентом великої кількості кандидатських та 
док торських дисертацій, доброзичли вим порадником і науковим 
чічероне всіх, хто звертається до нього за порадою. Та ще наш 
Ювіляр є ініціатором багатьох літератур но-культурних зачинів і 
баталій, про що українська культурна гро мадськість добре знає з 
преси. Автор цієї статті обмежився ли ше загальною характерис-
тикою явища, ім’я якому – Євген Ки рилюк. Це саме і є спроба нау-
кового силуету Ювіляра, який, можливо, дочекається тепер (у своє 
сімдесятиліття!) зібрання своїх наукових праць, видання повної 
їх бібліографії та спеціальної книжки «На пошану...», на що укра-
їнський вчений безперечно за слуговує. 

Приймаючи з вдячністю те, що дав нам дотепер Євген Кири-
люк, ще з більшою нетерпеливістю че катимемо на дальші резуль-
тати його розумової та громадської діяльності.
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ 
КУЛЬТУРНЕ ПОРУБІЖЖЯ1

Тема цієї розвідки – польсько-українське культурне погранич-
чя – дещо іншим чином, але пов’язана з тривалою двосторонньою 
дискусією та дослідженнями, що підіймають проблему польсько-
українських стосунків.

Ця відмінність полягає у віддаванні переваги категорії погра-
ниччя, видобутої із сучасної культурної антропології та залишеної 
ніби аксіологічно нейтральною. З цього погляду основне питання 
не було предметом особливого наукового інтересу, проте останнім 
часом на різноманітних наукових конференціях та в дискусіях про-
понувалося, щоб у дослідженнях взаємовідносин та культурних 
стосунків неодмінно було проведено реорганізацію, котра дала б 
змогу уникати конфронтаційних підходів на зразок: «ми – вони», 
«чужі  – свої», «слабкі  – сильніші», які nolens volens (хоч-не-хоч) 
містять у собі поняття «культурного імперіалізму» і «цивілізацій-
ної місії», з одного боку, та категорію вторинності, місництва, мен-
шовартості, – з другого 2.

Для дослідника польсько-українського культурного процесу зга-
дані питання надзвичайно суттєві та делікатні. На численних поль-
сько-українських конференціях можна почути застереження укра-
їнських науковців щодо поняття «polskie kresy wschodnie» (польська 
східна окраїна), а також сумніви з приводу літератури кресів. У їх-

1 Першодрук: Універсум. – 2000. – Ч. 1–2.
2 Ведучи мову про конференції та дискусії, маю на увазі систематично органі-

зовувані міжнародні інтердисциплінарні конференції (та цікаві дискусії) Інститу-
том Центрально-Східної Європи в Любліні, керівником котрого є професор Єжи 
Клочковський; результати цих розвідок публікуються у видавничій серії цього ж 
Інституту. Усе це складає доробок, без котрого дослідник не може обійтися. Таку 
систематичну дослідницько-видавничу діяльність веде також, обмежуючись поль-
сько-українськими стосунками, кафедра україністики Варшавського університету 
та Польське українознавче товариство (результати цих конференцій виходять дру-
ком у «Варшавських українознавчих зошитах»), а також Ягеллонський університет 
(див. «Краківські українознавчі зошити») та Південно-Східний Інститут в Пере-
мишлі (див. серед інших серію «Польща – Україна. 1000 років сусідства»). Гідний 
уваги доробок мають Люблінський католицький університет, Університет Марії 
Складовської- Кюрі в Любліні та Вища педагогічна школа в Жешові (напр., див. зб. 
праць: Пограниччя культур / ред. Ч. Клака. – Жешів, 1997).
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ньому сприйнятті, як і багатьох польських та зарубіжних учених, ці 
поняття надміру емоційні і мають однозначно негативну конотацію3. 

Вони асоціюються з такими емоційно обтяженими визначення-
ми, як «ягеллонська ідея», «польська цивілізаційна місія», «країна 
варварства, згарищ і могил», «польський форпост християнства», 
одне слово – асоціюються з поверненням до шляхетського мину-
лого Польщі, прикрашеного польською політичною історіографією 
і кресовою літературою, яка віддавала перевагу героїстичній, нос-
тальгійно-домагальній тематиці, а у зв’язку з цим – і міфотворчості, 
що дає поживу і стає джерелом польсько-українського антагонізму.

Отже, семантичний зміст східних кресів у такій перцепції ви-
ходить далеко поза межі своєрідної кресової ностальгії та літера-
турно-сентиментальної тематики4. Звертаючи увагу на цю розбіж-
ність, я керувався ідеєю, як що ми повинні говорити про все, адже 
ведемо наукову дискусію і нічого не вдіємо, що певні проблеми 
будуть по-різному сприйматися й оцінюватися сторонами, котрі 
беруть участь у диспуті.

Цю позицію можна використати до запропонованої категорії по-
граниччя. Звичайно, це поняття неминуче асоціюється з історією, 
особливо з політичною історією, тобто – боротьбою і конфліктами 
держав, зіткненням різних політичних та етнічних істин, суперни-
цтвом суспільних груп і релігій, межовими суперечками, явною і 
прихованою ворожістю, кривавими сутичками й людськими нещас-
тями. Проте було б великим спрощенням інтерпретувати історію на-
шого сусідства виключно за схемою неустанної боротьби за гегемо-
нію – як політичну, так і економічну й культурну, з одного боку, та 
сутичок українства з чужим і ворожим елементом, – з другого.

Така модель польсько-українських стосунків домінувала в 
 історіографії, а також у польській та українській історичній пові-
сті (історичному романі) XIX і XX ст. З прикрістю доводиться кон-

3 Див. напр.: Beauvois D. Mit «kresów wschodnich», czyli jak mu położyć krwes // 
Polskie mity polityczne XIX i XX w.; Gacha P. P. Łączy nas wspólne dziedzictwo // Akcent. 
– 1992. – Z. 2–3; Christianitas et Cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora J. Kło-
czowskiego / red. H. Gapski. – Lublin, 1998. – T. I–II.

4 З  цього питання література є досить обширною, перерахую для прикладу 
кілька: Polska myśl polityczna XIX i XX w. – Wroсław : Ossolineum, 1988. – Т. IV  : 
Między Polską etniczną a historyczną / pod. red. W. Wrzesińskiego; Hadaczek B. Kresy 
w literaturze polskiej XX w. Szkice. – Szczecin : Ottonianum, 1993; Uliasz S. Literatura 
Kresów – kresy literatury. – Rzeszów, 1994; Kolbuszewski J. Kresy. – Wrocław, 1995; Kresy 
w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni / pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego. – 
Warszawa, 1956.
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статувати, що вона тиражується й тепер. Як і раніше, ворожість 
безпосередньо пов’язана з чужинністю, формується стереотипний 
образ ворога (морально й культурно примітивного), увиразнюють-
ся ксено фобні упередження і патріотичні міфи5. Все це закріплює 
схему пограниччя як місця нескінченних зіткнень цивілізаційних 
впливів Заходу та варварського Сходу, як зони суперництва та во-
єнно-національної і культурної експансії з боку Польщі, Росії, Ав-
стрії й Туреччини.

Певна річ, це не єдині ознаки і вимір такого розуміння категорії 
пограниччя. Згаданий у назві підхід вказує, що йдеться про куль-
турне пограниччя, а це означає відмежування від представлення 
політичної історії, насиченої битвами, експансією, конфліктами і су-
перництвом, на користь культурної антропології й етноісторії, про-
цесів культуротворення та сенсотворчої діяльності, універсальних 
та плюралістичних рішень. Ступаючи на ґрунт культури, усвідомлю-
ємо, що вона має власне життя і тривалий процес існування, а на 
стиках – ще й постійний контакт з явищами духовної і матеріальної 
культури сусідів, зазнає взаємовпливів, взаємопроникнення, веде 
діалог, робить зіставлення, що в сумі визначає суспільний прогрес, 
форму і модель культури та цивілізацію пограниччя6.

Усі ці процеси та явища мають довгу історію, котра сягає глибо-
кого середньовіччя. Протягом тисячолітньої історії вони набували 
різної інтенсивності, змінювався їхній характер. У  одних випад-
ках домінували рідні риси й орієнтації, що підкреслювали явища, 
пов’язані з сутністю народу і його історією, в іншій ситуації про-
відною темою ставали етнокультурна різнорідність і багатоголосся, 

5 Див., напр.: Україна і Польща. Між минулим й майбутнім / ред. А. Павли-
шин. – Л., 1991; Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – 
К., 1993; Ukraińcy o Polakach / red. T. Stegner. – Gdańsk, 1993; Między Wschodem і 
Zachodem / red. H. Dylagowa, M. Filipowicz. – Lublin, 1994; Narody i stereotypy / red. 
T. Walas. – Kraków, 1995.

6 «Пограниччя розуміється як культурна категорія, це не лише простір в тери-
торіальному сенсі, а й сфера людського досвіду, самобутня культурна спільнота. […] 
Пограниччя втілює поліфонію, багатоголосся. Таке діалогове існування реалізуєть-
ся в безперервному ставленні до себе з різних точок зору. […] Культурні цінності 
нерозривно пов’язані з ідеєю європейськості. Європа постає як культурно різнома-
нітний простір, як мозаїка вітчизн, котру складають різноманітність, своєрідність, 
національні традиції, звичаї, різноманітний історичний досвід», – пише Станіслав 
Уліаш в програмній статті «Про категорію пограниччя культур», поданих у праці: 
Pogranicze kultur / pod red. Cz. Kłaka. – Rzeszów, 1997. Див. також: Kwaśniewski K. Zde-
rzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfl iktów i tolerancji. – Warszawa, 1982; Granice i 
pogranicza. Język i historia / pod red. S. Dubisza i A. Nagórko. – Warszawa, 1994.
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мотивовані усвідомленням належності до ширшої спільноти, від-
мінної, але відкритої для різних культурних і світоглядних систем і 
вартостей; ще в іншому випадку ці процеси й явища цікавого нам 
пограниччя відображали своєрідно трактовану ідею європейськос-
ті та культурного універсалізму.

Саме в такому дусі зародились у далекому середньовіччі польсько- 
українські сусідські стосунки, датовані появою на арені історичної 
державності династій Рюриковичів у Київській Русі та польської ди-
настії П’ясті. Вирішальним чинником для дальшого розвитку обох 
організмів було прийняття ними у другій половині X ст. латинського 
християнства П’ястами і східного, греко-візантійського – Володими-
ром Великим, завдяки чому Русь невдовзі вступила у «золотий вік» 
розквіту7. Нова релігія незабаром ввела обидві держави у світ тодіш-
ньої цивілізації та культури, сприяла налагодженню безпосередніх 
контактів з двома провідними цент рами цієї культури, дала можли-
вість користування їхнім доробком. Саме цю спорідненість в успад-
куванні віри і християнської культури належить визнати ключовим 
питанням культурного пограниччя, яке нас цікавить.

Важливим для взаємозв’язків двох відгалужень християнства 
було в той час і те, що між ними не існувало доктринальних роз-
біжностей, що до розколу 1054 року, а також пізніше, переважало 
почуття християнської спільноти8 та підтримувались, особливо 
Русcю, живі контакти як з Візантією, так і з Римом. Ці різнобічні 
зв’язки виконували велику культуротворчу роль, зокрема у форму-
ванні наднаціональної культурної спільноти, що становила фунда-
мент середземноморсько-європейського універсалізму.

Надзвичайно знаменним з цього погляду є хоча б такий факт: 
Володимир Великий, вирішивши після тривалих вагань прийняти 
східне християнство, що зросло на багатонаціональних традиціях 
Візантії, спричинився до того, що Київська Русь ніби увібрала куль-
турні соки античної Греції та Риму, фракійських племен та народів 
Європи й Азії – до меж Візантійської імперії. Отже, культура Ві-
зантії, що творилася на території від Кавказу на Сході та до Сицилії 
й Венеції на Заході, не могла обмежуватись якимись вузьконаціо-
нальними рамками, її nolens volens характеризувала велика етно-

7 Козак С. Християнство – романтичний месіанізм – сучасність. Статті, 
розвідки, лекції. Студії з україністики. – К., 2011. – Вип. IX. – 336 с.

8 Sielicki F. Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku. – Wrocław, 
1997. – S. 39.
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культурна різнорідність, мозаїка думок і мов, плюралізм поведін-
ки, множинність досвіду та інтелектуально-культурна відкритість9.

Цим пояснюється, що від самих прапочатків українська й поль-
ська культура формувалися через обмін цінностями із зовнішнім 
світом і завдяки цій відкритості черпали імпульси та розвивалися в 
рамках більших культурних територій, на кордоні двох цивілізацій 
і культур: східної греко-візантійської та західної римо-латинської.

Наслідки близькості двох світів, їхнє сусідство, багатовікові кон-
такти є різноманітними та довготривалими як для Польщі, так і для 
України. Зрештою, «Поляки, держава, культура, всі структури і форми 
релігійно-костельного життя, разом із духовністю, сакральним мисте-
цтвом, звичаями, мовою, літературою, теологічною думкою включно, 
постійно мають справу […] зі слов’янським християнським Сходом, 
зустрічаються, вступають з ним у складні і багатосторонні культурні 
стосунки також тому, що різним чином і з різною інтенсивністю про-
никає протягом віків, він просочується, якщо не в усі, то принаймні 
у більшість сфер їхнього індивідуального і сукупного, суспільного та 
культурного життя. Усе це мало місце лише з однієї причини, адже 
політичне і географічне сусідство двох світів, – однаково близьких і 
подібних з племінного погляду, але духовно, етнічно і звичаєво різ-
них, – помітно збагатило ці природні, мирні й воєнні, дипломатичні 
й торговельні контакти значно глибшими та ширшими зв’язками»10.

Дуже важливим чинником були, без сумніву, династично-матри-
моніальні зв’язки, започатковані одруженням сина Володимира Вели-
кого (котрого називали тестем Європи), Святополка, з дочкою Болес-
лава Хороброго, а слідом за цим – численні шлюби П’ясті і Рюрикови-
чів, матримоніальні пов’язання княжих родів, магнатів, можновлад-
ців, про що барвисто пишуть в русько-польському контексті руські 
літописці у «Повісті минулих літ», у Київському, Галицько-Волинсько-
му літописах, а також Галл, Кадлубек і Длугош у своїх хроніках.

Зрозуміло, що ці родинні зв’язки мали для обох сторін наслідки 
культурного характеру. 

Адже князі відвідували одні одних, бували при дворах, вивчали 
мови – одним довелось упоратися з латиною, іншим – з кирилицею, 
пізнавати обряди, звичаї, погляди, смаки, мистецтво, шанувати віру, 

9 Kozak S. Chrystianizacja Rusi-Ukrainy a dziedzictwo cyrylo-metodiańskie // Teo-
logia i kultura duchowa...

10 Łużny R. Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu a życie kulturalne w Polsce 
wczoraj i dziś // Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskie... – S. 40.
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бути толерантним щодо відмінностей. Дослідники звертають увагу 
на те, що польки та русинки не втрачали після одруження контактів 
із своїми країнами, звичаями, культурою – носили звичні для них 
вбрання, давали дочкам рідні імена, мали у своєму оточенні «сво-
їх» духівників, підручну літературу: молитовники, Євангелія; крім 
того, князі, особливо руські, доручали духовним особам «посольські 
функції як у державі, так і з сусідніми країнами, у дружніх та кон-
фліктних справах. Відомо також, що духовні особи керували праця-
ми майстрів при будівництві костелів […]. А духовенство, звичайно, 
мало з собою церковні книги, що було нагодою познайомитися з ки-
рилицею» 11 і широко поширеною рукописною літературою.

І не випадково культурне пограниччя, про яке тут ідеться, по-
чало тоді заповнюватися прекрасною сакральною архітектурою, 
що вирізняється цибулястими церковними банями і стрілчастими 
костельними вежами, захоплюватися релігійною музикою, переду-
сім чудовим хоровим співом, розвитком письменства, головними 
осередками якого були монастирі, а над усе  – релігійним мисте-
цтвом, особливо іконописним і настінним малярством, яке після 
падіння руської державності досягло свого середньовічного апогею 
на землях Польського королівства за Владислава Ягелли, бо саме з 
його ініціативи українська поліхромія прикрасила: Гнєзненський і 
сандомирський собори, колегіат у Вишліці, костел бенедиктинців 
на Святому Хресті, вавельські каплиці – Марійну і Святої Трійці, 
королівську спальню та відреставровану вражаючої краси візан-
тійсько-українського мистецтва замкову каплицю в Любліні12.

Тут доречно згадати ікону Божої Матері з галицького Белза, 
котру князь Владислав Опольчик в 1382 році перевіз і помістив у 
закладеному ним же монастирі у Ченстохові. Таким чином, ікона 
Матері Божої Ченстоховської, яка вже впродовж шести віків ста-
новить найвищий культ у Польщі, є символічним свідченням мис-
тецьких взаємоінфільтрацій на польсько-українському пограниччі 
та становить спільну культурну спадщину поляків та українців13.

Каталог згаданих явищ та процесів значно довший, але тут не 
місце для їх повного переліку. Лише варто пам’ятати, що торговельні 
контакти основних руських та польських міст були жвавими, а це в 

11 Sielicki F. Polsko-ruskie stosunki... – S. 46–47.
12 Różycka-Bryzek A. Bizantyjsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: 

Polska-Ukrainа 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1994. – T. 2.
13 Sielicki F. Polsko-ruskie stosunki... – S. 101.
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свою чергу мало вплив на поширення й рецепцію мистецтва та нала-
годження безпосередніх культурних зв’язків. Принагідно зазначимо, 
що українська релігійно-культурна грецька і польська латинщина не 
викликали спротиву, ані почуття недоречності, хоч, наприклад, на 
деяких розписах бачимо руські написи; нікого не дивувало, що поль-
ська мова все яскравіше почала вигравати барвами русинізмів-укра-
їнізмів, а полонізми все вільніше входили до української (словник 
давньоруської мови XIV–XV ст. подає близько 900 таких запозичень). 
Це свідчить про велике пожвавлення в обопільних контактах, а та-
кож про творення спільної мовної бази та посилення зацікавленості 
писемною літературою, її перекладами, особливо коли йдеться про 
релігійну літературу та правничі акти. Взаємний інтерес викликали 
хроніки, їхні компілятивні мотиви чи перекази використовували лі-
тописці, а отже, одні повинні були володіти латиною, інші – русиною, 
яскравим прикладом чого може служити лист вченого, краківського 
каноніка Яна Длугоша, який, звіряючись Збігневу Олесницькому, 
писав: «Маючи вже сиву голову, взявся я вивчати руське письмо, 
щоб послідовність нашої історії зробити повнішою»14.

Величезну роль у пожвавленні контактів відігравали закордонні 
подорожі й студії  – Італія, Франція,  – особливе значення мав Кра-
ківський університет, який приваблював масу молодих українців, які 
формували тут свій інтелект, здобували літературне і наукове визнан-
ня, робили академічні й літературні кар’єри, як Павло Русин з Кросна 
в Кракові, але й у західних університетах, згадати хоча б Юрія з Дрого-
бича, який дев’ять років був ректором Болонського університету.

Але, наводячи ці факти та прізвища, ми вже ступаємо на по-
ріг нової епохи. Тому слід підсумувати: отже, представлено тут ін-
тердисциплінарний аспект досліджень та проблематику польсько-
українського середньовічного пограниччя значно ширше, адже в 
порівнянні з наступними епохами вона є найбільш занедбана, на-
самперед через менше зацікавлення науковцями, тому що не ви-
стачає медієвістів. Набагато важливіше є те, що у згаданий період 
закладено фундамент культурного пограниччя, яке нас і цікавить, 
а відкриті тут процеси і явища (хоч і не всі, бо одні деформувались, 
а інші занепали) в подальші історичні епохи продовжувалися, роз-
вивалися і пристосувалися до нових часів, нових умов, вимог, прі-
оритетів і моди.

14 Sielicki F. Polsko-ruskie stosunki... – S. 76.
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Промовистою ілюстрацією цього твердження й водночас своє-
рідним вступом до дальших міркувань може бути такий вірш Яна 
Прашковича:

Польска квітнєт латиною, 
Літва квітнєт русиною,
Без той в Польсце не пробудеш.
Без сей в Лігвє блазном будеш.
Той латіна язик даєт.
Та без Русі не витрваєт.
Вєдз же, Русь, іж тва хвала
По всем свєта юж дойжала.
Веселі ж се ти, русине,
Тва слава нігди не загине15.

На перший погляд, цей вірш можна трактувати як барвисте 
українсько-польське мовне попурі. Однак це хибна оцінка, бо текст 
вводить нас у характерну для українсько-польського культурного 
пограниччя XIV–XVI ст. гущу справ і проблем, які істотним чином 
впливали на характер цього пограниччя.

Передусім ідеться про усвідомлювану етнічно-релігійну своєрід-
ність русинів, про місце, позицію, гідність – dignitas – і географічні 
межі їхньої мови. Після тривалого політичного і воєнного суперни-
цтва між Польщею та Київською Руссю й Галицько-Волинською, а 
також прийняття інкорпораційно-унійних актів Русь була приєдна-
на до Речі Посполитої. Отже, вона опинилась у багатонаціональній 
державі, але, свідома власної своєрідності й давніх традицій, зокрема 
й мови, яка у Великому князівстві Литовському була офіційною, рі-
шуче вимагала трактування її в новій історичній реальності нарівні 

15 Цитуючи цей вірш у своїй капітальній монографії «Польськомовна укра-
їнська поезія кінця XVI до початку XVIII віку» (Краків, 1996. – Ч. І), Ростислав 
Радишевський коментує: «У старій багатонаціональній Речі Посполитій співісну-
вало багато мов. Правда, не всі вони були наділені однаковою гідністю (dignitas), 
тобто не могли однаковою мірою використовуватись у церковних, літературних, 
суспільних ділянках. Для українців та білорусів поточною була “проста мова”, на-
томість, – залежно від ритуальних, літературних потреб, які вимагали різного сту-
пеня гідності, вживались грецька, латинська, староцерковнослов’янська, польська 
і руська. Для релігійних і наукових потреб використовували латинську, грецьку, 
що мала найвищий авторитет у галузі “святих справ”. Подібну функцію мав іврит. 
П’ять названих мов входили у програм руських шкіл» (с. 9–10). Звичайно, в іншо-
му місці дослідник зауважує, що в Литві ще на початку XVII ст. офіційною була 
руська мова (в українсько-білоруській версії).
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з латиною, а згодом, коли латину почала витісняти польська мова, 
нарівні з польською. 

У цьому контексті легше пояснити своєрідний феномен тогочас-
ного польсько-українського пограниччя, тобто наявність численних 
латинсько- і польськомовних творів, написаних українськими авто-
рами, що, без сумніву, становить спільну культурну спадщину. Це 
була ніби «польська школа» в українській літературі 16. 

Поряд з характерними письменницькими особистостями з-під 
знаку «Gente Ruthenus – Natione Polonus», – таких як Павло Русин з 
Кросна чи Станіслав Ожеховський, – привертає до себе увагу група 
авторів, яких відносять до найвизначніших: Касян Сакович, Іпатій 
Потій, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизаній, Андрій Римша, Іван 
Величковський, численне коло письменників і учених Києво-Мо-
гилянської академії на чолі зі Стефаном Яворським, Лазарем Бара-
новичем, Симеоном Полоцьким, Феофаном Прокоповичем та   ін. 
Саме Академія завдяки реформаторській діяльності митрополита 
Петра Могили стає впливовим центром науки і культури, відкри-
тим для західноєвропейських впливів, що переймались найчастіше 
за польським посередництвом, оскільки польська література і на-
ука в цьому закладі були добре відомі, програмно вивчалися, пере-
кладалися й популяризувалися завдяки польсько-мовній творчості 
названих письменників17. Зрештою, польська мова нарівні з русь-
кою, грецькою та латинською слугувала у цьому вузі мовою науки і 
літератури. Мова українських авторів рясніла, звичайно, україніз-
мами, але не поступалася тодішній польській:

Як луджь на воджє шє хвєє,
Тож з Укроіноу нашоу бєдноу джєє...
А ґожей єще, луджь пвинє на воджє,
A Україна ве крві, в нєзґоджє...
Панє, Ти вятри, Ти вваднєш водамі,
Справ нєхай віхо бенжє мєндзи намі. 

16 Див.: Kozak S. Uwagi o dawnych związkach literackich polsko-ukraińskich // Sla-
wistyczne studia literaturoznawcze poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi 
Slawistów. – Wrocław  : Ossolineum, 1973; Польський струмінь у давньому україн-
ському письменстві // Наша культура. – 1970. – № 9; Український струмінь у став-
ропольській літературі // Наша культура. – 1971. – № 7–8.

17 Łużny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska: z 
dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII–XVIII w. – Kra-
ków, 1966; Хижняк З. И. Києво-Могилянська академія. – К., 1981; Нічук Б. М. Петро 
Могила в духовній історії україни. – К., 1997.
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Цей вірш Лазаря Барановича наведено не тільки з огляду на згадані 
мовні особливості, а й на те, що він яскраво відтворює стурбованість 
автора національними проблемами, уболіванням з приводу післяу-
нійних внутрішніх суперечок і поділів та воланням за єдність та згоду. 
Водночас «поряд із щирим і справжнім національним патріотизмом 
немає тут будь-якої української політичної ідеї»18. Отже, у творчості 
письменників цього кола є багато чудових строф, що сягають біблій-
них, античних мотивів рідних релігійно-національних традицій, ко-
трі є зразками майстерності слова та образу. До них можна віднести 
анонімний вірш із школи «могилянського Парнасу», символічно-але-
горична метафоричність і панегіричний характер якого адресується 
передчасно померлому єпископові могилевському О. Горбацькому: 

Пшибонджчє Музи, плємє новіша вєлькєґо.
Допомужчє нам вітачі пастера нашеґо,
Ктуреґо нам виховал Кіюв вєкопомни
На окрасе тим крайом нашим в вєк потомни.
Вітайчє з Аполлєм наук мівошьніка.
Нєх пши лютні єґо карда з вуль викшика:
Жий Юзефє Хорбацкі в вєкі нє пшежите,
Пашь овєчкі све, паствє Твоєй налєжите 19.

18 Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowiczą Paulina 
Swięcickiego i Tadeusza Rylskiego. – Kijów, 1912. – S. 633. Для дослідника польсько-
українських відносин книга має неоціненну вартість. Щодо цитованих рядків варто 
навести коментар Ліпінського: «Польська мова, якою вони писані (вірші Баранови-
ча. – С. К.) рясніє українізмами. […] Як такий, з польським почуттям національного 
чи політичного полонофільського переконання не мав, звичайно, нічого спільного. 
[…] Але спеціально у Барановича ця іноземна (польська мова. – С. К.), мала викона-
ти іншу місію. Та не становила жодної загрози для Задніпря. Можемо припустити, 
що в часи, коли в Україні офіційна руська мова занепадала, жива українська мова в 
письменстві не мала ще громадянського права. Архієпископу Сєвері та засновнику 
польської друкарні в Новогрудку йшлося про можливість стримати, за допомогою 
польської мови, московщину. Котра сунула поволі на Україну. Однак виражені дум-
ки польською навіть цієї мети не допомогли досягнути. Адже віддзеркалювали та 
виражали загальну національну руїну. Баранович користується однією ясною ідеєю. 
Нею є любов до східної української церкви, її потреб та інтересів» (s. 629).

19 Р. Радишевський у цитованій вище праці «Polskojęzyczna poezja ukraińska...», 
подаючи ці чудові строфи, зазначає, що єпископ Горбацький мав швидше про-
польську орієнтацію, підтримував митрополита київського Сильвестра Коссова, 
котрий відкрито говорив, що не просив російського підданства як і царського по-
кровительства. Цікаво, адже прийняттю Горбацьким єпископату Могилевського у 
1650 р. присвячено аж дев’ять віршів, серед яких п’ять – українсько-білоруською 
мовою, три – польською і один – латиною (с. 141).
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Однак для кращої орієнтації в географії польськомовної поезії 
можна зацитувати анонімний твір автора з Чернігівського колегі-
уму, закладеного гетьманом Іваном Мазепою, який на той час на-
зивали Чернігівськими Афінами:

Od Krzyża w Domie nauk i początki bywają,
Gdy to odkąd zaczniemy? Obykle mawiają
I niedziw, gdyż i sama mądrość nieskończona
Boska Krzyżem jest światu cudnie objaśniona.
Krzyż mądrym chwała, Każdy co się Krzyżem chlubi
Ten istoty prawdziwej mądrości niegubi.
Herbowy Twój Кrzyż Jaśnie Wielmożny Hetmanie,
Za złoty klucz mądrości uczącym śię stanie. 
Bos nim otworzył Pałac nauk zapomnianych, 
Jaśniej mówiąc w niepamięć dawno zatopionych 
Twego to krzyża władza, ze mądre Kameny 
W Czemihowskie się znowu przeniosły Atheny20. 

Мова поетів, що писали по-польськи, незважаючи на певну сво-
єрідність, не викликає серйозних застережень. З погляду використо-
вуваних жанрів, починаючи від релігійних пісень (діало ги, канти, 
скорбні елегії до рицарсько-героїчної епіки, інтермедії, дра ми і прози) 
спостерігаємо орієнтацію на польські та західноєвропейські зразки. 
Цікаво, що Києво-Могилянські поетики і риторики були також ін-
спіровані творами Матея Казимира Саркевського, Яна і Петра Коха-
новських, Веспасіана Коховського, Самуеля Твардовського, Шимона 
Шимоновіца. Та не можна забувати, що польськомовна українська 
поезія була тісно пов’язана з ук раїномовною поезією та фольклором 
в українській мові та, з іншого боку, з польською літературою як еле-
ментом сарматської спільноти. Польськомовна українська по езія є 
лише частиною багатої культурної спадщини польсько-ук раїнського 
прикордоння, диференційованого етнічно і релігійно. На стику 
культур розвивались інтеграційні тенденції, що взаємозбагачували 
духовну атмосферу регіону, яка зазнавала впливу різних національ-
них стихій. Ці тенденції справили вплив на наступну епоху – роман-
тизм, коли в польській літературі постала «українська школа», яка в 
українській літературі має попередницю – «польську школу»21.

20 Там само. – С. 236 (пор.: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Warszawa, 
1994. – Z. 2 / pod red. S. Kozaka. – S. 182).

21 Там само. – С. 265. Див. також: Kozak S. Uwagi o dawnych związkach literackich...
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Зросла з посіву Києво-Могилянської академії спадщина стано-
вить класичний приклад польсько-українського культурного при-
кордоння. Саме воно знову стало територією перехрещення тради-
цій Сходу і Заходу, співтворячи й водночас долучаючись до євро-
пейського нурту культури. Важли ву роль у цих процесах відігравали 
багатоетнічні, багатомовні та бага токонфесійні тенденції й впливи. 
Не випадково спостерігаємо тут про яви формування спільної куль-
турної свідомості. Можна сказати, що бароко, яке становило цілу 
епоху, багату і яскраву, а далі епоха просвітництва подолали най-
більш опірні національні бар’єри, творячи своєрідну універсальну 
культурну формацію, без огляду на антагонізми й перешкоди релі-
гійного, суспільного і політичного характеру22.

Зрозуміло, це формування спільної – хотілось би сказати при-
кордонної – культурної свідомості сприяло утвердженню рис і явищ, 
характерних для національної тотожності, часто, на жаль, поєднаної 
з полонізацією (згодом русифікацією) носіїв культури (магнатство, 
інтелектуальні еліти), прийняттю вищості панівної, тобто офіційної 
культури, над національної єдності та цивілізаційної наступності. 
У свою чергу тре ба пам’ятати, що ця єдність і цивілізаційна спадко-
ємність прикордон ня, яке все ж спирається на тотожність «місця» і 
«коріння», більшою мірою, ніж прийнято думати, буде прямувати у 
західному напрямі, до наднаціональних, а отже, універсальних явищ і 
процесів, що є знамен ням новочасної епохи, пов’язаної з визначними 
подіями і змінами23.

22 На цю проблему звертає увагу в цитованій нами праці Р.  Радишевський, 
В. Нічик, З. Хижняк, а попередньо: Чижевський Д. Історія української літератури – 
Нью-Йорк, 1956; водночас цей визначний вчений підкреслює, що цьому процесу 
вприяла «динаміка розвитку» української літератури, науки і культури в XVII ст., 
яка мала значний вплив на аналогічні процеси в Росії, можна сказати, що російська 
література і наука в XVII ст. і частково в XVIIІ була ніби «філіалом» української літе-
ратури і науки. Зрозуміло, що Чижевський особливу увагу звертає на представлені 
тут явища і процеси, тобто на роль «польської школи» в староукраїнському пись-
менництві, а також на роль і значення українських сюжетів і мотивів в польській лі-
тературі того періоду, однак це свідчить про «енергію української культури», здатної 
запліднити навіть добре розвинені літератури (С. 310–317).

23 Звертаючи на це увагу, Станіслав Моссаковський у статті «Sztuka polska. 
Między uniwersalizmem a rodzinnością» доходить висновку: «Спільні класові ін-
тереси домінуючого суспільного шару (магнатства. – С. К.) вплинули на швидку 
його інтеграцію в межах великої багатонаціональної держави. На Сході практично 
це означало полонізацію і окциденталізацію культури, у тому числі й художньої. 
Таким чином форми мистецтва латинського Заходу вкорінилися на тогочасному 
візантійсько-руському Сході Європи. Про це свідчать західнобарокові форми чис-
ленних унійних церков тогочасної України (собор святого Юра у Львові, Почаїв-
ська лавра) – Kultura i społeczeństwo, 1997. –№ 1. – С. 31.
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Нові, відмінні проблеми і виклики принесла епоха романтизму. 
Її підготували американська Декларація незалежності, яка увін-
чала виз вольні війни, а передусім Велика французька революція, 
що несла на своїх прапорах гасла «свобода, рівність, братерство», 
а також наполе онівська кампанія, що оживила сподівання понево-
лених народів Європи. В опозиції до оміщаненої цивілізації на За-
ході виникає зацікавлен ня первісними культурами, велику кар’єру 
роблять «Пісні Оссіана» Джеймса Макферсона, «Пам’ятки давньої 
англійської поезії» Томаса Персі, винесені на п’єдестал національ-
ної історії та культури і тракто вані Гердером як дзеркало «народної 
душі». Доскіпливі уми Віко, Руссо, Мозера, Гердера дали спряму-
вання поетичній уяві (що підхопили, зокрема, слов’яни, особливо 
поляки й українці) на народність і національність, на ідею «колек-
тивної душі» та історизм, особливо на культ героїзму24.

Тоді виникла візія України як «слов’янської Шотландії», адже 
ко зацькі героїчні думи й історичні пісні були для українських та 
польсь ких романтиків тим, чим стала для Заходу оссіанічна Шот-
ландія. От же, вони черпали з цього багатющого й оригінального 
джерела повни ми жменями. Бурхливі події Козаччини, героїчна 
боротьба за свободу, віддзеркалені в цій епіці, захоплювали роман-
тиків, настільки вражали їхню уяву, що дехто вдавався до міфо-
логізації й стилізації, а ук раїнський степ, природа, козак на коні, 
козацькі могили відтворюва лись в демонічному дусі. Саме так на-
писана поетична повість «Марія» Антонія Мальчевського, реаніма-
тора «Української школи» в польсь кому романтизмі.

I cicho, puste pola – zamilkli już rycerze,
A jak by sercu brakli, żal za nimi bierze.
Włóczy się wzrok w przestrzeni, lecz gdzie tylko zajdzie,
Ni ruchu nie napotka, ni spocząć nie znajdzie.
Na rozciągnięte niwy słońce z kosa świeci –
Czasem kracząc, i wrona i cień jej przeleci,
Czasem w blislich burianach świerszcz polny zaświerka,
I głucho – tylko jakaś w powietrzu rozterka.
To jakże? Myśl przeszłości w tej całej krainie
Na żden pomnik ojców łagodnie nie spłynie,

24 Див.: Kozak S. U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukra-
inie.  – Wrocław  : Ossolineum, 1978; пор.: Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи 
українського романтизму. – Л., 1983.
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Gdzie by tęsknych uniesień złożyć mogła brzemię?
Nie – chyba lot zwinąwszy się w ziemię:
Tam znajdziesz abroje dawne, co zardzałe leżą,
I kości, co nie wiedzieć do kogo należą;
Tam znajdziesz pełne ziarno w rodzajnym popiele
Lub robactwo rozległe w świeżym jeszcze ciele;
Ale po polach brodzi nie sparłszy się na nic –
Jak Rozpacz – bez przytułku – bez celu – bez granic25.

Наведений фрагмент – це образ, який найглибше і найкраще пе-
редає сутність України, побаченої очима поета-романтика, якого за-
хоплює Козаччина, козацька Україна в часи «присмерку» («присмер-
ку», трактованого двояко – по-філософськи й історично, а от же, як 
зіткнення миті й вічності, матерії й духу та як трагічний досвід його 
героя – народу). У сповнених рефлексії строфах можна вичитати як 
давню історію України, так і її сучасну долю та характер. Це виклика-
ло захоплення і спокушало уяву. Особливо, коли автор був мешкан-
цем цієї землі, як тоді говорилося, – «сином матері-України»:

I mnie matka – Ukraina.
I mnie matka, swego syna
Upowiła w pieśń u łona.

Так писав Богдан Залеський, апологет Козаччини, її героїчного 
епосу та польсько-української згоди, один з видатних представни-
ків романтичної «української школи», добірне товариство якої ста-
новили, поруч з Мальчевським та Залеським, Юліуш Словацький, 
Северин Гощинський, Вінцент Поль, Август Брельовський, Міхал 
Грабовський, Томаш Олізаровський, Олександр Гроза, Люціян Се-
менський, Ігнацій Крашевський та ін. Це вони створили захопливий 
образ «романтич ної України», міф і легенду, а живильні соки, які 

25 Необхідно згадати думку найвизначнішого знавця «Марії», Юзефа Уєйсько-
го, який писав, що з погляду на «окремі художні засоби “Марія” є велетенським 
прогресивним кроком з багатьох причин, а з деяких також повною новизною. Ху-
дожньо скомпоновані образи […], техніка характеризування постаті […], худож-
ні і музичні засоби викликання настрою, особливо за допомогою краєвиду […]. 
Мальчевський – це єдиний польський романтик “не з Міцкевича”. Якби не було 
Міцкевича, “Марія” стала б початком нашого романтизму. І можна сказати, що 
був би це інший початок, проте не менш прекрасний» (Ujejski J. Romantycy. – War-
szawa, 1962. – S. 233).
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 випливають звідти, ще й сьогодні запліднюють уяву творців і дослід-
ників цього феномену. Особливо імпонує героїчна легенда Козаччи-
ни (вільної від панщини) і Запорізької Січі, легенда, яку історичні 
пісні й думи ще більше утверди ли й прикрасили. Саме в цьому бачи-
мо найбільш міфотворчий елемент «романтичної України», яку і для 
української, і для польської культури врятував романтизм. Водночас 
легко здогадатися, якою жаданою по живою було це для романтиків, 
що так високо цінували свободу, неза лежність і волелюбні ідеали, 
як спонукало історичну уяву, патріотизм і народну гордість, нарешті, 
яким вдячним було це ма теріалом для творення прометейських об-
разів і візій, характерних для романтиків захоплень трагізмом, фа-
талізмом і таємничістю. Але пере дусім треба пам’ятати, за який ве-
личезний внесок у спадщину літературно-культурного прикордоння 
ми їм завдячуємо та як надихаюче це вплинуло на укладення і по-
жвавлення польсько-українських сто сунків.

Звичайно, та оспівувана польськими романтиками «української 
школи» мати-Україна не була українською Україною, а польською 
Ук раїною, «польськими українськими кресами»; їх міф (а також ле-
генду) створила й оспівувала саме «українська школа». Зачарованість 
Ук раїною, її багатство, а також ностальгію за втраченим образно 
відтво рив Трембецький в «Софіївці», називаючи цю землю краєм, що 
«плине молоком і медом». Гощинський визнав її землею, «найврод-
ливішою в давній Польщі», а український люд – «народом, що може 
стояти се ред найхоробріших» (свідчення чого дав, між іншим, у «Ка-
нівському замку»). Ця риса характеру народу ґрунтувалась на любові 
до свободи, волі й віри, звичаїв і традицій, а над усе – до рідної землі, 
яку віками бо ронив від монголо-татарських орд і сусідів-загарбників:

Kto na chorągwi swojej wywieszał
Ucisk ludzkiego rodu i spodlenie,
Kto go nikczemnił i tem rozgrzeszał
Szatańskie swoje sumienie, –

ставить риторичне запитання Северин Гощинський. Козацько-ро-
мантичний герой «Канівського замку»26 Небаба в дусі байронічно-

26 Потрібно пригадати, що акцію поеми Гощинський розмістив у Каневі  – 
місцевості , яка належала магнатові Миколі Потоцькому, відомому авантюрис-
тові і пройдисвіту, якого український народ ненавидів і згадував у понурих, 
спов нених гнівом піснях і оповіданнях.
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го бунтівника-корсара й одночасно в дусі гайдамацьких настроїв 
передає передчуття наближення жахливої різанини:

Kto chce zemścić te krzywdy, te zbrodnie
I tylko odtąd sobie żyć swobodnie –
Zaklinam tego na zemstę, swobodę
Niech idzie zaraz, gdzie ja go powiodę!

Мабуть, відчуття історії дозволило Гощинському вказати на 
причи ни гайдамацьких рухів і джерела польсько-українських 
конф ліктів. Йо го підхід близький до позиції геніального україн-
ського поета Тараса Шевченка, яку він виклав у поемі «Гайдамаки»27. 
В  обох творах яскраво відтворено зіткнення шляхетської сваволі 
та беззаконня з мрією наро ду про волю і прагненням помсти за 
приниження і кривди. Обидва творці, виходячи з настанов рево-
люційного романтизму, вдалися до тих суспільних і політичних 
принципів, які в науковій літературі імену ються якобінізмом. Ось 
фрагмент з «Гайдамаків»:

Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:
«Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! Погуляєм
Та хмару нагрієм!»
Як та хмара, гайдамаки
Умань обступили
Опівночі; до схід сонця
Умань затопили;
Затопили, закричали:
«Карай ляха знову!»...
Покотились малі діти
І каліки хворі.
Гвалт і галас. На базарі,
Як посеред моря
Кровавого, стоїть Гонта

27 Див.: Мочульський М. Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліїв-
щини. – Л., 1936.
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З Максимом завзятим.
Кричать удвох: «Добре, діти!
Отак їх, проклятих!»

Не підлягає сумніву, що Коліївщина, особливо уманська різня, 
була найдраматичнішим виявом бунту проти магнатсько-шля-
хетської сва волі, проти поневолення народу, соціальних утисків 
і релігійних обме жень. Реакція на такий стан речей завжди була 
радикальною – повстання, бунти, революції, які супроводжують-
ся розгулом диких стихій і пролиттям крові. Таку пекельну візію 
істо рії бачимо саме в «Гайдама ках» і «Канівському замку». Водно-
час обидва поети прийняли раціональну суспільно-історичну мо-
тивацію цього бунту, сягнули дже рел, оповідей, а також настроїв 
народу, численних козацько-гайда мацьких пісень і дум, які оспі-
вують ці історичні події28. У цьому і полягає цінність обох творів, 
що є вершинним досягненням української та польської літератур, 
сформованих, що дуже істотно, на обов’язкових засадах нової ро-
мантичної ідеології й естетики, на історичному і куль турному ґрун-
ті польсько-українського прикордоння.

Ще одна деталь, що стосується постаті Небаби, заслуговує на 
увагу. Отож, як слушно твердить Марія Яніон у монографії «Ко-
заки і горя ни», у втіленні Небаби вчувається тонко позначена і 
проведена відповідність між тогочасним романтичним бунтом та 
історичним гай дамацьким бунтом, а разом з тим між долею саме 
цього козацького отамана та долею кожного приреченого, як він, 
на нищівне зло і коло ворот злочинів. Долею, яка не пропонується 
як постулат, як мож ливість морального вибору, а долею, яка про-
сто дається без винятків і шансів порятунку. Небаба одночасно по-
рочний і приречений.

Домінантою постаті Небаби є або трагізм, або фаталізм. Ця 
розхи таність, яка щоразу потверджується в тексті поеми, може 

28 У післямові до «Гайдамаків» Тарас Шевченко, сповнений поваги і замислений, 
писав: «приємно глянути на сліпого кобзаря, як сидить з хлопцем під плотом, при-
ємно послухати, як співає думу про те, що давно відбувалося, як боролись ляхи з ко-
заками – приємне, однак скажеш: слава Богу, що минуло. Особливо, як пригадаєш, 
що ми діти однієї матері, що всі ми слов’яни, серце болить, а розповідати потрібно: 
хай дивляться сини і внуки, як помилялися їхні батьки, хай знову братаються зі сво-
їми ворогами. Нехай житом-пшеницею, наче морем покрита, неподільною залиша-
ється повіки від моря до моря слов’янська земля. Про те, що відбувалося в 1768 році, 
розповідаю так, як почув від старших людей» (Szewczenko T. Wybór poezji  / oprac. 
M.  Jakóbiec. – Wrocław : Biblioteka Narodowa Ossolineum, 1974. – S. LXI).
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бути потрактована як ефект накладення на образ героя рис ро-
мантичного бунтівника (трагізм) і гайдамацького бунтівника (фа-
талізм); це водночас завжди наявне у високій домінанті трагедії, 
розтягнене поміж людською свободою і долею як остаточністю. 
«Той пер ший, трагічний Небаба більш свідомий свого вибору, той 
другий, фа талістичний – більш безвільно скоряється злу, яке чигає 
звідусіль. Не баба як романтичний бунтівник обирає помсту»29.

«Польська Україна» в поемі Северина Гощинського – це міф, 
а українсько-кресова ідилія  – ілюзія, оскільки гаданої спільноти 
українців з поляками ні в «Канівському замку», ні в «Гайдамаках» 
не побачимо. З-поміж письменників «української школи» лише 
Гощинський і трохи згодом шляхетські революціонери, об’єднані 
в еміграції після поразки Листопадового повстання в організації 
«польський люд», одна з гро мад якої прибрала назву «Умань», ви-
словили солідарність і глибоке почуття вини за кривди, завдані 
українському народові. У листі-відозві громади «Умань» до «Нової 
Польщі» читаємо:

«Пам’ять про помилки батьків наших, за які вітчизна і ми су-
вору ка ру небес поносимо, наказує нам прикласти палець до най-
болючіших ран. Діти Умані, шляхта – нам належало б взяти ім’я 
цього театру жахів, аби перед небом, вітчизною і людьми покірну 
покуту за вини батьків сповнити. Нам годилося прибрати назву 
Умані, щоб з людністю України, з людністю православною уклас-
ти союз відроджен ня, союз майбутнього; щоб у страшній пам’яті 
стерти спільні страждан ня, щоб за переслідування люду України, 
за викликані найстрашніші реакції тим самим іменем змити вза-
ємну ненависть, затерти криваві пам’ятки»30.

Без сумніву, з погляду ставлення до України, а також до 
майбутнь ого укладення польсько-українських зв’язків ця позиція 
нова, рево люційна. Адже провідним мотивом, ба більше – фун-

29 Janion M. Kozacy i górale // Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich / 
pod red. S. Kozaka i M. Jakóbca. – Wrocław : Ossolineum, 1974. – S. 153.

30 Коментуючи цей лист-звернення, Мапія Яньон і Марія Жмігродська пи-
шуть: «У листі громади “Умань” до “Нової Польщі” також сказано про поєднання, 
відродження і майбуття, але їх необхідною ціною вважають свідоме спокутування 
за провини батьків і повну зміну ставлення до народу. Лист громади “Умань”, що 
істотно, повністю знімає провину з народу – уманська різанина, приписана ініці-
ативі царських чиновників, простий народ натомість представлений нещасним, 
жертвою темряви, іграшкою інтриг, знаряддям власного і чужого болю» (див.: Ro-
mantyzm i historia... – S. 115).
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даментом цих взаємин є бажання «спокути за вину батьків». Під-
креслюється, що са ме усвідомлення безлічі провин шляхти перед 
народом наказує в акті найглибшої покори, що межує із самозре-
ченням, «надягти цю назву як покутницький одяг, як волосяницю, 
що ятрить найболючішу рану»31.

До речі, позиція громади «Умань» не була відособленою. Так, 
Тадеуш Кремповецький, чільний діяч польського демократичного 
товари ства, виголошує в Парижі, в другу річницю Листопадового 
повстання, за численною участю іноземців на чолі з генералом Ла-
файєтом, палку промову (по-французьки), у якій, не щадячи шлях-
ти, констатує: «Коли у XVII сторіччі, підтримані панським мечем, 
допекли до живого муж ньому людові України, його реакція навчи-
ла гнобителів, чим є помста народу. Тоді то народилися нові Спар-
таки: Павлюк, Наливайко. Свій відважний спротив вони оплатили, 
всупереч даному їм слову, катуван нями, перед якими здригається 
натура. За їхню смерть помстився не вдовзі грізний Богдан Хмель-
ницький – повзали перед ним ті, що наси тили свою помсту, караю-
чи Павлюка й Наливайка, бо, піднявши двісті тисяч селян, Хмель-
ницький приголомшив пихатих олігархів Польщі. Мрія про волю 
все ще проростає в цих масах, над якими безкарно гу ляє кий пана 
і меч царя. Не так давно люд України криваво заманіфестував своє 
прагнення до свободи. Імена Ґонти й Дорошенка донині є постра-
хом для пригноблювачів. Прагнення волі відображене у журли вих 
солдатських піснях, в елегійних романсах українця, у спогадах за-
порізького козака»32. Не можна нехтувати наведеними поглядами, 
як це робить більшість дослідників. Адже найбільш прогресивні й 
революційні кола польської еміграції, уражені психозом поразки, 
серйозно замислювалися над її при чинами і шукали виходу. Серед 
багатьох можливостей обговорювалася також найрадикальніша 
загальноєвропейська революція, яку розпалить іскра в Бельгії та 
Франції. Після визволення Польщі й інших пригнобле них народів 
Європи мало бути встановлене «Боже королівство, яке провіща-
ли тодішні вожді карбонаріїв і теоретики французьких утопійно- 
соціалістичних товариств».

Не випадково потім «романтичні польські революціонери, а 
були це здебільшого люди шляхетського походження, однією з іс-

31 Там само. – С. 115.
32 Див.: Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe / pod red. N. Gąsiorowskiej. – 

Warszawa, 1953. – S. 56.
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тотних моральних цілей вважали позбавлення від упереджень і 
привілеїв рідного соціального шару, від егоїзму, класового підходу 
і не лише основну зміну ставлення до народу, а й упокорення перед 
ним як носієм найвищого морального авторитету»33.

У поданому контексті показана вище проукраїнська позиція 
польських романтичних революціонерів набула ширшого і глибшо-
го виміру. Ця радикальна реорієнтація передової польської думки 
щодо України й українців заплодоносила в еміграційній публіцисти-
ці, у виступах Яна Чинського і Міхала Чайковського на Міжнарод-
ному істо ричному конгресі в Парижі, в політиці Чарторийського й 
діяльності емісарів, конарщиків, зєвончиків, Кирило-Мефодіївсько-
го братства34. На початку шістдесятих років XIX ст. тенденцію про-
довжує у «Сповіді» Володимир Антонович, поляк, який разом із сво-
їми польсь кими колегами Тадеєм Рильським і Познанським ініціює 
в дусі грома ди «Умань» діяльність проукраїнського руху, названого 
хлопоманським. У цьому дусі редагує своє українофільське видання 
«Село» Павлин Свєнціцький. З тієї ж течії виводяться найвидатні-
ша постать польсько-українського історико-культурного прикор-
доння, поляк з походження В’ячеслав (Вацлав) Липинський, автор 
капітальної праці, присвяченої цим хлопоманам-українофілам, «З 
історії України» (Київ, 1912) і водночас найвизначніший представ-
ник української кон сервативної думки, а також Максим Рильський 
(син згаданого Тадея Рильського), відомий поет, есеїст української 
літератури XX ст., геніальний перекладач на українську мову «Пана 
Тадеуша» Адама Міцкевича, за що був удостоєний звання доктора 
honoris causa Ягеллонського університету35.

Перелік творців, що співтворили і збагачували культуру поль-
сько-українського прикордоння, можна значно розширити, але 
назву лише найвизначніших, передусім художників: Ян Матейко, 
Юліуш Коссак, Юзеф Брандт, Юзеф Хелмонський, Леон Вичулков-
ський, Теодор Акцентович, Казимир Сехульський. Музику репре-
зентує видатний ком позитор Кароль Шимановський, а українські 
співаки Соломія Крушельницька та Олександр Мишуга були соліс-
тами польських сцен.

33 Romantyzm i historia... – S. 115.
34 Див.: Kozak S. Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. – 

Warszawa, 1990.
35 Див.: Grosbort Z. Maksyma Rylskiego droga do arcyprzekładu «Pana Tadeusza» // 

Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich...
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Пробуючи дослідити чи хоча б визначити історично-культурну 
проблематику польсько-українського прикордоння, усвідомлюю, 
що це лише спроба наукової розвідки. До цих проблем ми ще буде-
мо повертатись, тому що багато з них опущено, наприклад, пов не 
обговорення тематики творців «української школи» (поезія, про-
за, драма на чолі із Словацьким) та українських польськомовних 
письменників (Вагилевич, Костецький), зокрема такої визначної 
особистості, як Іван Франко чи Богдан Лепкий. Не розглянуто 
творчого продовження культури прикордоння у XX ст. Проте це 
вимагає окремого розгляду.

Маю, однак, надію, що, розшифровуючи своєрідні знаки часу 
са ме цієї культури, я зумів показати її в історичному розвитку. 
У різні часи вона відображала подібні вартості, хоч і в різний спо-
сіб, але завжди зберігала наступність і спадкоємність. Тобто, за-
вдяки цій науковій розвідці вдалося визначити важливу для нас 
історичну єдність культури польсько-українського прикордоння, 
про що пророчо писав В’ячеслав Липинський у вступі до цитованої 
праці «З історії України»:

«Наше покоління живе у період відродження народів, які, ко-
лись втративши у важкій боротьбі окремий політичний устрій, на 
якийсь час затрималися у нормальному розвитку, були значно аси-
мільовані могутнішими державами і чужими національними куль-
турами, особливо охоплені цим у своїх так званих вищих шарах. 
Пробудився сьогодні до нового життя і наш народ: Народ Україн-
ський. Без вороття минули для нас нарешті часи сплячки, у минуле 
відійшли тяжкі хвилини падіння і безсилля. Лозунг життя пролетів 
над усією шириною наших земель, від краю до краю. І відгукнулись 
на нього усі клітини, всі складники розчленованого, важкою долею 
четвертованого нашого національного організму». 

Чи маємо залишитись лише на узбіччі, ми – кров від крові і кіст-
ка від кістки українського народу, його невіддільна частина, яку си-
ломіць відірвала колись від рідного дерева польська державність, 
приписуючи нам пізніше клеймо відступництва: іншу мову і іншу 
культуру; чи лише ми одні маємо залишатися для велетенського де-
рева нашого народу тим єдиним мертвим, трухлявим суком, якого 
нічим вже не оживити і не відродити?
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УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМІНЬ 
У СТАРОПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ1 

Ι
Ставлення польської громадськос ті до української культури 

є, значною мірою, функцією її стосун ку до України, її народу вза-
галі. У  польській національній традиції це став лення складалося 
по-різному, залеж но від історично-політичних змін. Оперування 
застарілими схемами (не зважаючи на еволюцію польського сус-
пільства), що трапляється в окремих публікаціях, суперечить діа-
лектиці іс торичного розвитку.

У силу історичних обставин польська громадськість була міцно 
пов’язана з Україною, а відтак і з її літературою, культурою. На-
явність українського струменя в польському письменстві – явище 
закономірне. Його інтенсивність пов’язана не лише з походжен-
ням чи проживанням певного письменника в Україні, не тільки з 
літературною мо дою, а й з певною ідейно-політичною програмою. 
У такій ситуації поява літе раторів, творчість яких була пов’язана з 
Україною і мала в собі українські елементи, – життєва неминучість.

Сприяв цьому й загальнодіючий про цес взаємних залежнос-
тей і впливів у літературному розвитку кожного наро ду, який, як 
указує В. Жирмунський, проходить не ізольовано, а у стосунках з 
іншими літературами, впритул з між народним культурно-цивілі-
заційним процесом.

Проте чи не найбільше значення в цьому випадку мала-таки 
історично-полі тична польсько-українська спільність, яка від най-
давніших часів і по наш час стимулює значною мірою літературний 
розвиток обох народів. На українських землях діяли поруч обидві 
культури, і наслідком їхніх стиків є наявність українського струме-
ня в польському письменстві та польського в українському (див. 
«Наша культура», номер 9, 1970 р.). На факт цей вказувало чимало 
до слідників, особливо Ю. Третяк та І. Франко. 

«Українська школа» в польсь кій літературі доби романтизму 
яви ще широковідоме. Натомість українсь кий струмінь у старо-

1 Першодрук: Наша культура. – 1971. – № 7–8.
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польському пись менстві (можна також вживати умов ну назву 
«українська школа» в старопольській літературі або українська 
стихія), який зарисувався досить помітно, починаючи від найдав-
ніших часів і закінчуючи початком XIX ст. – ще й досі не дочекався 
монографічного дослідження.

У статті, присвяченій чужим впливам у польській літературі, 
Ю. Третяк відзначав:

«Духовний зміст польського народу – неоднорідний, бо неодно-
рідним є сам польський народ. Відкидаючи теорію про чуже похо-
дження шляхти, вже в давні часи знаходимо в більшій або в меншій 
мірі вияв чужих етнічних еле ментів. Від заходу – стихія німецька, від 
сходу – литовська, білоруська й ук раїнська. Елементи ці, злившися з 
поль ським народом, внесли до його культур ної скарбниці свої іде-
али, які стали над банням усього народу. Це не означає, що всі сус-
пільні верстви однаково користали з цих здобутків. Селянин з-над 
Вісли або Варти мало знає про Укра їну, степ і козацьку волю, проте 
пос тать козака проникла до давнього поль ського вертепу, знайшла 
своє громадян ство в польській народній поезії».2

Зауваження Ю. Третяка про популяр ність у давній польській 
літературі по статі козака – не нове. Ще в 40-ві ро ки XIX ст. історик 
Мацейовський писав, що лицарство козаків-запорожців викликає 
в польських верст вах великий інтерес, що про їх героїчні подвиги 
розповідається в найрізнома нітніших легендах 3. Сприяли цьому 
зви тяжні бої козацтва з турецько-татарсь кими ордами. С. Віндаке-
вич стверджу вав, що українські думи та історичні пісні користува-
лися популярністю серед польського лицарства,4 а літературозна-
вець Ч. Згожельський зауважує, що польські пісні-елегії, присвяче-
ні бра там Струсам, про яких уперше згадує в «Анналах...» С. Сар-
ніцький (1587), складені на зразок українських дум 5. В українській 
науці проблемою цією зай малося чимало дослідників, зосібна 
І. Франко,6 а в наш час – Р. Кирчів7. Остан ній наводить цікавий твір 

2 Tretiak J.  Rodzimość і wpływ obcy w li teraturze. Pamiętnik zjazdu literatów i 
dziennikarzy polskich. – Lwów, 1894. – T. I. – S. 8.

3 Maciejowski A. Polska i Ruś do pierwszej polowy XVII wieku. – Warszawa, 1842. – 
T. II. – S. 391.

4 Windakiewycz S. Pieśni і dumy rycerskie XVI w. // Pamiętnik Literacki. – 1904. – Z. II.
5 Zgorzelski Cz. Dumy porzedniczki ballady. – Toruń, 1949.
6 Франко І. Студії над українськими на родними піснями. – Л., 1913. – Ч. II.
7 Кирчів Р. Український фольклор у старопольській літературі // Славістичний 

збірник. – К., 1963.
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(«Трени...») маловідомого польського поета XVI ст. М. Коберніць-
кого, у якому оспівується шляхетний козацький лицар Якуб Струс, 
один із нащадків згадуваних братів.

Значна частина польських письмен ників XVI–XVII ст., а особ-
ливо першої половини XIX ст., в основному пред ставники «україн-
ської школи» в поль ській літературі, охоче зверталися до козацької 
доби, бачачи в ній ідеал ук раїнсько-польської злагоди. Спільна ге-
роїчна боротьба з турецькими і татар ськими завойовниками, ко-
зацька хороб рість та відвага – ось що імпонувало польським при-
хильникам «Запорозької республіки».

Б. Папроцький («Паноша», 1575) із за хопленням вигукував, що 
кожний ко зак – це Гектор. Козацького ватажка Гаврила Голубка, який 
загинув у битві під Бичиною 1588 р., оспівав у одно йменному творі 
С.  Гроховський. «Діалог про оборону України» (1615) В. Кіцького 
присвячений питанням обороноздат ності України перед татарами.

З творів, що порушують цю пробле матику, особливо виділяєть-
ся «Хотинсь ка битва» В. Потоцького (1621–1696). І. Франко, а вслід 
за ним – Ю. Третяк, да ючи високу оцінку цій поемі, вважали її ав-
тора одним із найяскравіших пред ставників «української школи» 
в дав ньому польському письменстві. Історич на битва під Хотином 
з ханськими ко чівниками послужила Потоцькому кан вою до його 
поетичних ремінісценцій про мужність і героїзм запорожців, про 
їх волелюбність і лицарство. З любо в’ю, захопленням і неабияким 
талантом змальовує автор П. Конашевича-Сагайдачного, називаю-
чи його одним з найви значніших полководців, яких знала іс торія. 
«Домова війна» С. Твардовського є, мабуть, лебединою піснею 
«українсь кої школи» у старопольській літерату рі перед вибухом 
гострого польсько-ук раїнського конфлікту.

Національно-визвольна боротьба ук раїнського народу 1648–
1654 рр. знай шла своє відображення не лише в піс нях і думах, 
айвісторіографії, мемуарній літературі та художніх творах. «Відо-
ма літературна продукція тих ча сів, – відзначає Роман Кирчів, – 
вий шла переважно з-під пера шляхетських авторів і відображає 
здебільшого трак тування українського народу, його ви звольної 
боротьби з позицій цього кла су. Але деяких авторів ці події спону-
кають до роздумів над численними хво робами Речі Посполитої, 
деякі з них під носяться навіть до критики магнатсько-шляхет-
ської сваволі, виступають проти страшної безправності підда-
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них, проти войовничості й релігійної нетерпимості польського 
католицизму»8.

Автори цих творів були здебільшого очевидцями або й учасни-
ками тих по дій. Згадаймо бодай «Домову війну» С. Твардовського, 
«Козаччину» і «Руську галабурду» Б. Зіморовича, «Літопис або хро-
ніку» Й. Єрлича, вірші В. Коховського. З наукової продукції, при-
свяченої цій темі, звертають на себе увагу праці І. Франка9, В. Пе-
ретца10, В. Щурата11, М. Возняка12 та цитована публікація Р. Кир-
чева. Усі вони приділяли чимало уваги українському колоритові у 
творчості згаданих письменників.

Найяскравішим прикладом можуть бу ти «Нові руські селянки» 
(1663) Бартоломея Зіморовича, який був довший час бургомістром 
Львова і, судячи з самого тексту, знав добре українську мову. У «Се-
лянках», як і в творчості його мо лодшого брата Шимона Зіморо-
вича та Ш. Шимоновича, є чимало ук раїнізмів у мові твору, чутно 
журливу пісню укра їнських кобзарів, відображено народні купаль-
ські звичаї, ігрища та ворожіння.

Православний шляхтич Й. Єрлич (1598–1673), який брав участь у 
Хотин ській битві, а під час повстання під проводом Б. Хмельницького 
перебував у Печерському монастирі, був автором «Літопису або хро-
ніки», виданої К. Войціцьким 1853 р. Ці своєрідні мемуари охоплю-
ють 1620–1673 роки в Україні, у них автор цитує листи Б. Хмельниць-
кого до польського короля, у яких вка зується на порушення й неша-
нування польськими магнатами прав українсь кого народу.

Проте у творах цих письменників не завжди зустрінемося з 
об’єктивним під ходом до української проблематики, класова на-
лежність не дозволила ані Зіморовичеві, ані Твардовському, а особ-
ливо В. Коховському бачити в націо нально-визвольній боротьбі 
українсько го народу нічого іншого, а лише «крива вий бенкет ди-
кого Хмелю і поганської зграї»13. На тенденційне згущення фарб 
польськими письменниками при опису подій 1648–1649 рр. вказу-

8 Кирчів Р. Український фольклор... – С. 334.
9 Франко І. Хмельниччина 1648–1640 ро ків у сучасних віршах // ЗНТШ. – 

1898. – Т. 23–24.
10 Перетц В. Українське питання в освітленню польського поета XVII віку // 

ЗНТШ. – 1900. – Т. 71.
11 Щурат В. З незнаної польської рукописі XVII віку // ЗНТШ. – 1906. – Т. 74.
12 Возняк М. Українські пісні і польські вірші з «Літописця» Єрлича // ЗНТШ. – 

1931. – Т. 151.
13 Перетц В. Українське питання... – С. 9.
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вав І. Франко, зіставляючи поеми Б. Зіморовича з то гочасними іс-
торичними джерелами:

«Зіморович керується тенденцією за мазати національні і релі-
гійні мотиви Хмельниччини і суперечно з множеством інших сучас-
них свідоцтв малює ко заків як простих розбишак, що не ша нували й 
своїх братів русинів, руського духовенства, руських церков». А далі, 
доходячи загальних висновків, український вчений зауважує, що 
віршописці «жа дали направи приватної моралі – ла гідності для під-
даних, чистоти сімей ного життя, твердості і чистоти, але думка про 
поправу суспільних і дер жавних інституцій або зовсім дрімала, або 
ледве відважувалася проявити се бе шепотом.., а страшенна лютість 
на “хлопство”, жорстокість і погроза до всього, що не шляхетське, не 
давала на дії навіть на поправу приватної мо ральності»14.

У віршах, присвячених дальшому хо дові визвольної війни, 
Франко бачить поступ: «Замість плачу, нарікання, до корів та про-
клять бачимо спокійне опо відання подій, віршовані дневники і ре-
ляції». Це у першу чергу стосується ок ремих картин облоги Збара-
жа, змальованих С. Твардовським, а також присвячених збаразькій 
облозі віршів М. Курваревича і Я. Бялобоцького (у мові якого укра-
їнська лексика переважає над польською).

У творі «Домова війна», вплив якої помітний і на «Літопис» 
С. Величка, Твардовський звертався до теми Визвольної боротьби 
українського народу проти фе одально-шляхетського гніту. Вка-
зуючи на жорстокість війни, автор намагався дошукатись її при-
чин. Лише робить це не завжди глибоко й послідовно. При чиною 
Хмельниччини була не тільки сваволя магнатів, як вважав автор, а 
й національно-релігійний гніт. Не розу міючи належно цих справ, 
С. Твардовський згущував часто свої фарби при змалюванні коза-
ків, які «сплюндрували край», осиротили дітей і осамотнили жі нок. 

Опис збаразької облоги відзнача ється вже об’єктивністю роз-
повіді та соціальною загостреністю.

Чимало цікавого матеріалу щодо ук раїнської тематики можна 
знайти в нещодавно опублікованій антології польської барокової лі-
тератури. Тут на друковано вибрані твори Д. Братковського, автора 
збірки віршів «Світ пере глянутий по частинах» (1697). Чимало його 
поезій переклав на українську мову В. Доманицький (ЛНВ, 1909, т. 45). 
Звертають на себе увагу жартівливі вірші (фрашки) Братковського: 

14 Франко І. Хмельниччина... – С. 57–114.
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П’яниця скоїть іншому провину,
А потім горлає – Хмельницький це чинить.
Все на тверезо Хмеля винували,
а в коршмі, як в бочку, хміль вливали.

Або:
Русин, як хоче собі щось здобути, –
Мусить таїтись, улесливим бути15. 

Цей дотепник прихильно ставився до українського народу. За 
зв’язок з Палієм та повстанцями Братковського було засуджено на 
смертну кару.

Українська стихія в тодішньому поль ському письменстві була 
помітним яви щем. І. Франко в статті про взаємини літератури 
польської й української 16, а вслід за ним Ю. Третяк у студії, при-
свяченій українським елементам у поль ській літературі17, вказу-
ючи на наявність «української школи», відзначав, що роз виток 
української і польської літерату р проходив у тісній залежності і 
вза єминах. Найбільший сучасний польсь кий історик літератури 
Ю. Кшижановський в одній зі своїх праць зауважує:

«Починаючи з другої половини XVI століття, маємо не одного 
письменника, який українською мовою володів, як рідною, а пишу-
чи по-польськи  – в польській літературі, здобував лаврові вінки. 
Згадаймо бодай Шажинського, який у своїй ліриці наводив часто 
ук раїнські пісні, або братів Зіморовичів, які писали по-польськи 
з більшим чи меншим українським забарвленням. Іс нує чимало 
збірок польсько-українсь ких пісень, що є явним доказом вели-
кої популярності українських пісень серед польських літераторів 
XVII ст.»18.

Певні елементи мовних українізмів можна віднайти й у твор-
чості таких митців, як «батька польського пись менства» Миколи 
Рея (1505–1569) та найвидатнішого поета польського ре несансу 
Яна Кохановського (1530–1584). На це вказував Стефан Грабец у 

15 Poeci polskiego baroku. – Warszawa, 1965. – Т. II.
16 Franko I. Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej. Pamiętnik zjazdu litera-

tów i dziennikarzy polskich. – Lwów, 1894.
17 Tretiak J. Żywioł ruski w literaturze polsklej. III zjazd historyków polskich w Kra-

kowie. – Kraków, 1900.
18 Krzyżanowski J. Paralele. Studia porów nawcze z pogranicza literatury i folkloru. – 

Warszawa, 1901. – S. 207–208.
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монографії, присвяченій дослідженню українізмів у мові деяких 
старопольських письменників19.

(Див.: А. Верба. «Перша українська шко ла в польській літерату-
рі», «НК», 1965, номер 10).

Український струмінь увійшов у твор чість багатьох літерато-
рів, які писали латинською мовою. До найвидатніших слід віднести 
С.  Ожеховського, Я. Щас ного  Гербурта, Себастьяна Кльоновича. 
Але польські латинські письменники мали своїх попередників, на-
приклад, Павло з Кросна, Григорій з Самбора, які, як і Гербут та 
Ожеховський, підпи сувалися «Роксолянус», «Рутенус» (ру син) або 
«за родом русин, за національ ністю поляк». Вони були, мабуть, 
одни ми з перших, що започаткували «укра їнську школу» в поль-
ській літературі, починаючи від найдавніших часів.

Виходець з Перемиської землі С. Ожеховський (1513–1566) з 
болем у сер ці описував страхітливе спустошення України турець-
ко-татарськими ордами, які «плюндрували землю і культуру пра-
вочестивих русинів». Ян Щасний Гербут (1567–1616), як і Павло 
з Крос на, вчився у Краківському університе ті, а після його закін-
чення подорожував по Європі з різними дипломатичними місія-
ми. У  своєму «Слові про руський народ» (1613) він виступив на 
захист ук раїнців: «Коли почато робити кривду руському народо-
ві, він став для нас ос новним ворогом»20. У творі «Розмова Гри ця 
з Фортуною і Доброчесністю» Щас ний Гербут наводить українські 
пісні та прислів’я. Польський історик В. Собеський відзначав21, що 
Ян  Щасний  Гербут «...стає завзятим оборонцем грецької церкви 
проти католиків. Чи це не вка зувало б на його зв’язок з Москвою, 
тим більше, що ці його симпатії до грецької церкви спираються на 
якихось його слов’янських прямуваннях».

Найяскравішим представником «укра їнської школи» у давній 
польській літе ратурі є Себастьян Кльонович (1545–1602). Після закін-
чення Краківської академії він оселився у Любліні, де одержав грома-
дянство цього міста, був обраний членом магістратського суду, потім 

19 Hrabec S.  Elementy kresowe w jeżykach niektórych pisarzy polskich XVI–
XVIII w.  – Toruń, 1949.

20 Білик M. Український елемент у поль ській літературі, писаній латинською 
мовою. Слов’янське літературне єднан ня. Праці кафедри слов’янської філо логії 
Львівського університету ім. І. Франка. – Л., 1958.

21 Цит. за працею: Білик М. Українсь кий елемент... – С. 41.
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членом міської ради, війтом, а згодом – бургомістром. Приятелював з 
видатни ми польськими політиками того часу, такими як канцлер Речі 
Посполитої меценат Ян Замойський, київський католицький єпископ 
Йосип Верещинський, був зна йомий з «люблінськими вільнодумця-
ми», які під час ре лігійної реформації вели боротьбу з ка толиками. 

Подорожуючи по Галичині, він за хоплювався її природою і ба-
гатством, а надто життям українського народу, його фольклором 
і етнографією. Все це знайшло свій вияв у блискучій поемі Кльо-
новича латинською мовою «Роксолянія» («Русь»). Ю. Кшижанов-
ський («Парале лі», Варшава, 1961), вказуючи на вико ристання 
Кльоновичем українського фольклору, зупинився зосібно на ціка-
вій фацеції про селянина і ведмедя. Львівський знавець класичної 
філоло гії М. Білик, автор перекладу «Роксолянії» (до перекладу цієї 
поеми на ук раїнську мову вперше звернувся І. Франко) та критич-
ної розвідки про неї, відзначає:

«Зображення народного побуту, зви чаїв, широке використання 
фольклору – у цьому для нас найбільша цінність по еми. Усі карти-
ни народного життя – виготовлення плугів і возів, випас ху доби в 
лісі, вироблення сиру, ловля птиці – взяті поетом-гуманістом не з 
літератури, а з життя, з дійсності, по дані реалістично. З опису тан-
цю гайду ків зі зброєю, – старої слов’янської традиції, свідка збе-
реження рицарсько го духу в народі,  – видно, що поет ба чив цей 
танець, а не вичитав десь про нього. Він сам чув від пастухів казку 
про вужа, який ссе корову, про селя нина, що топиться в меду...

Знаходимо в поемі справжню перли ну народної творчості – ба-
ладу про Федору, яка ввійшла в пізнішу ху дожню літературу, на-
приклад, у Шевченкову “Тополю”. Пісня повитухи, у якій маємо еле-
менти колискових пі сень, плач – пісня найнятої голосильниці, лист 
священика до св. Петра, щоб прийняв небіжчика у рай, свідчать про 
те, що поет багато перебував між ук раїнськими селянами, добре 
придивився до їх життя. Поет, як уважний спос терігач, запримітив 
такий звичай, як “побратимство”, велику відданість пра вославній 
вірі, сильний опір тим, хто хотів окатоличити народ»22.

У цій трохи завеликій цитаті схаракте ризовано основні момен-
ти української стихії в Кльоновича. Варто лише під креслити, що 
польський поет-демократ не просто наводить українські народні 
звичаї, легенди, обряди, повір’я, а твор чо осмислює їх, робить їх 

22 Франко І. Читанка руська для третьої класи середніх шкіл. – Л., 1906.
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органічними компонентами свого твору з виразним виявом автор-
ського ставлення до зо бражуваного.

Зауважимо, що проукраїнські сим патії поета випливають з 
його демокра тизму часів ренесансу, що він щиро стурбований 
польсько-українськими суперечками.

Ось деякі уривки поеми «Роксолянія» в перекладі на українську 
мову М. Білика:

1299 Києве древній, колишня ти княжа
велика столице,
1300 Скільки у тебе слідів давньої
старовини!
Мури й руїни старі по левадах
розсіяні нині, 
Зілля і глибока трава нині в
руїнах росте.
Є ще багато таких, що тут
залишків Трої шукають. 
1304 Казка одначе ця пуста не до
вподоби мені.
1309 Києве, видержав ти на своїх
плечах зграю татарську,
1310 Скіфів, що в сагайдаки збройні ти
сам проганяв. 
Часто дививсь, як на мури твої
нападали, 
Варварів зграї не раз в полі
гасали твоїм.
Збройний ратой засіває і в зброї
теж жне свої ниви, 
Завжди на плечах – вже звик – 
є повен стріл сагайдак. 
Кров’ю оплачене жниво привозять селяни додому, 
1316 Й те звезуть, бережуть крові
ціною також.
1549 Не лиш по крові братів на Русі
ти зустрінути можеш,
1550 Зближує їх не лише спільної
крові зв’язок. 
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Теж коли зв’яжуться словом два 
руси взаємно з собою, 
Слово і руку подав – вже твоїм 
другом він став. 
Так теж як руку дадуть, то дві
сестри із муки виходять, 
Дружби такий то зв’язок кріпший бува за рідню23.

ІІ
У польських стародруках та рукописних збірниках XVII ст. 

знахо димо чимало унікальних записів українських народних пі-
сень, про що вже згадувалося раніше. Наявність українських пі-
сень у давніх польських збірниках є явним доказом їх популяр ності 
серед польських літераторів XVII ст. «У виявлених досі брошурах 
(а їх близько півтора десятка), – зазначає Р. Кирчів24, – міститься 
ряд українських пісень, що належать взагалі до першодруків цього 
жанру українського фоль клору. Серед них є знаменита пісня про 
козака Плахту і Кулину, пісня “Да зрів няй, боже, гори, долини рів-
нейко”, “Да біда ж моя, да не малая...”, “О, як ми тяжко, о, як ми 
нудненько”». Дослідженням і публікацією україн ських пісень у 
давніх польських збір никах займалися, крім уже згаданих авторів, 
такі науковці, як І. Франко, М. Возняк, Г. Нудьга, а з польських – 
О. Брюкнер, К. Бадецький 25 та ін. Найбіль шим успіхом користува-
лася пісня-балада про козака Плахту («Про козака і Ку лину»), над-
рукована 1625 р. в брошурі Яна Дзвоновського. Високу оцінку цій 
баладі дали О. Брюкнер та Ю. Кшижановський:

«На початку XX с. піснею про козака Плахту цікавиться нау-
ка польська і українська... Оцінюючи високо цю піс ню, Брюкнер 
назвав її баладою, якої на ша література перед написанням балад 
Міцкевича не мала, як перлину, якої не посоромився б Шевченко, 
яка може бу ти порівнювана з найкращими баладни ми зразками у 
світовій літературі»26.

23 Білик М. Український елемент... – С. 45–46.
24 Кирчів Р. Український фольклор... – С. 316.
25 Франко І. Козак Плахта, українська народна пісня, друкована в польській 

брошурі з 1625 р. // ЗНТШ. – 1902. – Т. 47; Франко І. Козак і Кулина. Студії над 
україн ськими народними піснями. – Л., 1908. – Ч. І.

26 Krzyżanowski J.  Pieśń o Kozaku i Kulinie Paralele. Studia porównawcze z 
pogranicza literatury i folkloru. – Warszawa, 1961. – S. 204. 
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Вплив пісні-балади про козака Плах ту позначився на творах 
деяких поль ських барокових письменників. І так, Ян Жабчиц у 
«Янгольських симфоніях» (1630) використав строфіку, мелодику й 
структуру цієї української пісні у своїх релігійних гімнах і коляд-
ках. Гармонія, настроєвість та інші риси багатої на засоби укра-
їнської пісенної лірики, чим вона так відрізняється від пісенних 
зразків інших народів, здобуваючи собі світову славу 27, – ось що 
привабило Жабчица та інших польських авторів, які зверталися до 
народної скарбниці українців.

Популярність українських народних пісень не зменшилась і в 
наступному столітті. Оригінальний варіант пісні про Сагайдачного 
знайшов В. Щурат у городських актах. Ось її текст, записаний єзуї-
том Д. Рудніцьким:

Гей, на горі женці жнуть,
Да долом, долом да долиною
Козаки ідуть.
Межи нєми три гетмани,
Што ведут войско запороске
Долинами.
Один гетман Дорошенко,
Што ведет войско запороске
Хорошенко.
Другі гетман Сагайдачник,
Што згубив триста Козаков, злий
Необачник.
Треці гетман Дрогозденко,
Што ведет войско московске,
Борозденко.
Ідуть ляхи дорогами,
Закричуть, кликнуть вам «помай бог»
За горами.
Помагай бог козаченькам,
Штоб одкрикнули да з самопалов
Ляшенком 28.

27 Piszczykowski M. Pisma Jana Zabczyca. – Lwów, 1937. – S. 81
28 Щурат В. Українські народні пісні в городських антах. Вибрані праці. – К., 

1963. – C. 105.
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Охарактеризовані вище явища не ви черпують повністю теми. 
Український струмінь у старопольській літературі мав яскраве ви-
явлення у драмі. Починаючи з XVII і до другої половини XVIII ст., 
українські персонажі – чумак, селянин, козак, спудей – з’являлися 
досить часто на польських сценах. 

Розмовляючи по-українськи, вони вносили до поль ської лек-
сики та стилістики українські мовні елементи. Постать мандрів-
ного ді да, який розповідає про своє перебуван ня в різних закут-
ках України, виступає в «Новій рибалтовській комедії», у ко медії 
П. Барики «Хлоп королем» та ін. Розповіді «мандрівців» насичені 
пре красними образами української землі, описами історико-куль-
турних пам’яток. Це, власне кажучи, один із шляхів про никнення 
української культури на поль ські землі.

До теми польсько-українських взаємин у сфері драми зверта-
лись принагідно І.  Франко29, М. Возняк 30, Я.  Гординський31. Цій 
проблемі присвятив окрему працю варшавський дослідник Ю. Ле-
оанський 32. Аналізуючи драми новознайденого Оршанського спис-
ку, він констатує:

«Усі чотири п’єси написані по-польськи з домішкою україніз-
мів; латинь, яка в західних воєводствах була обов’язковою і пану-
вала на польській сцені до XVIII ст., на території Орши вживалася 
при іншій нагоді. Польський текст, збережений в більшості драм, 
посідає чимало лексичних і фонетичних рис української мови. На-
томість українці та євреї говорять по-українськи, але їх мова не 
чиста, вона забарвлена білоруськими, російськими та польськими 
висловами і оформлена в рамки польського вірша» 33.

Усі драми – релігійного характеру. Звер тає на себе увагу п’єса 
«Духовне причастіє Бориса і Гліба». Легенда про му чеництво Бо-
риса й Гліба та їх жорстоко го брата Святополка послужила авторо-
ві канвою для написання драми. Факт цей стверджує ще раз пра-
вильність тези про вплив давньоруської апокрисфічної літератури 

29 Франко I.  Русько-український театр. Історичні обриси  : твори : в 20 т. – 
Т. XVI.

30 Возняк М. Початки української комедії. – Л., 1920.
31 Гординський Я.  З української драматичної літератури XVII–XVIII ст. 

Пам’ятки ук раїнської мови і літератури. – Львів, 1930. – Т. VIII.
32 Lewański J. Związki Iiterackie polsko-ruskie w dziedzinie dramatu wieku XVII i 

XVIII // Z polskich studiów slawistycznych. – Warsza wa, 1958.
33 Lewański J. Związki literackie... – S. 73.
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на польську культуру. Та ких прикладів у старопольській шкіль ній 
драмі можна надибати чимало.

Міцним струмком українська народна стихія ввійшла до поль-
ських інтерме дій. У них помітний міцний зв’язок із життям наро-
ду, з соціально-звичаєвими проблемами того часу. Вони є віддзер-
каленням певних історично-культурних процесів, мовної еволюції 
тощо. Інтер медії «Дервінського збірника», наприк лад, «Козак, по-
ляк і німець» з «Оршанського списку», та хоча б «Інтер медія на три 
персони: Баба, Дід і Чорт» або «Розмова між поляком і ковалем» чи 
інтермедії до польської драми Я. Гаватовича – вони наснажені су-
часним життям, а їх літературну належність, беручи до уваги поль-
сько-український колорит, інколи дуже важко визначити. Культур-
ний обмін між Україною і Поль щею був тоді дуже активний, тому 
цією проб лемою повинні зацікавитися як українські, так і польські 
дослідники.

Питанням взаємних залежностей у літературі XVII–XVIII ст. 
займалися також Т. Грабовський 34 та Я. Янув 35, але їх праці мали 
трохи фрагментарний характер. Назріла потреба монографічного 
опрацювання цієї проблеми. У ділянці історіографії прогалину цю 
заповнив Ф. Сєліцький 36.

На українсько-польські взаємини в історіографії ми вже вка-
зували прина гідно. Варто зазначити, що це зацікав лення бере свій 
початок від найдавніших часів. Описи краси й багатства україн-
ської землі зустрінемо у хроніках і трак татах Я. Длугоша, М. Кро-
мера, М. Стрийковського, М. Бєльського. Усі вони були добре обі-
знані з староруськими літопи сами та хроніками. Відомо також, що 
хроніки польських авторів використову вали українські літописці, 
наприклад – С. Величко, Г. Граб’янка та ін. Культурно-торговельні 
контакти, спільна боротьба з турецько-татарськими ордами, ро-
динні зв’язки – все це сприяло взаємному пізнанню та зближенню. 
Слушно зазна чає Ф. Сєліцький, що «літописці запо чаткували поль-
сько-українські літера турні взаємини. Адже старі українські хро-

34 Grabowski T. Z dziejów literatury unicko-prawoslawnej w Polsce. 1630–1700. – 
Poznań, 1922.

35 Janów J. Z literatury polskiej i ruskiej XVI–XVIII wieku // Sbornik prąci I sjezdu 
slovanskych fi lologu w Praze 1929 r. – Praha, 1931.

36 Sielicki F. Kroniki staroruskie w dawnej Polsce (Na tle polsko-ruskich stosunków 
kultu ralnych) // SIavia Orientalis. – 1964. – N 1; Kronikarze polscy w latopisarstwie i 
dawnej historiografi i ruskiej // Slavia Orientalis. – 1965. – N 2.
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ніки були водночас літературними творами, вони містили багато 
переказів, легенд та народно-поетичних елемен тів» 37.

Традиції літописців XVI–XVII ст. продовжували історіогра-
фи XVIII  ст., особливо А. Нарушевич. У його «Історії польського 
народу» (1780–1786) з’ясовано походження Русі, об’єктивно ви-
світлено політичну діяльність київ ських та галицько-волинських 
князів, дано оцінку Люблінській унії та героїз мові козаків у бо-
ротьбі з татарськими загарбниками. Інший мемуарист Є. Кітович 
(1728–1804) наводить чимало ціка вих спостережень про організа-
цію «ко зацької республіки», про побут україн ських селян («Опис 
звичаїв»).  Ставля чись вороже до гайдамацьких рухів, автор заува-
жував, що розправа шляхти з повстанцями була жорстокою. Але 
й це не приборкало гайдамаків, бо для них героїчна смерть на палі 
була справою честі. Подальші мемуаристи та історики, як Ю. Нєм-
цевич, С. Бандтке, Й. Лелевель, посилаючись на своїх попередни ків 
та українських літописців, приділя ли багато уваги питанням Укра-
їни, її історії, культури та звичаїв.

У порівнянні з XVI ст., особливо з бароко XVII ст. , польська 
література до би просвітництва  – таких напрямків, як класицизм 
і сентименталізм (XVIII  – початок XIX ст.),  – менше цікавиться 
українською проблематикою. Вплинули на це різні причини, перш 
за все полі тичного характеру. Адже в другій по ловині XVIII  ст. 
Польща втратила свою незалежність. Походи чужоземних військ 
по польських землях, гайдамаць кі повстання та соціальні бунти не 
сприяли літературному піднесенню.

Але й у ті сумні часи український струмок у тодішньому поль-
ському пись менстві давав про себе знати у творах таких письмен-
ників, як І. Красіцький («Хотинська війна»), Ф. Князьнін («По-
трійне весілля», де він використав пісню про козака Захарєнка), 
Ф. Карпінський, згадуваний уже Ю. Нємцевич, який в «Історичних 
піснях» прославив козацькі часи в Україні (про свої подорожі по 
Україні розповідає в «Мемуарах з моїх літ»). Красу України оспівав 
у поемі «Софіївка» С. Трембецький (1735–1812). Степові простори, 
на яких пшеничні ла ни вигойдуються, як морська хвиля, та буни 
овець і тонконогих коней  – ось, як змальовує автор українську 
землю, нази ваючи її країною, що пливе молоком і медом. Сумом 
оповиті рядки поеми Трембецького, згадуються часи воєнних ли-

37 Sielicki F. Kroniki staroruskie... – S.157.
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холіть, коли цю родючу землю плюн дрували кінські копита заво-
йовницьких орд.

Козацька доба та постать Богдана Хмельницького цікавила й 
Ю. Нємцевича. Його трагедія «Хмельницький» (1817), як і годиться 
творам письменників періоду кла сицизму, за взірець мала старо-
грецьку дра му. Хоча в оцінці Хмельниччини пись менник не завжди 
справедливий, проте його критика політики магнатів в Україні уста-
ми різних дійових осіб, зо крема хором запорожців, – річ очевид на. 
Якщо дра матург змальовує Хмельницького трохи тенденційно, то 
в оцінці Богуна та Нечая дотримується певної об’єктивності. По-
мітне прагнення Нємцевича до братньої злагоди. Яскравим дока-
зом може бути оцей рядок, який цитуємо у власному перекладі:

Зійди з небес, святий супокою,
Помири посварені братні народи, 
Підніми сплюндровані боями 
Сільські оселі і міські мури, 
Віджени неволю й  утиск.

Образ Богдана Хмельницького прива бив маловідомого авто-
ра Т. Заборовського. Козацькому війську було присвяче но чимало 
творів, проте п’єса «Богдан Хмельницький» Заборовського відзна-
чається передусім проукраїнськими симпатіями та демократизмом. 
Обстою вання Богданом Хмельницьким прав українського народу 
автор називає спра ведливою боротьбою. Не кровопролиття праг-
нув Хмельницький, лише єдності та братньої злагоди, що зближує 
народи...

Патріотично-слов’янофільські тенден ції, впливи романтич-
ної поетики,  – як, на приклад, передсмертний монолог Б. Хмель-
ницького, – свідчать про те, що гасла, проголошені романтиками 
національно-визвольної боротьби, та естетичні основи нового лі-
тературного напряму знайшли у цій трагедії своє віддзерка лення. 
Наслідком нових романтичних прямувань є «українська школа» в 
поль ському письменстві тієї доби.

Варто наголосити, що український струмінь у старопольській 
літературі підготував сприятливий ґрунт для появи такого безпре-
цедентного явища в історії світового письменства, як «українська 
школа», що так пишно розвинулася в добу романтизму і була од-
нією з найці кавіших сторінок в історії нової поль ської літератури.
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НА ПОРОЗІ НОВОЇ ЕПОХИ1

Цілий ряд причин призвів до того, що значні історичні події, 
які супроводжували народження романтизму, стали уділом євро-
пейських народів у період від Французькою революції до поразки 
Наполеона. Для слов’ян же це час гарячкового розпізнавання – го-
ворячи мовою романтиків – «у своєму єстві», дитячий вік їх по-
літичного і національного становлення. Цій добі передує велика і 
сильна хвиля народовизвольних рухів у слов’янських країнах, які 
власне пов’язуються з цілісністю тогочасних економічних, суспіль-
них, політичних і культурних змін, які були спровоковані кризою 
ancien regime і пришвидшеним розвитком капіталізму.

Окрім того, специфічні умови тогочасного існування більшості 
слов’янських народів, які були позбавлені незалежності й поділе-
ні загарбниками, спричинили, що внаслідок цих історичних подій 
навіть найбільш «історично обдаровані спадком» слов’яни безпо-
середньо чи посередньо увійшли до орбіти великих європейських 
змін і процесів, що посилювалися протиріччями стосовно політич-
ної ситуації та народним питанням слов’ян із найважливішими ви-
падками у Франції, Німеччині, Австрії.

З цих співпадінь зародилася передбачена Гердером візія ери 
слов’ян у Європі, історичний центр тяжіння якої припадає, влас-
не, на наполеонівську епоху. Криваві війни, великі історичні події, 
а також політичні перипетії й суспільні зміни зробили історію за-
гальною. Цю участь в історії належить визнати за найбільш зна-
менне явище того часу, яка остаточно вплинула на розвиток «сві-
домості реальності історії, свідомості, що історія, яка є цілісним 
пасом перевтілень, може внести в життя кожного».

Випробування історії, її конфронтація та актуалізація в на-
ціональній історії та культурі, яка знаходиться весь час під щораз 
сильнішим тиском ранньоромантичних тенденцій, зумовлених істо-
ричним романтизмом, – ось головні детермінанти, котрі дозволили 
слов’янським народам розпізнання «свого єства», що знаменувало 
швидке культурне відновлення, національне і політичне, що визна-
чено людьми того часу як епоха національного відродження слов’ян. 

1 Першодрук:   Polacy i ukraincy: w kręgu mysli i kultury pogranicza: epoka 
romantyzmu. – Warszawa : WUW, 2005.
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Цей емансипаційний процес, підживлений народотворчими 
 силами, який від початку поєднувався з появою свідомісних еле-
ментів, що випливають із мовно-культурно-історичної сфери і 
спільності традицій, завдячував своєю яскравістю Гердерові й ні-
мецьким теоретикам романтичної «ідеї народу», яку так виголо-
шував, наприклад, антибонапартист Фіхте у своїх «Промовах до 
німецького народу», відсилаючи до національної міфології та міс-
тицизму, спільного походження та кровного споріднення. Їх по-
слідовником з університетської кафедри був Фридерік Шлегель, 
який говорив прямо, що народ існує завдяки мові, тому плекання 
рідної мови є вираженням стремління до політичної незалежності 
й гарантією її утримання. Ця романтична інтерпретація ідеї нації, 
проголошена в час найбільшого розквіту наполеонівської експан-
сії, стала найбільш дієвим засобом, який об’єднував розбиті сус-
пільства навколо початкової ідеї – ідеї вольності та незалежності.

Так, роль ідеї народу як збудника національної свідомості набула 
гостроти в час наполеонівських воєн, маючи за наслідок – поруч із 
історизмом і народністю – ім’я однієї з найбільш революціонізуючої 
ХІХ  ст. сили романтизму. Уже в період раннього романтизму вона 
крала виображення Мохнацького і Бродзінського, Юнгмана і Колла-
ра, Копітара і Караджича, Востокова, Максимовича, а також інших 
аніматорів романтичного відродження слов’ян, що поєднувало уні-
версальне прагнення нової епохи з постулатом ревалоризації власної 
героїчної минувшини. Однак спроба виходу з політичного понево-
лення і культурної тіні не за ціну втрати власної етнічно-культурної 
окремішності; вклинення до ідеї вольності й розповсюдженої течії 
розвитку могло відбитися на дорозі створення власної національної 
надбудови, яка автономно розвивається, опираючись на рідне під-
ґрунтя, її життєву енергію і здібності, що творили нові окови.

Згідно з вищенаведеними поняттями стосовно вирішальних  
зовнішніх оков, що закликало до самостійного життя народ, 
слов’янські ранньоромантичні провісники визнали також спільно-
ту історичної традиції та політичних досягнень як єдність мови і 
літератури. Така інтерпретація явища випливала прямо з філософ-
ської антропології та історіософських концепцій Гердера, який, ніби 
освічуючи дорогу поневоленим слов’янам, переконливо стверджу-
вав, що люди доходять до розуму завдяки мові, а до мови – завдяки 
традиції, дякуючи вірі у слова предків, а далі:
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«Народ може піднестися зі стану варварства лише завдя-
ки культурі рідної мови. Європа тому так довго була варвар-
ською, що протягом майже тисячі років чужа мова перева-
жала натуральне середовище порозуміння її мешканців, що 
позбавило європейські народи навіть решток пам’яток націо-
нальної літератури й унеможливило їм творення протягом 
такого довгого часу створення нового національного кодексу, 
національного устрою і національної історії».

Ця думка кидає світло на істотний механізм формування в на-
полеонівську епоху нових слов’янських суспільств, опираючись на 
мову, народну історію та культуру, яку слов’янські преромантики і 
романтики трактували як національну, що становила основну части-
ну в зміні свідомості та процесі відродження слов’ян. Уявна тут нади-
хаюча роль гердеризму позначилася з особливою силою на їх фоль-
клористиці й народознавстві. Досить пригадати кар’єру слов’янських 
народних пісень, які були потрактовані першим поколінням будите-
лів і романтиків як живі пам’ятки історії, прадавнє джерело рідно-
сті й національності, вираження самобутньої творчості народу, його 
героїчного духу, що має потужність висловлення ідеї-сили. Услід за 
своїм патроном вони визнали народну творчість за таку, яка є в стані 
протистояти усілякій перевазі ворогів, за таку, котру не можна зни-
щити, яка триває вічно і тому може становити фундамент національ-
ної культури та разом з нею бути найбільш динамічною силою, яка 
сприяє наявним процесам відродженнєво-емансипаційним.

Не підлягає сумнівам, що істотним чинником, що прискорює й 
посилює ті процеси, були наполеонівські війни, в результаті яких 
слов’янські народи усвідомили собі свою силу, волю боротьби, 
окремішність і свої права до самостановлення. Як і інші втягнуті 
в битву народи, слов’яни зіткнулися з почуттям рішучої ворожнечі 
щодо насилля і захоплення, одночасно усвідомлюючи, що вітчизну 
і народ, мову і культуру, майбутнє не можна уявити без вольнос-
ті. Також особисті вольності, не варто забувати, що, наприклад, 
ярмо підданства, панщини російські декабристи усвідомили собі в 
усій красі, власне, зіткнувшись із французьким суспільством, яке 
не знало підданства, що яскраво ілюструють слова М. Муравйова 
Апостола: «Ми діти 1812 року».

А отже, усвідомлення собі необхідності суспільних і політичних 
перетворень Росії настало на гострому завершення наполеонівської 
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кампанії. Звичайно, йому товаришувало громадянсько-патріотичне 
піднесення, однак національна війна 1812 року визволила в росій-
ському народові нечувані поклади енергії та патріотизму. Сприяла 
цьому тогочасна російська поезія та публіцистика, які заради пропа-
ганди і консолідації суспільства навколо особи Наполеона як ворога 
порядку й антихриста, людини, яка віддає честь кумирам і злодіям, 
загрожує занепадом церкві та Росії, зводить диявольськими штучка-
ми православний люд на спокусу й погибель.

Звідси видно, що наполеонівська пропаганда наробила в Ро-
сії багато шуму. Але це не є справою виключно пропаганди, якої 
французький кесар був, звичайно, майстром. Більш істотним вида-
ється те, що ідеї Великої французької революції, а також поступо-
ві буржуазні форми суспільства, які поширювалися в Європі та на 
слов’янських землях унаслідок битв Наполеона та впровадження 
нового законодавства, також стали фактом у Росії. З їхнього духу 
виросли російські декабристи, революційні демократи, українські 
автономісти, масони і романтики, а також білоруські будителі та 
творці нової літератури. Це наслідки політичної ситуації й духо-
вої епохи, яка залишила свою пляму навіть там, де, окрім маршу 
військ, більше нічого не робилося. Тим часом дослідження певних 
явищ і процесів, наприклад, у чеській чи словацькій літературах 
наштовхує на висновки, що участь французьких інспірацій напо-
леонівської епохи був значно більшим, ніж вважалося. 

Так, зіткнення слов’ян із наполеонівською епохою не належить 
розглядати лише з точки зору міліарної експансії, не варто також 
применшувати інтелектуальної вразливості й відкритості тогочас-
ного першого покоління романтиків, яке формувалося, для якого 
справжнім історичним потрясінням стали також військові, як і по-
літичні, кампанії, суспільні й духовні досягнення і процеси, в яких 
вони виразно чули поголоси великої буржуазної революції, а також 
пульсуючий життєвими силами та інтелектуальним ферментом ро-
мантичний напрям, головне зарево руху відродження слов’ян.

На іще один аспект цього питання вказують сьогочасні історики:
«Кодекс Наполеона, – пише Анджей Загорський, – який 

містить основні здобуття буржуазного права, був нав’язаний 
Європі, а ліквідувавши давнє феодальне законодавство, по-
важно спричинив прискорення капіталістичних змін. Однак 
Наполеон відіграв у Європі революційну роль. Насправді 
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ідеологи французької революції проголошували великі про-
грами розвитку, але доходили вони лише до інтелектуальної 
еліти. Наполеонівські уряди цю недоступну ідеологію пере-
тлумачили людським масам, висвітлюючи це в практиці що-
денного законодавства, енергійної адміністрації, єдності міри 
і ваги. Здобутки французької революції завдяки Наполеону 
досягли простої людини, і хоча низка наполеонівських урядів 
була монархічною, над наполеонівською армією витали цар-
ські стандарти, і фактично ця армія стала наслідком револю-
ції, що завдяки їй пізнала Європ».

Представлений тут механізм історичного розвитку кидає додат-
кове світло на безпосередній зв’язок між наполеонівською епохою 
та слов’янським національним відродженням. Звичайно, існували 
тут досить істотні деталі, що здійснювали істотний вплив на обсяг 
і силу впливу цих взаємозалежних і близьких процесів романтично-
го відродження. Інакше проходили вони у слов’ян під султанським 
або габсбурзьким режимом чи, наприклад, в утвореній Наполеоном і 
правлячій відповідно до його моделі Іллірії, яка започаткувала наро-
довизвольний рух ілліризму; а ще іншим, більш динамічним спосо-
бом формувалися вони на польських землях, де наполеонівські орі-
єнтації були найсильнішими, але наполеонівські перемоги трактува-
лися як вирок небес на загарбаних землях і здійснення очікувань на 
швидке повернення незалежності Польщі, заповіддю чого було утво-
рене з волі Наполеона і правляче відповідно до його Кодексу Князів-
ство Варшавське. Хоча до «воскресіння Польщі» в той час не дійшло, 
однак пробуджені в цей період надії поляків були чинником приско-
рення кристалізації народновизвольного руху та переорієнтації цих 
течій, як і прискорення формування ранньоромантичних тенденцій. 
На переконання сучасного знавця цих питань заініційовано:

«[…] в добу наполеонівську політичні, економіко-суспіль-
ні зміни, а також зміни у свідомості осягнули не лише Коро-
лівство Варшавське, а в значній мірі ту більшість народу, яка 
жила поза його кордонами».

Натомість у випадку Росії стикаємося з парадоксальною, на 
перший погляд, ситуацією. Отже, окрім патріотичного піднесення 
й організованої антинаполеонівською пропагандою кампанії Ро-
сії – як її названо – не лише збереглася під французьким впливом, 
але і завдяки безпосередньому зіткненню з Францією й Західною 
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Європою стала перед радикальною спробою віднайдення нового, 
відмінного способу мислення, життя організації людини та сус-
пільства. Важко пояснити, який вплив здійснили ці досвідчені осо-
би в прокладанні шляху східнослов’янського вільнодумства, лібе-
ралізму й романтизму, як відбивалися їх дії на процесах свідомості 
й народотворення, коли ще під час наполеонівської кампанії роз-
ходилися по Росії чутки, що Наполеон:

«[…] зажадав від царя свободи для всіх підданих селян; і 
це жадання поєднувалося із погрозою, що війна буде тривати 
допоки так не станеться. Ясна річ, що про це багато говори-
лося перш за все у селах, наважувалися про це писати, напри-
клад у листах до засланців у Сибіру. Курсували різні записки 
й відозви, а в деяких частинах Росії навіть будувалися далеко-
глядні плани […]».

У ситуації свідомісних і націєтворчих процесів, які посилюва-
лися, а також паралельній їм ранньоромантичній гарячці важко 
дивуватися, що в Інфантах, на Кавказі чи в Україні розголошували-
ся антицарські настрої та автономічні тенденції. Однак почуття во-
рожнечі стосовно наполеонівської експансії пробуджували також 
національну свідомість пригнічених царським режимом слов’ян та 
інших народів, які під впливом бурхливих подій і нових тенденцій 
епохи почали у свій спосіб турбуватися проблемами задоволення 
власних національних та історичних потреб.

Як чудовий пропагандист і ідеолог, Наполеон виносив користь 
із цих тенденцій, більше того – свідомо відкликав до національ-
них почуттів як осередку диверсії проти Росії (а також Австрії та 
Пруссії). Знаючи, наприклад, про французькі симпатії українських 
автономістів, виголошені у його честь політичні тости, Бонапарт 
мав наміри 1812 року утворити з України васальну державу, в якій 
би правили відповідно до наполеонівської моделі, впорядковану на 
зразок подібних у Західній та Східній Європі, для прикладу можна 
згадати Ренський Союз, Неаполітанське Королівство, Іллірійські 
Провінції, Князівство Варшавське.

Поразка Наполеона у війні з Росією перекреслила також це, як 
і інші його «слов’янські плани». Унаслідок перемоги Олександра І 
настає посилення влади і значення Росії в Європі, її ролі та реаль-
них можливостей слов’янської першості. Переказана Гердером візія 
ери слов’ян у Європі стає фактом. Таким чином, згадана вище ідея 
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національності та споріднення, яка сприяла власній ідентифікації, 
а також пошукам коренів мови і культури як доріг національного 
відновлення й основи слов’янщини, стала аргументом, що приніс 
Олександру  І розголос і славу. Достатньо хоча б кинути оком на 
першорядні в той час російські часописи: «Вестник Европы» і «Сын 
Отечества», в яких наявні оди на честь «білого царя», «царя право-
славного» займали цілі сторінки, а серед авторів не бракувало відо-
мих поетів, згадаємо для прикладу Державіна, Карамзіна, Озерова, 
Востокова, Жуковського. Услід за ними пішли й українські «офіцій-
ні славофіли», однак характер їхньої творчості найкраще відобра-
жає наведений нижче фрагмент вірша Петра Данилевського:

Слава Богу – Господові:
Слава Руському цареві!
Слава Князю і Графам.
Слава Руському народу
Храбрим військам, воєводам,
Вірним Росії синам!

Оминаючи урядовий ентузіазм знаної на той час із процара-
тівських настроїв польської аристократії з оточення Адама Чар-
ториського і графа Яна Потоцького, пов’язувалися з «цесарем 
слов’янським» політичні надії як польські, так і слов’янські. Варто 
згадати, що насправді щиро сприйняли перемогу Росії серби і бол-
гари, вбачаючи у «православному цареві» не лише слов’янського 
побратима, який буде захищати їх від султанського режиму, а й 

«[…] визнавця тієї самої православної віри, значення якої 
довгий час мало панувати над національними почуттями, про-
сто замінювати їх. Надії на визволення посилилися в часи серб-
ських національних повстань і пов’язаних з ними спроб про-
хання про допомогу царя Олександра І для сербів. Удалий ре-
зультат битви схилив також болгар до пошуку допомоги в Пе-
тербургу, а російська дипломатія заохочувала їх до цієї акції».

Не варто в цій ситуації дивуватись, що Росію почали трактува-
ти як захисника слов’янської справи, який може об’єднати навко-
ло себе усіх слов’ян. Вираження цьому вже 1806 року під час війни 
Росії з Туреччиною знайшов головний анімато болгарського націо-
нального відродження Софрон Вранчанський, який декларував від 
імені болгар, що їхнім прагненням є приєднатися до Росії.
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У такому контексті слов’янська ідея, що спочатку була інте-
груючою силою суспільства щодо зміцнення своєї ідентичності, 
отримує зараз інший вимір і значення. Розбуджене Гердером захо-
плення слов’ян власним родоводом, ідеєю зв’язку і належністю до 
великою слов’янської родини тут набирає характеру політичного 
явища, більш розгалуженого, ідеологічного та багатозначного.

Але це яскраво проявиться дещо пізніше, передусім у літературі 
й думці слов’янської доби зрілого романтизму, натомість, знайомля-
чись із передумовами та генезою цього явища, можна було перекона-
тися, який існує безпосередній зв’язок і як багатьма нитками – іноді 
непомітними – пов’язаний слов’янський романтизм із наполеонів-
ською добою. Це виразно помітно на прикладі нинішньої спроби 
«наближення» важливих залежностей, передумов і джерел, адже по-
дальший розвиток подій, суспільних, економічних, інтелектуальних 
змін, а також націєтворчих процесів, призвів до того, що те зіткнен-
ня слов’ян із наполеонівською епохою, з проблемами європейського 
масштабу, французькою ідеологією революції та французької бур-
жуазної держави відіграло вирішальну роль. Не випадково ці питан-
ня стають зараз предметом окремого наукового зацікавлення, зокре-
ма якщо йдеться про зв’язки наполеонівської епохи та формування 
основ слов’янської новожитності, вплив якої на процес відродження 
випливає також із факту, що нова доба розвитку літератури й роман-
тичної духовності тісно пов’язується з новою історичною епохою.

Її справою було динамізувати народновизвольні рухи в усіх 
слов’янських народів, що б одночасно сприяло створенню такої 
кон’юнктури, в якій слов’янські народи усвідомили б собі свою на-
ціональну ідентичність, родинне стремління та національні про-
блеми, свої права щодо самостановлення. Це усвідомлення першим 
ранньоромантичним маніфестом духовної незалежності прошарку 
інтелігенції, що народжувався і який тогочасні націєтворчі проце-
си та події наполеонівської доби піднесли на п’єдестал історії. За-
вдяки цьому шлях для літератури і романтичного мистецтва був 
відкритий, коли, власне почавши від того часу, література, мисте-
цтво, філософія та інші гуманітарні науки, які займаються люди-
ною, її життям і культурою, стали знаряддям інтелігенції.

Основне нововведення викладеної вище переорієнтації поляга-
ло в тому, що, сприяючи рухові, нова слов’янська інтелігенція була 
представником невизначеної верстви, а народу як спільності усіх 
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суспільних верств, із яких і виділялася інтелігенція. Натомість у 
своїй головній національній програмі найважливішим завданням 
вона ставила розвиток власної культури, що мала слід «духу нації», 
прояви якої можна побачити в мові, фольклорі, історії, спільноті, 
традиціях, у родоводі, що становить основу ідеї взаємності слов’ян. 

Так належить тлумачити оту ранньоромантичну гарячку навко-
ло шедеврів письменництва, фольклору та історії, їх збирання, запи-
сування, видання, написання про них наукових статей, з одночасним 
піднесенням напруги стосовно опрацювання правил рідної мови, її 
історії та зв’язків із іншими слов’янськими мовами, а також вивчен-
ням літературно-культурних, історичних зв’язків і нав’язуванням 
особистих контактів, що становлять основу слов’янознавчих заці-
кавлень. Вони почали в той час отримувати нову установчу підтрим-
ку в повсталих у всій слов’янщині наукових товариствах, музеях, ре-
дакціях часописів, театрах і кафедрах університетів.

Підсумовуючи, можна сказати, що нові явища, процеси і тен-
денції, які мали місце на слов’янських землях у наполеонівську добу, 
були підставою майбутніх великих змін, стали певним знаком часу 
в духовній культурі слов’ян, а також становили вісь слов’янського 
національного відродження, що було участю покоління романтиків, 
зроджених із духу французької революції та наполеонівської доби.
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ПОЛЬСЬКА ТЕЧІЯ 
В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ1

У духовному розвитку кожного народу можна знайти сліди зо-
внішніх впливів. Діалектика історичного розвитку вказує, що ци-
вілізаційний прогрес залежить не лише від суспільних змін, а й від 
зовнішніх впливів одних народних та державних організмів на інші.

Про культуротворчу роль такого процесу в духовному розви-
тку кожного народу говорив на з’їзді польських письменників у 
Львові 1894 року Іван Франко:

«… Історик літератури повинен бути істориком цивілізації сво-
го народу; історію літератури повинен вважати, як найбільш ва-
гому, хоч не єдину частину цивілізаційного розвитку. Цивілізація 
схожа на атмосферу, що оточує людину з усіх боків від народження 
аж до смерті; вона не визнає ані політичних, ані національних меж, 
пливе від народу до народу, модифікує оригінальні расові та пле-
мінні особливості кожного народу, кожної людини, отже, історик 
літератури, який хоче в науковий спосіб виконати своє завдання, 
не може обмежуватись одним суспільством, однією расою, однією 
суспільною верствою – він повинен мати вразливе вухо на кожний 
цивілізаційний подмух різних напрямків, які припливають ззовні 
і знаходять свій вираз якщо не в самих літературних творах, то у 
зміні смаків та естетичних суджень, що в значній мірі впливає на 
зміну фізіономії даної літератури».

На інший аспект цієї проблеми вказав у своїй доповіді на згада-
ному з’їзді Ю. Третяк. 

«Виявити чужі елементи і впливи, – відзначав доповідач, – це ще 
не все. Завдання полягає в тому, щоб дослідити й оцінити взаємини 
двох сил, що виступають в революційній боротьбі: натиску чужо-
го впливу та власних протидіючих сил. Треба вказати на різницю, 
що заходить між цими двома силами, показати, які заходять між 
ними зв’язки в творах видатних представників епохи. Чи корінна 
протидіюча стихія відіграє лише пасивну, даючись відштовхнути 
на дальший план зовнішній силі…, чи відіграє вона чинну роль, 

1 Першодрук: Наша культура. – 1970. – № 9.
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тобто, збудившись внаслідок сильного зовнішнього стику, рветься 
до нового самостійного життя?»

Пригадаймо, що обидва доповідачі, вказуючи на повну типоло-
гічну подібність у розвитку письменства, ілюстрували свої положен-
ня відповідними прикладами з української та польської літератури.

Висунуті Франком і Третяком постулати відносно дальших до-
сліджень залежностей і впливів в обох літературах були предметом 
студій багатьох учених, як польських, так і українських. Проте до-
слідники здебільшого обмежувалися лише розглядом українського 
елементу в польській літературі, приділяючи особливу увагу пред-
ставникам так званої української школи.

Натомість питання про польський струмінь в українському пись-
менстві щойно почало ставитися. А для типологічного вивчення поль-
сько-українських взаємин проблема ця набирає першорядної ваги.

Це тим важливіше, що поява такої тенденції – явище неминуче, 
особливо там, де стикаються дві національні культури, де історія 
двох народів щільно пов’язана між собою. Чужа стихія або елемен-
ти в іншій літературі чи письменницька двомовність стає тоді зако-
номірністю, перед якою не може встояти найсильніша література.

Здебільшого таке явище – наслідок ліберально-культурної взаємо-
дії. Такою є, наприклад, «українська школа» в польській літературі (по-
чинаючи від найдавніших часів і по наш день), на яку великий вплив 
мала українська народнопоетична творчість, історіографія, літерату-
ра, зокрема епічна, історико-етнографічні традиції, героїчне мину-
ле України та краса і багатство її землі (див.: Наша культура. – 1970. 
– №  4–7). На українське письменство в свою чергу помітний вплив 
мала польська книжна література. З типологічного погляду польський 
струмінь в українській літературі, будучи своєрідним відповідником 
«української школи» в польському письменстві, є, мабуть, проявом чи 
не аналогічної тенденції. Можна було б за аналогією до «української 
школи» утворити умовний термін «польська школа» в українській лі-
тературі. Як і більшість історико-літературних понять, термін цей не 
був би позбавлений умовності, зате без вагань можна було б встанови-
ти його етимологію та дошукатися наукового підґрунтя.

Показовим щодо цього може бути XVIII століття. В українській 
літературі цього періоду польській струмінь мав своє найяскравіше  
вираження – це була таки справжня «польська школа», представни-
ками якої були письменники, зв’язані з Києво-Могилянською ака-
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демією. Незважаючи на релігійно-національні конфлікти, які після 
Брестської унії вельми загострилися, українські освічені верстви за-
лишилися надалі в щільному зв’язку з польською культурою. Поль-
ська мова на рівні з латинською була тоді мовою науки і літератури. 
Не без значення залишається й той факт, що Україна, будучи тоді 
фактично у складі Польщі, перебувала під сильним впливом її адмі-
ністрації та різних уніфікаційних процесів, яким піддавалась україн-
ська соціальна верхівка. Візьмімо, наприклад, шкільництво. Шляхет-
ський історик О.  Яблоновський у книзі, присвяченій Києво-Моги-
лянській академі, зазначав, що структура цього вищого учбового за-
кладу, як і навчальний процес, мала певний взірець польських вищих 
шкіл, з помітною польсько-латинською культурною орієнтацією.

Процесом українсько-польських взаємовпливів у ділянці історіо-
графії зайнявся сучасний польський дослідник Ф. Селіцький. Вказу-
ючи на популярність польських історіографічних праць серед україн-
ських учених, він відзначає, що «Синопсис» І. Гізеля опертий значною 
мірою на польські хроніки М. Бельського і М. Стрийковського, а «Лі-
топис» С. Величка є своєрідним переказом «Домової війни» С. Твар-
довського. Селіцький підкреслює також, що українські літописи мали 
в свою чергу великий вплив на польську історіографію.

Варто пам’ятати також про тих українських учених і літерато-
рів, які перебували на боці польської шляхти і писали виключно 
по-польськи, наприклад, полеміст і проповідник І. Потій, історик 
Й. Єрлич, письменник С. Оріховський.

У художній літературі ця справа набагато складніша. Про це 
згадував якось Я. Янув, Т. Грабовський і Р. Лужний. 

Це передусім стосується тих українських письменників, які писа-
ли польською мовою. Значна кількість авторів, наприклад, М. Смо-
трицький, С. Косів, П. Могила, Й. Галятовський, під час релігійної 
боротьби, використовуючи літературно-полемічні прийоми поль-
ських авторів, звертались до польської мови з метою ще сильнішого 
удару по своїх супротивниках, з думкою бути краще зрозумілим, на-
дати широкого резонансу справі, за яку вони боролися.

Інша частина українських письменників, стривожена турецько-
татарськими навалами та загрозою магометанізму, закликала укра-
їнців, росіян і поляків до християнської єдності в боротьбі проти 
магометансько-мусульманської небезпеки. Літератори цього гурту 
були тісно зв’язані з Києво-Могилянською академією (згадати хоч 
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би Л. Барановича, С. Полоцького, Ф. Прокоповича чи Й. Галятов-
ського), у якій, як уже згадувалось, польську літературу вважали 
спільним слов’янським здобутком, який вони самі примножували 
власним творчим доробком. Доробок цей вельми помітний, а його 
значна частина, як відзначив краківський дослідник Ришард Луж-
ний, була написана добірною польською мовою.

Українські вчені й літератори, представники «польської шко-
ли» в українському письменстві, були яскравими виразниками 
барокових літературно-інтелектуальних прагнень. Елементи ба-
рокової мовностилістичної орнаменталістики, властиві творчості 
С. Полоцького, Яворського чи Л. Барановича, мали багато спільних 
рис зі стилем бароко Морштина, С. Твардовського та Жабчица. За-
гляньмо для прикладу до деяких польських збірок Л. Барановича:

Po morzu świata jak korab pływamy?
Do Trójcy morza na wieki zmierzamy
Ojcze wołaj na Syna: Syn mój ukochany!
Uszy na głos nakłoń im, by nam był słyszany.
Na morzu świata często wstają wały.
Bez twego Syna – kto dopłynie cały?
Wiatry i może mile go słuchają
Choć by największe wały wnet skracają.
Daj za Sternaka Syna kochanego,
Im dopłyniemy do brzegu wiecznego (...)

(«Filar wiary»)
У цій філософсько-метафізичній методиці Л. Баранович позбу-

вається надмірної пишномовності, його вірш має молитовно-аске-
тичний характер. Не згадуючи вже численних польських віршів і 
трактатів автора «Меча духовного», чимало його віршів сповнені 
патріотизму (цикл віршів «Про війну»), а слов’янсько-християнська 
єдність була для Барановича умовою морально-політичного рятун-
ку, гарантією польсько-українських дружніх взаємин:

Pożal się, Boże, nieszczęsnej godziny
Że się sarmackie z sobą tłukli syny – ... – 
Turczyn złami szyję
Rusin go mężny
I Lech potężny walecznie pobije.

(«Lutnia Apollinowa»)
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Письменником, найбільш зв’язаним з польською культурою, 
належало б вважати С. Полоцького. Р. Лужний, порівнюючи «Псал-
тир» Яна  Кохановського та Симеона Полоцького, відзначає, що 
блискуче володіння літературною формою здобув український 
письменник, звертаючись, зокрема, й до найкращих зразків, зосіб-
на до Я. Кохановського.

Не слід випускати з уваги, що більшість представників «поль-
ської школи», будучи авторами польських підручників поетики, 
риторики (цій проблемі присвячена праця Г.  Сивоконя «Давні 
українські поетики», Харків, 1960), проповідей, трактатів чи по-
етичних творів, свою ерудицію здобувала здебільшого в польських 
єзуїтських колегіях, у Краківській та Замойській академіях, навча-
лись у зарубіжних університетах.

Завдяки їхнім зусиллям тогочасна українська література збага-
тилася перекладом «Визволеного Єрусалима» Т. Тассо, зробленого 
невідомим автором та Й. Галятовським і Ф. Прокоповичем (окремі 
пісні), з урахуванням блискучої польської версії Я. Кохановського, 
«Домовою війною» С. Твардовського в перекладі С. Савіцького або 
«Житіями святих» П. Скарги в дбайливому тлумаченні Й. Галятов-
ського, автора багатьох польських поетичних, апокрифічних, по-
лемічних та прозових творів.

Українська література тих часів досягла великих успіхів у ділян-
ці драми й комедії. Жанр цей у польській бароковій літературі на-
лежав до найтиповіших. Розробляючи релігійно-обрядові мотиви, 
частина українських авторів дотримувалася й відповідної народно- 
релігійної традиції, але значна кількість драматургів та комедіо-
графів працювала за чужими зразками, особливо за польськими. 
Юліан Леванський у статті, присвяченій польсько-українським те-
атрально-драматичним взаєминам у XVII–XVIII ст., наводить при-
клади великої популярності деяких польських драм в Україні, про 
що може свідчити драматургія С.  Полоцького, Д.  Гостовського, а 
надто Я. Гаватовича:

«Українська історична драма (жанр дещо специфічний), що є 
своєрідним схрещенням мартирологічного діалогу з героїчним, – 
також не встояла перед польсько-єзуїтськими впливами. “Володи-
мир” з 14 квітня 1705 р. драма, в якій вперше показано національну 
проблему та “Драма про “Навуходанозора”” Полоцького – п’єси, 
поетика яких оперта на творах польської драматургії».
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«Український вертеп, як і російський, мають у собі елементи 
польського містерійного театру та інтермедій. У  відомих текстах 
надто помітні мотиви, інколи навіть у формі кальки…»

Якщо взяти до уваги, що укладачами шкільних драм були в 
Україні вчителі поетики, які здебільшого писали свої вправи по-
польськи, що польсько-єзуїтські вистави були широкодоступні в 
Україні, тоді факт певної залежності української духовної містерії 
чи драми, на що звертали увагу й українські дослідники, не вва-
жатиметься випадковістю. У  книжці «Початки української коме-
дії» Михайло Возняк відзначав, що «політичне поневолення Укра-
їни під Польщею промощувало широкий шлях впливові польської 
культури на українську…»

Але того впливу не слід перебільшувати. У багатьох випадках 
залежність ця надто мінлива. Підхоплені українцями чужі зразки 
інколи зразу зливалися з культурно-народною традицією, врос-
тали в український ґрунт, втрачаючи ознаки свого первісного по-
ходження. Крім того, національний розвиток кожної культури 
не є настільки відрубний, щоб не мати в своїй основі елементів 
загально людського культурного універсалізму, щоб не продовжу-
вати ще раніших літературних традицій. На ці моменти наголошу-
валось у численних працях українських учених.

І це не суперечить тезі про наявність польського струменя в 
українській літературі, про факт існування «польської школи», 
представники якої в силу певних обставин були зв’язані з поль-
ською культурою, а значна їх частина писала по-польськи.

Прикладом можуть бути й українські інтермедії. Я.  Гордин-
ський зауважив, що українські інтермедії з’явилися у зв’язку з 
польським театром і при польських драмах. У книжці цього авто-
ра «З української драматичної літератури XVII–XVIII ст.» (Львів, 
1930) надруковано інтермедії «Дервінського збірника», наприклад: 
«Хлоп і німець», «Козак, поляк і німець», «Хлоп, жид і три студен-
ти» та ін., які свідчать про те, що польська мова відігравала в укра-
їнських інтермедіях неабияку роль (це саме явище спостерігаємо в 
інтермедіях до польської драми Я. Гаватовича). Ці дотепні, глузливі 
польсько-українські діалоги, написані для розваги, не позбавлені 
гострої соціально-політичної сатири. Розумний, дотепний селя-
нин чи козак, який розмовляє по-українськи, перехитрює своїх 
«польських» співрозмовників (панка, студента, німця), глузує з їх 
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«панськості» міцним, приперченим словом та «мужицькою філо-
софією».

Проте не всі українські інтермедії мають на собі відбиток поль-
ського впливу. Гумор і сатира були настільки характерні для укра-
їнської літератури, що своїм доробком і досвідом вона була для 
сусідніх народів предметом захоплення і прикладом для насліду-
вання. На бурхливий розвиток гумористично-сатиричної тенден-
ції в українському письменстві вказували Г. Нудьга, Л. Махновець 
та ін. У монографії останнього «Сатира і гумор української прози 
XVI–XVIII ст.» подається польська пародія невідомого українсько-
го автора, який, змальовуючи передвиборчу метушню після смерті 
короля Я. Собеського, нещадно висміюється з кільканадцяти іно-
земних претендентів на польський королівський трон, особливо 
в’їдливо глузує він з кримського хана. У цій польській пародії укра-
їнського автора не можна не бачити блискучих традицій політич-
ної сатири запорожців.

Значного польського впливу зазнала також перекладна україн-
ська повість XVII–XVIII ст. Це, мабуть, тому, що твори західноєвро-
пейської літератури перекладалися українською мовою переважно 
з польської. Б. Деркач у дослідженні «Перекладна українська повість 
XVII–XVIII століть» зауважує, що «пам’ятки західноєвропейської 
літератури, перекладені в Польщі, органічно поєднувалися з оригі-
нальною польською літературою, як це було і в інших європейських 
країнах, до яких вони потрапляли в перекладах з латинської мови. 
Цікаво зазначити, що українські і російські перекладачі, звертаю-
чись до польської літератури, перекладали передусім не оригінальні 
її твори, а польські переробки пам’яток середньовічної літератури».

Так, українські переклади повістей і оповідань «Великого зер-
цала» здійснені з польського перекладу С.  Висоцького. Ними ко-
ристувалися Й.  Галятовський і А.  Радивиловський. Натомість 
«Римські діяння», як відзначає О. Назаревський, є перекладами з 
польського видання кінця XVI ст. Інші твори західноєвропейської 
літератури, які користувалися тоді популярністю в Україні, напри-
клад, «Повість про сім мудреців», «Повість про Петра-золоті клю-
чі», були переробками з польських перекладів. До визначніших 
здобутків української перекладної літератури того часу слід зара-
хувати «Визволений Єрусалим» Т. Тассо, здійснений, як уже згаду-
валося, з польського перекладу Я. Кохановського.
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Оригінальні твори польської літератури також цікавили укра-
їнських письменників. Я вже згадував про історіографічні праці, 
про переклад «Життя святих» П. Скарги, «Домової війни» С. Твар-
довського. Не слід забувати про вплив польської панегіричної лі-
тератури на українську, доказом чого може бути польський панегі-
рик Лаврентія Крщоновича, знайдений П. Поповим. Варто згадати 
і про українських байкарів, які, як зазначає В. Крекотень, черпали 
сюжети байок з польських творів, наприклад Т. Бідермана, а над-
то І.  Красіцького. Значення останнього для розвитку української 
байки дуже велике.

Починаючи з другої половини XVIII ст. і по 20-ті роки ХІХ ст., 
тобто до виступу романтиків та письменників «Руської трійці», 
польський струмінь в українському письменстві, як і український в 
польському, у силу певних історико-політичних та суспільно-куль-
турних обставин відіграє мінімальну роль.

Велике пожвавлення наступало з приходом романтизму, ідей-
но-естетична програма якого була щільно пов’язана з національ-
но-визвольною боротьбою того часу. Звернення до народу, до його 
героїчного минулого та фольклорних традицій – це основні риси 
тогочасних літературних прагнень. Українська романтична літера-
тура розвивалася в річищі тих напрямів, які розвинулись у той час 
у літературах усіх європейських народів, зокрема в слов’янських. 
Відомий український знавець романтизму Петро Волинський 
 відзначає:

«Багато близького для себе відчули українські романтики і в 
проголошених польською літературою гаслах народності та націо-
нальності. Вони поділяли піднесену Міцкевичем думку про те, що 
однією з істотних особливостей романтизму є його спорідненість 
з усною народною поезією… Правда, ранні українські романтики 
не спроможні були приєднатись до революційних тенденцій, яки-
ми пройняті були твори Міцкевича, Гощинського, але їх захопили і 
патріотичний пафос творчості польських романтиків, і могутні об-
рази героїв, і звернення до джерел народної поезії. Це захоплення 
виявилось, насамперед, у спробах подати твори польських роман-
тиків у перекладах».

Але це вже нова не лише літературно-естетична, а й історико-
політична якість, і тому розглядові цієї проблематики належало б 
присвятити окреме дослідження.
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ВІД ГЕРДЕРИЗМУ ДО СУЧАСНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 1

Висловлена Гердером у т.  зв. «слов’янському розді лі» четвер-
тої частини праці «Роздуми про філософію іс торії» «слов’янська 
ідея», – як міф про рільничо-пастуше життя і селянську лагідність 
слов’ян та їхні великі мо ральні чесноти, – являла свою спробу за-
стосувати його «ідею людяності» до конкретної історіософської 
кон цепції. Слов’яни були для нього ідеалом народу, який у зма-
ганні за найпрекрасніший «лавровий вінок людя ності й людської 
гідності», а також у «золотому ланцюгу культури, який огортає 
всю землю», мав виконати мі сію, нереалізовану римлянами і гер-
манцями.

Так емоційно й етноцентрично сформульована ідея місії 
слов’ян розбурхувала у польських, чеських, сло вацьких, сербських, 
російських та українських роман тиків 2 приспану енергію (що спи-
ралася на ірраціо нальне мислення) й месіанські концепції. Аби 
усвідо мити привабливість, силу і спрямованість цієї ідеї, слов’яни 
повинні були спочатку завершити «відкрит тя» самих себе, своєї ет-
нічної самоідентичності, інтег раційних зв’язків, які функціонува-
ли в їхній спільноті: етнічних, психічних, культурних, емоційних 
та істо ричних, – які, власне, і утворювали принципово ідео логічне 
національне «самовизначення». Вказуючи на його націєтворчі 
властивості, дослідники наголошують, що і в такій специфічно 
сформованій національній свідо мості розвивається і набирає жит-
тя міжнародна свідо мість (свій–чужий), зазначаючи водночас, що 
«для структури сучасних націй не байдужий той факт, що народи 
історично розвинулися як надбудова над пле мінними структура-
ми. Крім того, одноплемінність, спільність походження чи племін-
на кровна спорідне ність, як правило, входять до складу національ-

1 Першодрук: Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1.
2 Див., напр.: Klarnerówna Z. Słowianofi lstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 

1848. – Warszawa, 1926; Stefanowska Z. Historia i profega. – Warszawa, 1962; Walicki A. 
W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofi lstwa. – 
Warszawa, 1964; Ko zak S. Knyhy bytija ukrajinśkoho narodu Mykoły Kostomarowa 
i Księgi narodu i piełgrzymstwa polskiego Adama Mickie wicza // Slavia Orientalis. – 
1973. – N 3.
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них іде ологій, не завжди гармонізуючи з іншими елементами цих 
ідеологій... У результаті структура нації не вільна від внутрішньої 
дисгармонії, а традиція одноплемінності стикається з тенденцією 
до загальнолюдського універсалізму»3.

Ця думка проливає світло на важливий механізм ви никнення 
суспільств на основі національної історії та культури, а також 
народної культури, яку слов’яни трактували як національну; на 
формування саме такої культури, що становить важливу переду-
мову в процесі формування національної свідомості, у якій, якщо 
йдеться про т.  зв. неісторичні (недержавні) народи, на перший 
план висувається ідея власної нації, а вже згодом  – місія націй, 
які мають споріднені національні культури, що в цьому випадку 
окреслюється романти ками як слов’янська ідея. Таке тлумачення 
національ ної самосвідомості слов’ян та їхньої слов’янської свідо-
мості в тісному зв’язку з проблемами мови, ідеології та культури 
випливає із вказаної специфіки історичного принципу інтеграції, 
основною складовою якого є наці ональні цінності та об’єднавчі 
мотивації, які (закладені в рідній історії та культурі, у сформо-
ваних в історично му просторі традиціях) разом становлять ін-
тегральну частину світогляду, з якого на помежів’ї націєтворчих 
процесів (ХVIII–ХІХ ст.) народилися нові ідеологічні явища та го-
ловні суспільно-етнічні ідеї 4…

Таким чином, історичний процес формування націо нальної 
свідомості є одночасно процесом формування новітніх сус-
пільств з національною культурою. Виділя ючи історичний і сус-
пільно-культурний аспекти націо нальної свідомості слов’ян, по-
трібно водночас пам’ята ти, що крім автосугестії, рис екзальтації 

3 Chałasiński J. Kultura i naród. Studia i szkice. – Warszawa, 1968. – S. 33 (пор.: 
Веселовский А. M. Южно-русские былины. – С.Пб., 1884. – С. 401).

4 Питання формування сучасних слов’янських народів та їхніх культур 
наприкінці XVIII ст. і першої половини XIX ст. приваблює сьогодні дослідників 
усього світу, про що свідчить, наприк лад, організована в Москві ЮНЕСКО та 
Інститутом слов’янознавства і балка ністики Академії наук СРСР у листопа ді 
1974 року Міжнародна наукова кон ференція «Славянские культуры в эпо ху фор-
мирования и развития славян ских наций (XVI–XIX вв.)» (Москва, 26–28 листоп., 
1974). Порушувалася ця проб лема і на II Міжнародній конференції слов’янських 
етнографів у Познані (11–12 жовт., 1974). Див. матеріали цієї кон ференції: 
Problemy kultury ludowej і narodowej / pod red. J. Burszty. – Warszawa ;  Poznań, 1976, 
а також на II секції Загального з’їзду істориків, який від бувся в Торуні (9–12 верес., 
1974). (Див. матеріали: Narodziny і rozwój nowoczesnej kultury polskiej / pod red. 
J. Wojtowicza i J. Serczyka. – Wrocław : Os solineum, 1976.)
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та ірраціона лізму, «вона виникла не з безрефлексійної належ-
ності до свого племені за умов, у яких материнське плем’я є для 
індивіда єдиною можливістю людського існування. Національна 
 свідомість – це продукт суспільного, прос торового і психологіч-
ного руху 5.

Але цей рух, динаміка в процесі формування свідо мості 
слов’янських народів тісно пов’язується (особли во в українців, по-
збавлених незалежності) з бороть бою проти чужої релігійної та 
державної агресії (про що переконливо свідчить епічний фольк-
лор), а також із суспільними рухами, ареною яких було передусім 
XVIII ст. і які вирішальним чином вплинули на кристаліза цію на-
цієтворчих процесів. У праці «Розвиток новітньої нації» Марцелій 
Гандельсман пише, що у цей період «поняття нації, ідентичне до по-
няття держави, ототож нюється з поняттям народу, поширюється 
на всі верс тви, а передусім на ті, які до того народом, власне, не 
були... У міру зростання свідомості, – кількісно і якіс но, – народ-
ність заповнює усю широчінь національно го життя. Немає в ньому 
місця ні для кого, окрім наро ду, і потрібно у нього повністю увійти, 
або тебе вики нуть за його межі»6.

Ці проголошувані в Американській і Французькій ре волюціях 
антифеодальні ідеї та гасла потрапили на ду же сприятливий 
слов’янський ґрунт, де такі революцій ні суспільно-національні ідеї, 
пов’язані з піднесенням народних і плебейських мас до ролі актив-
них творців історії, функціонували в епічному фольклорі, отже, 
бу ли близькі слов’янським народам, позбавленим неза лежності 
іn рotеntіа 7. Водночас вони наростали, динамізувалися і знайшли 
свою реалізацію у боротьбі за свободу проти чужої релігійної та 
державної агресії, яка тривала протягом століть, що знайшло своє 
яскра ве вираження в епіці слов’янських народів. Постійна небез-
пека та боротьба, суспільні потрясіння, а також вплив героїчно-
го фольклору були важливими чинни ками, які цементували на-
ціональну єдність і самосвідо мість, оскільки вони базувалися на 

5 Там само; див. також: Chałasiński J. Kul tura i naród. Studia i szkice. – Warszawa, 
1969. – S. 33.

6 Handelsman M. Rozwój narodowości nowoczesnej.  – Warszawa, 1923.  – S. 10; 
див.: Topolski J. Metodologia histo rii. – Warszawa, 1968. – S. 75–79; Cocchiara G. Dzieje 
foklorystyki w Europie. – Warszawа, 1971; Ha zard P. Myśł europejska od Monteskiusza 
do Lessinga. – Warszawa, 1972.

7 Латин. – у потенціалі, у внутрішніх мож ливостях.
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свідомій участі та ціле спрямованих зусиллях усіх класів і верств 
недер жавних спільнот 8.

Задумуючись над цим питанням, сучасний славіст, напевно, по-
годиться із твердженням, що «за цих обста вин передумовою усіля-
кого поступу в націєтворчих процесах, що розвивалися, спираю-
чись на почуття пер вісної мовно-етнічної спільності, є рівночасне, 
якщо не випереджальне, зростання суспільної свідомості членів 
спільноти, пов’язане у свою чергу з формуванням їх ньої активної 
громадської позиції. Провідною силою націєтворчих процесів ста-
ють чинники емоційного та ідеологічного характеру, що закорінені 
в усвідомленні спільного походження, спільного культурного спад-
ку в найширшому значенні цього слова, часто заідеологізо ваного 
(власне, історичної свідомості), а стосовно сьо годення і найближ-
чої перспективи – у відчутті посланництва, певної історичної місії. 
Цей (останній) момент обґрунтував в очах тогочасних ініціаторів 
вищезгада них націотворчих процесів раціональність і слушність 
проголошуваних ними ідей та їхню діяльність з точки зору не тіль-
ки партикулярних інтересів мовно-етнічних спільнот, а й загально-
людського напряму розвитку» 9.

У цій думці, як нам здається, закладена таємниця від критої Гер-
дером слов’янської ідеї, а також сенс усієї проблеми, пов’язаної з 
механізмом формування націо нальної свідомості слов’ян, їхньої 
загальної суспільно-національної ідеології та слов’янської солідар-
ності (чи то у вигляді ілліризму, чи слов’янофільства разом із різно-
рідними етноцентричними варіантами, включно з панславізмом 
та австрославізмом), які супроводжували процеси культурного  і 
 політичного «пробудження» слов’янських народів і привели до їх-
нього національ ного відродження в добу ро мантизму.

Таким феноменом був, як уже згадувалося, фольклор 
слов’янських народів, зокрема  – знаменитий український героїч-
ний епос, який, породжений у вогні національно-визвольих зма-
гань з іноземними загар бниками, надихав на боротьбу і допомагав 
вижити в часи неволі, об’єднував національну спільноту, поси-

8 Див., напр.: Chlebowczyk J. Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie 
środkowej w dobie kapitalizmu. – Warszawa  ; Kraków, 1975. – S. 73–76; Славянские 
культуры... Див. також праці, вміщені у томі «Куль тура и общество в эпоху станов-
ления нации» (Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII – 70-х годах 
XIX в. – М., 1974).

9 Chlebowczyk J. Procesy narodotwórcze... – S. 109.
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люючи її патріотичні, моральні та історико-ментальні зв’язки 10. 
Переказуваний для укріплення духу та пробуд ження патріотизму, 
епічний фольклор був «одягнений» в історичні шати і творив пі-
сенну історію, не позбавле ну, щоправда, екзальтації та міфології, 
але «уведений у сферу шляхетної, захопливої легенди», оскільки 
народ «переливав у ці опоетизовані образи всі свої ідеали ге роїзму, 
сили, відданості та любові до волі й правди. Словом, [фольклор] 
зробив із цієї поезії засіб патріотич ного виховання народу від його 
найглибшого, народ ного коріння» 11.

Характерно, що саме передбачена ще Віко («Нова на ука», 1725) 
і реалізована Макферсоном («Пісні Оссіана», фрагменти з’явились 
у 1760 і 1762 роках, повністю – в 1765) і Персі («Пам’ятки давньої 
анг лійської поезії», 1765) епічна героїчна поезія,  – що становила 
«стихійне і наївне вираження нашої душі», «первісну цінність, що 
занепала», у якій «закарбоване багатовікове духовне та історичне 
життя нації», лягла в основу «філософії простого народу» Гердера, 
який у передмові до «Volkslieder» (1778) писав: «Найбільший пісняр 
греків Гомер є водночас найбільшим народним поетом. Його чудо-
вий твір – це не тільки епопея, а й епос, сказання, сага, жи ва історія 
народу. Він возлежав на оксамитах для писан ня героїчної поеми 
у двічі по двадцять чотири пісні, згідно з правилами Аристотеля, 
чи – якби того прагну ла його душа, – з порушенням цих правил, а 
схоплював, що почув, представляв слухачеві те, що особисто спос-
теріг і підгледів: його рапсодії збереглися не серед кра му книгарень 
і не на жалюгідних листках нашого папе ру, вони збереглися у вухах 
і серцях живих співців і слу хачів, від яких згодом і були записані, а 
потім завдяки їм дійшли до нас» 12.

10 В українській літературі на це пи тання звертали увагу Драгоманов, Фран-
ко і Колесса. Сучасні методологічні засади дослідження епічного фольклору слід 
пов’язувати з працями В. Жирмунського (див.: Эпическое творчество славян ских 
народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. – М., 1958), П. Богатирьова 
(див.: Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славян ских народов.  – 
М., 1958), а також М. Рильського, М. Плісецького, Б. Кирдана, М. Кравцова (див., 
напр.: Іс торичний епос східних слов’ян / за ред. М. Рильського. – К., 1958; Про-
блемы фольк лора  / отв. ред. М. Кравцов.  – М., 1975; Prob lemy kultury ludowej i 
narodowej...; Славянские культуры в эпоху формирования и развития...

11 Див. вступ Мар’яна Якубця (див.: Jugosłowiańska epika ludowa / wybór, oprać. 
M. Jakóbiec. – Wrocław : Ossolineum, 1948. – S. V–VI і пор. з: Czajka H. Bohaterska 
epika ludowa słowian południowych. – Wrocław : Ossolineum, 1973; Визвольний рух у 
народній пісенній творчості (XVIII–XIX ст.). – К., 1971. 

12 Herder J. G. Pieśni ludowe // Teoria badan literackich za granicą. Antologia / wybór, 
rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej. – Т.  1 : Romantyzm i pozytywizm. – 
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Вказуючи на ідеал свіжої, первинної поезії, що ви никла «з при-
родної та історичної потреби» народу, Гердер поставив її в один ряд 
з поезією Гомера, Данте, Шекспіра, ідентифікуючи народну поезію 
з національ ною, оскільки «простий люд, найавтентичніша і най-
більш неторкана частина народу, є справжнім вираз ником націо-
нальної душі». Особливо тому, – якщо взя ти до уваги історичний 
аспект народної поезії та її дав ню традицію, – що вона є «архівом 
простого люду, скарбом його знань і його релігії, його теогонії та 
кос могонії; оспівуючи історію пращурів та події сучасного життя, 
вона відображає всі родинні переживання, болі та радощі – від ко-
лиски до труни. Мале зібрання таких пісень, записаних з уст на-
роду його власною мовою..., буде нести більше відомостей про цей 
народ, ніж усіля кі балачки мандрівників» 13.

Названі тут Гердером культуротворчі, ідеологічні й емоційні 
чинники та чесноти народної пісні мали принциповий вплив на 
формування історичної та ет нічної свідомості слов’ян раніше, ніж 
це спостерігаємо в інших суспільствах. Якщо в Західній Європі 
пісні не мали значних, – поза літературними, – ідеологічних і сус-
пільно-політичних наслідків, то на слов’янських землях, де вони 
віддавна були виразниками націо нально-визвольних змагань на-
роду, пісні набули зна чення ідеї-сили, яка була ніби каталізатором, 
що прискорював і підсилював процеси формування наці ональної 
 свідомості. 

Отже, не дивно, що у такому неусвідомленому, але «відчутому» 
слов’янами, а згодом послідовно науково доведеному і «сформо-
ваному гердеризмі містилися всі ті основоположні суспільно-на-
ціональні ідеї, які існували у слов’янських народів іn роtеntіа і які 
висвітлили внутрішні тенденції та сили, що несподівано проясни-
ли горизонти майбуття і нап рям дій» 14.

Такий погляд пояснює притаманну західноєвропей ським мис-
лителям здатність формулювати теорії та но ві напрями досліджень 
із конкретними пріоритетами (що не було сильною стороною 
слов’ян), демонструє та кож позалітературне зацікавлення Гердера 

Kraków, 1965. – S. 70.
13 Цит. за: Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie... – S. 193.
14 Див.: Burszta J. Kultura ludowa – kultura narodowa. – Warszawa, 1974. – S. 177. 

Як засвідчує назва книжки, тут розв’язується проблема (яка цікавить та кож, 
правда, в дещо іншому аспекті, познанського дослідника) комплексу явищ, що 
містяться на осі «народна куль тура – етнічна культура».
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(та інших ентузіастів фольклору) народною поезією різних етно сів, 
зокрема епічною піснею тих «закоханих у господарство» слов’ян, 
«готових прийти на допомогу», «пос тужливих» «прихильників сво-
боди», що її він трактував як «вітчизну, об’єднану відчуттям зв’язку 
з усім людс твом», як основу для реалізації у майбутньому «ідеї лю-
дяності», у якій особливу роль повинні були відіграти слов’яни, зо-
крема українці: «Україна стане новою Гре цією. Краса неба, під яким 
живе цей народ, його ла гідність, музична натура, врожайні поля 
тощо підні муться колись до належного життя. З багатьох малих ди-
ких народів, до яких належали колись і греки, поста не цивілізова-
ний народ... їх (слов’янських народів) кордони сягатимуть Чорного 
моря, а звідти розширять ся на увесь світ» 15.

Таким чином, українська нація, що боролася за своє визволен-
ня, нація, що вирізнялася народно-плебей ською традицією, осо-
бливими рисами характеру і на родної культури, що помітив Гердер, 
була наділена вче ним почесною місією реалізувати принципи шля-
хетної ідеї людяності. Наведене пророцтво Гердер нібито вис ловив 
після ознайомлення з українськими героїчними думами та істо-
ричними піснями, як пише Марк Азадовський в «Історії російської 
фольклористики» 16; Гердер побачив у них характерну для слов’ян 
свідому участь найширших мас у важливих справах, що мали 
вплив і на загальнолюдський розвиток. Історична перспектива цих 
недержавних суспільств не залежить винятково від актуального 
рівня їхнього цивілізаційного розвитку, а передусім від власних 
сил і можливостей, від налаштування суспільства і від традицій, 
що виявляють приспану суспільну свідомість, а також історичні та 
народотворчі потенції.

Отже, не дивно, що саме вони звернули на себе ува гу провід-
них представників слов’янського «Sturm und Drang» 17 – Караджи-
ча, Копітара, Коллара, Шафарика, Челаковського, Бродзинського, 
Доленги Ходаковського, Цертелєва, Максимовича, Шашкевича, 
скеровую чи їхні думки, власне, до народної традиції, фольклору, 

15 Ця думка про провідну роль слов’ян у майбутній реалізації щасливо-
го суспільства в масштабах усього світу міститься в «Щоденнику подорожі 
1769 року» (див.: Adler Е. Herder і oświecenie niemieckie. – Warszawa, 1965. – S. 373; 
Маtl J. Slawische und deutsche Romantik // Deutschslawische Wechselseitigkeit in 
sieben Jahrhunderten. – Berlin, 1956).

16 Див.: Азадовский M. История русской фольклористики. – М., 1958. – С. 120.
17 «Буря й натиск» – літературний та суспільний рух у Німеччині.
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і особливо  – героїчного епосу. Ця «жива історія наро ду» здалася 
їм «уламками колись великої будівлі, яка ле жить у руїнах, але ще 
може для піднесення Святинь На роду і послужити за наріжний 
 камінь» 18.

Та оскільки героїчні пісні були «живою історією» і «збірним 
 образом душі» для слов’янських будителів і романтиків, вони 
не могли бути й чимось іншим для гуслярів, лірників чи кобзарів 
XVI–XVІI ст., творців і популяризаторів цих пісень. Отже, невідо-
мий поет «не вигадав ані основи, ані духу своєї поезії. Він тіль ки 
втілив у слова, перелив із серця музику і вислови, які жевріли або 
закипали в усіх серцях. Він тільки вис півав те, у що всі вже вірува-
ли, він був тільки еоловою арфою, в якій вдячно відізвалися почут-
тя усього племені» 19.

За таких умов поставала українська героїчна епіка, яку істо-
рія та поєднання різних чинників формують у свідомість народу; 
свідомість не завжди об’єктивну, ос кільки нерідко вона жила сен-
тиментами і міфами, бо народна уява віддавала перевагу ідеалізо-
ваним обра зам, таким, які відзначилися героїзмом у визвольній 
боротьбі. Слід, однак, пам’ятати, що така позиція є типовою реак-
цією на певну історичну реальність. Від так трагічна історія Украї-
ни повинна була мати своїх трагічних і героїчних творців. Досить 
згадати про поширену в українському народному епосі тему націо-
нально-визвольної боротьби з турець ко-татарськими загарбни-
ками. Помітний у цьому цик лі характерний мотив, підкріплений 
моделлю патріо тичного почуття, в якому поєднуються історичне 
та ре лігійне мислення зі здатністю до боротьби та героїчних дій, – 
це явище характерне як для російських билин, ук раїнських дум 
та героїчних пісень, так і для епосу всьо го південного слов’янства 
та польських історичних пі сень. У  героїчному епосі на тему боїв 
чорно горців з тур ками читаємо:

Crnogorci, moja braćco draga!
Ali čete da mi arač damo,
Al’s Turčinom da boja činimo?

18 Lach Szyrma К. Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi // Dziennik 
Wileński. –1818. – S. 486.

19 Це висловлювання M. Вишневського наводить Г. Капелусь (див.: Romantyczny 
lirnik // Ludowość dawniej i dziś / pod. red. R.  Górskiego i J.  Krzyżanowskiego.  – 
Wrocław : Ossolineum, 1973. – S. 8–9).
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Svi govore: Arač da ne damo,
No s Turčinom da boja činimo 20.

З поданого фрагмента легко здогадатися, що культи вування 
сміливості, героїзму ситуації є формою пісенно го узагальнення іс-
торичних подій. У відомій українській думі «Про Івася Вдовичен-
ка» знаходимо такі рядки:

Ой, як на славній, панове, Україні,
У славнім городі у Корсуні,
Там крикне-покрикне Хвилон,
корсунський полковник,
Козаків на Черкень-долину
Ув охотне військо викликає:
«Ей, козаки, діти-друзі!
Прошу я вас, добре дбайте:
Чи нема міждо вами котрого козака старинного,
Отамана курінного, –
У першому разі на герці погуляти,
За віру християнську одностайно стати?
Чи не міг би котрий козак собі слави-лицерствія
достати?» 21.

Натомість популярний у слов’янському фольклорі мотив ту-
рецької неволі здобув у польській пісні таке трактування:

A jak że go serce boli,
Żyć w tatarskiej niewoli:
Musi o chleb prosić,
Wodę koniom nosić!
Płacze Jasio, że żyje,
A czarnemu Tatarowi,
Choć nie matce, nie ojcowi,
Czarne nogi myje! 22

20 Karadzić V. Srpske narodne pjesme. – Leipzig, 1823. – T. III. – S. 258.
21 Думи / упорядкув. текстів, вступ. стаття, прим. та комент. Г. Нудьги. – К., 

1969. – С. 169–170.
22 Wójcicki К. Pieśni ludu Biało hrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu. – Warszawa, 

1836. – Т. 1. – S. 110; Bystroń J. Historia w pieśni ludu polskiego. – Warszawa ; Kraków ; 
Lublin ; Łódź, 1925.
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Наведені приклади можуть служити матеріалом для висвіт-
лення великої слов’янської проблеми, а саме то го, як національно- 
визвольні змагання слов’янських народів з турками й татарами 
під нес ли народні почут тя, як вплинули на їхню свідомість, витво-
ривши таку багату традицію героїчних дій. Адже головний мотив 
українських історичних пісень і дум «за рідну землю» і «віру хрис-
тиянську» не був художнім прийомом народ ного митця, який оспі-
вував історію свого часу, маючи глибоке переконання, що говорить 
про справи, які жи вуть у суспільній свідомості, які не байдужі його 
побра тимам, пов’язаним із ним спільною долею, традицією, досві-
дом та історією 23.

Вслухаючись у поезію тих часів, українці запам’ято вували ці па-
тріотичні строфи, які закарбовували зразки поведінки, зміцнювали 
віру в необхідність самопожер тви для спільноти, відтак формува-
ли суспільну свідо мість, що ґрунтувалася на любові до свободи і до 
рідно го краю. Процес засвоєння українцями їхньої героїчної історії 
наводить на думку, що внаслідок своєрідності ці єї історії, зокрема 
внаслідок участі у спільній історич ній долі, вони значно раніше, ніж 
про це звикли судити, зазнали процесів інтеграції національної сві-
домості, які романтизм лише висвітлив і підсумував 24. Відомий су-
часний польський дослідник і перекладач українських дум Мирос-
лав Касьян, вказуючи на оригі нальність, визвольно-героїчну тема-
тику, дух патріотиз му і красу, які вирізняють їх з-посеред багатства 
слов’янської епіки, особливу увагу приділив думам «не вольничого 
циклу», зокрема думі «Плач невільників», що яскраво передає ситуа-
цію свідомої, хоча й трагічної участі українців в історії:

Dała się wtenczas niewolnikowi biednemu
Ciężka niewola dobrze we znaki,
Kajdany ręce, nogi pozżerały,
Surowe rzemienie do kości żółtej

23 На відміну від В. Гусєва, який виділяє громадсько-побутову, історичну 
та естетичну функцію жанрів (Эстетика фольклора. – Ленинград, 1967. – С. 98), 
B. Пропп і М. Кравцов (Проблемы славянского фольклора. – М., 1972. – C. 79, 85, 
147 і далі) вказують на зв’язки епічного фольклору з міфологією (на це вже звер-
тали увагу Потебня, Веселовський, Колесса та ін.), а також підкреслюють, що ще 
більшою мірою вони дотичні до таких галузей знання, як філософія, політика, 
етика, релігія, мистецтво, тобто основних форм і аспектів суспільної свідомості.

24 Це питання я детальніше розглянув у книзі: U źródeł romantyzmu і nowo- 
żytnej myśli społecznej na Ukrainie. – Wrocław, 1978.
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Ciało kozackie przepalały,...
«Ziemio turecka, wiaro bisurmańska!
Ty rozłąko chrześcijańska,
Jużeś rozłączyła niejednego na siedem lat wojna
Męża z żoną, brata z siostrą,
Dzieci maleńkie z ojcem i matką».
Wybaw, Boże, biednego niewolnika,
Przywróć na święty ruski brzeg
Gdzie kraj wesoły,
Gdzie naród chrzczony 25.
(Бо вже ж нам сяя турецькая каторга надоїла,
Кайдани залізо ноги повиривало,
Білеє тіло козацьке панімолодське
Коло жовтої кості пошмугляло, гей!
«Гей, – каже, – земле, земле турецькая,
Віро проклятая. Бусурманськая!
О, розлуко ти християнськая!
Ой, та же то ти не одного розлучила:
Чи брата з сестрою,
Чи мужа з вірною жоною,
А чи вірненького товариша з товаришем, гей!»
Гей, визволь нас. Визволь нас, Господи,
Усіх від них невольників,
Із тяжкої турецької неволі
На тихії води,
На ясні зорі,
У край веселий,
Проміждо народ хрещений.)

Процитований фрагмент думи «Плач невольника» в перекла-
ді Мирослава Касьяна добре ілюструє зазначену проблематику. 
Водно час потрібно звернути увагу на характерне для дум цього 
цик лу закінчення, що має форму патріотичної молитви, вміщеної у 
надзвичайно красивій строфі-формулі:

Wywiedź, Panie, biednych niewolników
Z ciężkiej niewoli tureckiej,

25 Kasjan M. Na ciche wody. Dumy ukraińskie. – Wrocław, 1973. – S. 67–68.
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Z galery bisurmańskiej
Na ciche wody,
Gdzie jasne gwiazdy,
Gdzie kraj wesoły,
Gdzie naród chrzczony.
(Визволи, Господи, бідних невольників
З тяжкої неволі турецької,
З галери бусурманської
На тихі води,
Де ясні зорі,
Де край веселий,
Де народ хрещений.)

Згадана історична і релігійна свідомість нації ще сильніше і 
яскравіше постає в героїчних епічних творах, присвячених націо-
нально-визвольним козаць ким повстанням, особливо війні під 
проводом Богдана Хмельницького:

Ой, спасибі ж Хмельницькому,
Розумному сину,
Що од панів визволив
Рідну Україну!

Визвольна боротьба активізувала широкі суспільні верстви, 
пробудила в них почуття національної та релі гійної належності. 
Цю свідомість спільноти найпов ніше відображають козацькі літо-
писи (Самовидця, Грабянки, Величка) та «Історія Русів» і перекон-
ливо ілюстру ють строфи з пісні:

Ой, Богдане, Богданочку,
Звільнив ти Україну,
То не забудь же, Богдане,
Або: 
Нашу Буковину! 
Ой, є в мене родина 
Уся Україна... 
Гей, ви мені не пани,
А я вам не хлопець. 
Догадайтесь, вражі сини, 
Що я запорожець.
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Поєднання релігійних, соціальних та історичних чин ників 
сформувало в українському суспільстві певну спільнотну свідо-
мість, яка сприяла формуванню новітньої національної свідомості 
українців у добу романтизму.

Підсумовуючи, зазначимо: попри те що у фольклорі й козаць-
ких літописах (з «Історією Русів» на чолі) соці ально-національні 
ідеї не завжди виявляються виразно і не завжди їх можна одно-
значно кваліфікувати як носії національної ментальності, але за 
характером виник нення, тематикою, героїчною містикою і поши-
реністю аж до найвіддаленіших закутків України фольклорні твори 
повсюдно спричинилися до формування націо нальної свідомості 
українців.
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ПЕРЕДУМОВИ РОМАНТИЧНОГО ПЕРЕЛОМУ 
В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ1

У дискусіях і публікаціях, присвячених романтизмові, одне з 
чільних місць займає питання романтичного зламу, трактоване 
як початковий етап прискорення формування нової літературно- 
естетичної програми, яка мала вирішальний вплив на зміну облич-
чя літератури та докорінну інтелектуальну й суспільно-політичну 
реорієнтацію в новітньому житті народів. Незважаючи на історич-
ні й культурні відмінності та рівень цивілізаційного розвитку, лі-
тературний перелом мав у європейських літературах певні спільні 
риси. Само собою зрозуміло, що залежно від обставин і різноманіт-
них зумовлень, цей перелом набирав дещо відмінного вираження і 
сили. До того ж межова означеність і часова протяжність інколи 
були досить далекі від чіткості й однозначності.

Ця ілюзорність, а надто часова розпливчастість, спричинилася 
до того, що в науковій літературі деякі дослідники схильні говори-
ти не про одноразовий романтичний перелом, а лише про кілька 
переломів, про зламаності взагалі, що є неначе перманентним яви-
щем, яке свідчить саме про динамічність історико-літературного 
процесу, про етапи атрофії застарілих літературних стилів і напря-
мів, з одного боку, а з другого, – натиск нових віянь і прямувань 
епохи, виростаючи на ґрунті радикальних історичних змін та нової 
суспільної свідомості, яка охоплює найширші ділянки культури, 
включно з модою й звичаєм.

Попри зазначені відмінності, все ж у більш розвинутих лі-
тературах романтичний перелом мав відносно чіткий характер. 
Більшість польських дослідників схиляється до думки, що саме 
сюди слід віднести романтичний перелом у польській літературі. 
Вважається, що зламним моментом, сягаючим своїм корінням на-
полеонівської доби, діяльності Бродзінського, Доленги-Ходаков-
ського, є 1822 рік, отже, рік видання першого тому «Поезії» Адама 
Міцкевича. Важливим фактом було те, що цей том відкриває поет 
романтично-теоретичною «Передмовою», а це наводить на думку, 

1 Першодрук: Наша культура. – 1983. – № 8.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

237

що перелом відбувався одночасно у двох площинах: теоретичній 
і практичній. Концепція нової романтичної літератури викладе-
на автором дискурсивною мовою, до того ж органічно вплетена в 
структуру поезії, завдяки чому саме був можливий отой романтич-
но-революційний злам у польській поезії.

Основною його прикметою була рішуча відмова від загально-
прийнятої моделі літератури, з одного боку, а з іншого, – форму-
вання (протягом певного часу, що охоплює також «Конрада Вален-
рода», «Кримські сонети», поеми Мальчевського й Гощинського) 
нового обличчя польської поезії, де, на думку знавців романтиз-
му, класичний, гомогенний взірець літературної традиції замінено 
культурним синтезом. Появилися дві взаємопов’язані між собою 
його тенденції: програма народності й національності літератури, 
її своєрідність, фольклоризм, зв’язок з бароковими традиціями, 
з одного боку, а з другого, – стремління до присвоєння собі багато-
го й всебічного доробку загальнопольської культури, отже, праг-
нення до літературного універсалізму й індивідуалізму.

Це яскраве вираження нових прямувань епохи, безпосередній 
взаємозв’язок та залежність від випереджаючих оцю переломну 
дату ранньоромантичних процесів і явищ, їх зумовлень і випли-
ваючих із них наслідків, що охоплюють, крім літератури, народо-
знавство, історію, філософію й політику, – це і є отой романтичний 
перелом. Звісно, він проявився насамперед у літературі, ширше – в 
духовному розкриллі, що в свою чергу вело прямим шляхом до по-
літичного пожвавлення, а відтак – до слов’янського відродження 
на ґрунті романтизму.

Оцінюючи переломність згаданої збірки польського роман-
тика, зокрема, в аспекті програмного романтичного документа й 
маніфесту, дійдемо висновку, що роль «Балад і романсів» Адама 
Міцкевича нічим істотним не відрізнялася від програмних ви-
ступів, наприк лад, Вордсвота, зокрема, його «Ліричних балад» 
з відомою «Передмовою», 1800 року, Віктора Гюго, перш за все 
з публікацією драми «Кромвел», попередженою голосною тоді 
«Передмовою» чи хоча б німецьких письменників з кола братів 
Шлегель у Єні, які мані фестували свою літературну й громадську 
наступальність виданням часо пису «Атенеум», де друкували свої 
програмно-романтичні тексти, що мали й неабиякий вплив на 
слов’янських романтиків.
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У контексті дотеперішніх міркувань спроба виявлення анало-
гічних явищ в українській літературі буде значно клопітливіша. 
Насамперед це пов’язано з деякою відмінністю сфери впливів, за-
гальних умов та своєрідністю історичного розвитку, що мало вирі-
шальний вплив на формування культурних процесів і літературно-
естетичної свідомості українців.

Слід насамперед відзначити, що романтичний злам, а услід за 
цим романтичні зміни не були в Україні ані наглі, ані вибухові, лише 
пробивалися з трудом, не всі відразу, обіймаючи часові межі цілого 
десятиліття, тобто з 1818 року до 1827–1828, причому саме останню 
дату вважаю як переломну. Така повільність і аморфність були зу-
мовлені тодішнім станом української національної, історичної та ес-
тетичної свідомості, літературним запізненням і його неповним роз-
витком. Про це свідчить хоча б факт, що в Україні не було характер-
ної для романтичного перелому боротьби класиків з романтиками. 
Адже боротьба з бурлескоманією, що велася тоді в Україні, нічим не 
нагадувала, наприклад, полеміки Гердера з Лессінгом періоду «бурі і 
натиску» чи Бродзінського і Мохнацького зі Снядецьким у польській 
літературі. Боротьба з бурлескоманією велася на захист української 
мови перед її критиками, зовнішніми й внутрішніми недругами, які, 
погорджуючи мовою, знецінювали й народ, його історію і культуру, 
що будило поступовий супротив у колах передової української ін-
телігенції. По суті, це була боротьба за національність і на її захист, 
вона свідчила про дозрівання української самосвідомості, хоча, ніку-
ди правди діти, була позбавлена глибшої, характерної для ранньоро-
мантичної ідеології теоретично-історичної основи та сформульова-
ної ново романтичною мовою відповідної національної платформи.

Попри цю своєрідність, починаючи з наполеонівської епохи в 
Україні, – як і по всій Слов’янщині, – починають поширюватися 
преромантичні тенденції і настрої, формуються передумови роман-
тичного клімату, сприяючого прийдешньому перелому. Виразними 
ознаками цих ранньоромантичних повівів було саме зацікавлення 
рідною мовою, фольклором, історією, національними традиціями, 
чому дав вияв уже Іван Котляревський у своїй «Енеїді», започат-
ковуючи нові процеси у формуванні преромантичної української 
свідомості і готуючи ґрунт під майбутню романтичну зламність.

Не без значення для назрівання передумов цього перелому 
було також посилене зацікавлення тодішньої молодої української 
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інтелігенції електризуючими всю Слов’янщину закликали до 
слов’янської єдності, а надто історизму й народності (які станови-
ли, на їхню думку, фундамент національності), що вони вичиту-
вали їх зі сторінок найновіших російських, польських, німецьких, 
чеських видань і часописів, де друкувалися також матеріали й з 
українського фольклору, етнографії та історії.

Як уже згадувалось, своєрідний крок у приготуванні передумов 
романтичного перелому в Україні започаткувала «Енеїда» Котля-
ревського, його театральна діяльність та видана Олексієм Павлов-
ським 1818 року «Граматика української мови», який у «Передмові» 
та «Післямові» виявив себе як преромантик, прихильник нових 
віянь, який перший виступив з нових позицій проти бурлескома-
нії, а надто вказав на вагу фольклору, історії й роль народної мови 
у формуванні новітньої літературної мови народу. У  наступному 
році, тобто за рік після прийняття посади директора в недавно 
утвореному театрі в Полтаві, Іван Котляревський спеціально для 
цього театру написав і виставив витриману в модній тоді конвенції 
свою сентиментально-фольклористичну п’єсу «Наталка-Полтав-
ка», якою заклав підвалини під новий професіональний театр в 
Україні, відкриваючи цим самим шлях для преромантичних віянь 
на українську драматургію і театр.

Характерно, що в цьому ж таки 1819 році вийшов збірник «Ста-
рих українських пісень» Миколи Цертелєва, який являє собою 
своє рідну перепустку до «романтичного храму» фольклору, істо-
ризму й народності. Згідно з тодішнім звичаєм, збірник відкрива-
ється програмною «Передмовою», автор якої, йдучи за ідеологом 
німецького проромантизму й водночас славофілізму Гердером, ба-
чить в українських піснях образ душі народу, його історії, звичаїв, 
одвічних прагнень і волелюбних змагань, а творців оцих героїчних 
дум і пісень, лірників і бандуристів порівнює з Гомером, а Україну 
– з Грецією.

Випливаюче з такого джерела й інтерпретації романтичне 
видін ня України сприяло, починаючи вже від початку двадцятих 
років, повставанню відповідного інтелектуального клімату, зав-
дяки якому оцей «романтичний українізм» винесено незабаром 
на п’єдестал літератури і потрактовано як багате й запліднююче 
джерело натхнення, спершу для польських і російських романти-
ків, які, – у чому самі зізнавались, – на власному ґрунті таких «ро-
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мантичних резервуарів» не знаходили. Таким чином, Україна як 
«земля вільної думки від гетьмана до козака» стала відтепер неначе 
Меккою для фольклористів і романтичних поетів. Приваблювали 
їх насамперед українські думи й пісні, їхня давність, лицарський 
рух, легендарні постаті героїв, що правили їм за древнє історичне 
джерело, до чого слов’янські аніматори романтизму були особливо 
уважні. Ось чому ці українські «романтичні резервуари» знайшли 
саме в колах польських і російських фольклористів, поетів, теоре-
тиків романтизму своїх перших збирачів, записувачів та інтерпре-
таторів.

Ще на зорі фольклористичної гарячки неабияку кмітливість і 
зацікавлення виявили Бродзінський, Доленга-Ходаковський, Лях-
Ширма – з польського боку, а з російського – Сомов, Кюхельбеккер, 
Срезневський, які бачили у цих героїчних думах і піснях насампе-
ред демократичні козацькі ідеали й дух волі. Це істотний аспект 
поетичного зачарування «романтичною Україною». Завдяки цьому 
український героїчний епос, загалом фольклор і волелюбні істо-
ричні традиції набули такого поширення серед польських і росій-
ських романтиків, а також чеських і словацьких, де це зацікавлення 
становило невід’ємну частину т. зв. слов’янської програми, інтри-
гуючої ідеологічно та запліднюючої історичну уяву аніматорів на-
ціонального відродження слов’ян – «ідеї слов’янської взаємності».

У низці передумов, що передували романтичному переломові, 
наведені взаємозв’язки й замовлення не є чимось другорядним, 
ані випадковим. Це неначе певна закономірність у новітній істо-
рії слов’ян, духовна й національна новітність яких пов’язана саме 
з епохою романтизму, отже, й «ідеєю слов’янської взаємності». 
На цій же хвилі з’явилося «видіння романтичної України», чиєму 
поширенню, інтелектуальній привабливості та достеменній екс-
пансивності на польське і російське письменство слід завдячувати 
відомій в обох літературах періоду романтизму т.  зв. українській 
школі, чільними представниками якої вже в першій половині два-
дцятих років були Залеський, Мальчевський, Гощинський та Со-
мов, Рилєєв і Пушкін.

Аналізуючи процеси і явища, що готували ґрунт під романтич-
ний перелом в Україні, не можна пройти байдуже попри згадані 
«взаємосплетення». Тим паче, що вони виходять поза біографіч-
ний і політичний аспект названих авторів, а скоріше, випливають з 
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 обговорюваних передумов, а надто з духу епохи й естетики та ідео-
логії романтизму. Це свідчить про те, що в структурі літературних 
спрямувань та ідейних тенденцій настала в цій частині Європи змі-
на орієнтації. Це незаперечний факт, що пов’язаний воднораз із хро-
нологією романтичних переломів у польській, російській та укра-
їнській літературах, а також з характером, мотивами і стосунком 
цих літератур до вказаних тут джерел. Адже у розумінні  згаданих 
аніматорів і учасників цих переломних моментів у розвитку роман-
тизму Україна була «правдивою Шотландією», країною натхненної 
народної поезії, що є, на думку Ляха-Ширми, «залишком древньої 
великої будівлі, яка розпалась у звалиська, але може нам ще служи-
ти як фундамент для будування Храмів Національності».

Отже, у їхньому розумінні, поезія ця легко піддавалася роман-
тичній обробці, взагалі романтизації; це тому, що вона була напо-
внена історією, оспівувала героїчні козацькі подвиги, тужила через 
турецьку неволю й життя на галерах, утечі, погоні, запах пороху 
й любовні зіт хання, самітню пригоду в степу й героїчну смерть на 
палі. Досить пригадати хоча б т. зв. думки Залеського, Падури, «Ма-
рію» Мальчевського, «Канівський замок» Гощинського та порівняти 
з «Гаркушею» Наріжного, «Гайдамаком» Сомова, «Войнаровським» 
і «Наливайком» Рилєєва чи «Полтавою» Пушкіна. Подані факти на-
водять на думку, що завдяки інспіруючій ролі українізму в поль-
ській і російській романтичній ідеології й прямуваннях зазначила-
ся своєрідна орієнтація, більше того – з’явилися відомі «українські 
школи», які збудили зацікавлення українською проблематикою і 
сприяли її поширенню серед інших народів; завдяки цим школам 
українські преромантики і романтики швидше усвідомили собі, які 
багаті скарби вони посідають, що знов-таки посилило їхнє зацікав-
лення цими «романтичними резервуарами», а це у свою чергу мало 
безпосередній вплив на прискорення цих процесів і явищ, які вели 
прямим шляхом до романтичного перелому в Україні.

Це був саме період, у який на українську арену ступив Хар-
ків (утворення університету, друкарні та «Товариства наук»), де в 
колах університетської інтелігенції почав закільчуватися молодо-
український літературно-науковий рух, інспірований ранньоро-
мантичними російською і польською фольклористикою, історіо-
графією й літературою, а також ранньоромантичними німецькими 
ідеологією й філософією. Популяризаторами останньої були на 
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українському ґрунті учні й прихильники Гердера, Шеллінга, Фіхте, 
Вольфа, Канта, заслужені для Харківського університету німець-
кі професори, серед яких чільне місце належить Шаду і Райнішу 
(обидва з Єни!), Роммелю (з Марбурга), Швайкарту (з Гельдеберга). 
На хвилі післянаполеонівського політичного й інтелектуального 
пожвавлення в Росії саме в Харкові засновано професіональний 
театр, а його директором став основоположник української про-
зи Григорій Квітка-Основ’яненко, який разом з університетськими 
професорами й літераторами – Масловичем, Донорським, Філома-
тівським, Сомовим – відіграв неабияку роль у реактивуванні ви-
давничої справи та заснуванні періодики й журналістики в Україні.

Завдяки, власне, їхній кмітливості, клопотанню та літературно- 
журналістським здібностям почала виходити низка часописів, 
зокрема «Харьковский демокрит», «Украинский вестник», «Укра-
инский журнал». Часописи ці були відкриті на нові літературно- 
наукові повіви, не могли, отже, не мати впливу на пожвавлення 
молодоукраїнського руху, особливо коли пригадаємо, що тут ряс-
ніло від публікацій, присвячених «українським древностям» та ко-
зацькій історії, героїчним битвам і їх полководцям, де, як у випадку 
матеріалу про Богдана Хмельницького, вихваляються прик мети 
козаків, їхня хоробрість (порівнювана з Геркулесовою), патріо тизм 
і заслуги в захисті Європи від «азіатських варварів». Само собою 
зрозуміло, що цей апологетичний стосунок вони перейняли зі 
строф героїчних дум і пісень та козацьких літописів, зокрема «Іс-
торії Русів». Сприяла цьому й поширювана думка, що історія Укра-
їни «має бути не менш цікава, ніж історія старожитніх республік».

Це віднесення до античних республік, либонь, перейняте з 
«Історії Русів» і підсилене лекціями Шада, Роммеля і Швайкарта, 
сприяло ранньоромантичним пошукам «духа народу» і «свідків 
минувшини», що лягли в основу «ідеї народу», з чим додатково 
зустрілися харківські літератори при ознайомленні з працями Гер-
дера, Фіхте, Вінкельманна. Ці автори досить часто гостювали на 
сторінках харківських часописів; невипадково, отже, що їхні хар-
ківські прихильники почали спрямовувати свою увагу на простий 
люд, на збережені в найбільш патріархальному стані українські за-
кутки й околиці, на спроби записів захованих ще «в недоторканому 
стані» древніх пам’яток народної поезії, як це зробив, наприклад, 
Іван Срезневський (батько Ізмаїла) у своїй «Слов’янській міфо-
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логії», Кульжинський в описах «Малоросійське село», Д. Бантиш-
Камен ський в «Історії Малоросії» чи, мандруючи, по «козацьких 
землях» з записником у руці Доленга-Ходаковський, Левшин і Вер-
нет. Цей останній, крім модних тоді «подорожніх описів» і розмір-
ковувань про Харків (включно з кладовищем, бо ж модна була тоді 
й цвинтарна тема) та Новгород-Сіверський, зайнявся разом з Гесс 
де Кальветом Григорієм Сковородою та його філософією, даючи 
цим самим свідчення глибшого зацікавлення українською думкою 
(до того ж бароковою), безпосередній зв’язок з якою матиме для 
романтиків велике значення.

У виявлених тут фактах, явищах і тенденціях можна без труда 
добачити зачатки нових інтелектуальних спрямувань епохи, які є 
необхідною передумовою та провісником романтичного перелому 
в Україні. Вочевидь, допереломний період, наприклад, у польсько-
му чи російському літературному житті був значно живіший, різ-
номанітніший і бурхливіший, до того ж на той час він став уже до-
конаним фактом. Але це позв’язане з питанням, про яке вже мови-
лося. Не без значення залишається й факт, що польські чи російські 
молодоромантики не стояли перед, наприклад, мовною дилемою, 
перед якою стояли українські літератори й вчені. Тому не дивно, 
що перші проліски нових віянь у літературній і науковій творчості 
саме українською мовою були дуже скромні. Звернув на це увагу 
чільний тоді харківський критик, перекладач, редактор часопису 
«Харьковский вестник» Розумник Гонорський, який у цікавому 
циклі «Мальовнича проза», знайомлячи читачів з творами Горація, 
Мармонтеля, Мільтона, Гердера, стверджував, м. ін., що «при тепе-
рішньому етапі нашої літератури добрий твір зарубіжного автора, 
вміло перекладений, є значно корисніший від дюжини грубих і не-
смачних оригіналів».

Дійсно, грубуватий бурлеск українських авторів був справжнім 
гальмом у дозріванні романтичних зародків в Україні. Тому бо-
ротьба з бурлескоманією набирала характеру боротьби за розвиток 
української літератури на романтичній основі. У цьому контексті 
легко зрозуміти, чому сторінки харківських часописів заповнені 
численними перекладами з європейських літератур, за найнові-
шим розвитком яких спостерігалось тут з найбільшою увагою. Чи 
не тому питання участі цих літератур у романтичному переломі в 
Україні досить часто привертало увагу дослідників.
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Крім російської мови й літератури, помітну роль відіграла тут 
польська література, яка набрала в Україні великого поширення і до 
якої звертались як до ретельного джерела інформації про актуаль-
ні літературні напрями і тенденції, зокрема, бурхливо обговорю-
ваних питань історії й народу, традиції й сучасності, слов’янської 
ідеї, народності й історизму. Наголошує на цьому й професор 
Євген Кирилюк і, зокрема, Петро Волинський, пишучи: «Правда, 
ранні українські романтики неспроможні були приєднатись до ре-
волюційних тенденцій, якими пройняті були твори А. Міцкевича, 
С. Гощинського, але їх захопили і патріотичний пафос творчості 
польських романтиків, і образ героїв, і звернення до джерел народ-
ної поезії. Це захоплення виявилось насамперед у спробах подати 
твори польських романтиків у перекладах».

Ініціатором цього літературного руху був Петро Гулак-Арте-
мовський, який ввійшов до української літератури як байкар і за-
чинатель балади, перекладач і популяризатор таких зарубіжних 
письменників, як Мільтон, Руссо, Деліль, Гете, Лермонтов і, зокре-
ма, Красіцький та Міцкевич.

Це зацікавлення польською літературою дало вагомі наслід-
ки. Так, 1817 року Гулак-Артемовський виступає перед властями 
Харківського університету з пропозицією організувати лекторат 
польської мови, а після одержання згоди він негайно приступив 
до опрацювання програми навчання, включаючи сюди не лише на-
вчання мови, але й лекції з польської літератури і культури взагалі. 
Доводячи потребу покликання саме такого університетського кур-
су, його ініціатор на урочистому відкритті сказав: «Все промовляє 
за те, щоб ми засвоїли собі цю запліднюючу частку знань: близьке 
сусідство, взаємні зв’язки і політичні взаємини. (…) Крім цього, 
польська мова віддавна квітне в царині науки, адже ж вона присвої-
ла собі красу давніх і новітніх мов; з уваги на свою близькість, вона 
може також бути багатим джерелом для української мови».

Таким чином, університетський полоністичний семінар став 
зародком руху, завдяки якому можливим був романтичний пере-
лом. Відомо, початки не були легкі, Гулак-Артемовський ділив свої 
зацікавлення між Горацієм, Мільтоном і польськими класицис-
тами: Красіцьким, Снядецьким, Дмоховським. Про певну зміну 
свідчить його звернення до Руссо, Деліля, Гете та однієї з перших 
вальтерскоттівських польських повістей «Бен-Гріанан. Каледон-
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ська повість», яка була анонімно надрукована 1819 року в січневих 
номерах (14–15) часопису «Тигоднік польські». Цікаво, що Гулак-
Артемовський переклав і надрукував цей твір в квітневому номе-
рі журналу «Украинский вестник» (1819, №4, стор. 172–240). Цим 
твором харківський полоніст неначе відкрив шлях в Україну тен-
денціям преромантичним і романтичним. Дещо згодом це Гулакове 
зацікавлення найновішими літературними віяннями й новинками 
підсилювали і спрямовували віленські професори І. Данилович та 
І.  Криніцький, які після судового процесу філоматів і філаретів 
були усунені царською адміністрацією з цього університету й ске-
ровані до праці в Харківському університеті.

Завдяки їм Гулак-Артемовський познайомився в Харкові з Міц-
кевичем, а внаслідок цього знайомства харківський полоніст запо-
чаткував переклади поезії польського романтика в Україні. Україн-
ському читачеві добре відомо, чому Гулак-Артемовський звернув 
увагу на баладу «Пані Твардовська» і чому вона по сьогоднішній 
день не втратила своєї притягальної сили. Вихід друком «Твардов-
ського» українською мовою 1827 року можна вважати початком 
перелому, адже услід за вчителем з перекладами творів Міцкеви-
ча і польської поезії виступили його учні: Левко Боровиковський, 
О. Шпигоцький, Павло Науменко. Але позаяк у «Твардовському» 
Гулак не міг цілком відійти від бурлескно-травестійного стилю, 
тож дослідники (П. Филимович, П. Волинський, Є. Кирилюк) вва-
жають, що видана ним того ж 1827 року балада «Рибалка», що є 
переспівом з Гете, витриманому в дусі українських народних ба-
ладних пісень, – це вже серйозна спроба пересадити романтизм на 
український ґрунт. Варто при нагоді згадати, що шлях до німець-
кої балади був прокладений раніше Павлом Білецьким-Носенком, 
який ще на початку двадцятих років зробив кілька переспівів з 
Міллера та захопився «Леонорою» Бюргера, але ці баладні початки 
не були своєчасно опубліковані. 

Характерно, що німецька балада відіграла також інспіруючу 
роль у польському, російському й чеському романтизмі, будучи 
явищем типологічним, балада стала неначе провісником роман-
тизму: по суті, завдяки баладі доконався романтичний перелом як 
у німецькій, так і у згаданих слов’янських літературах.

Тому дата опублікування Гулаком згаданих балад набуває певно-
го значення. До речі, як і той факт, що того ж таки 1827 року Гулаків 
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переклад Міцкевичевої балади був надрукований аж чотири рази 
в різних видавництвах: у журналі «Вестник Европы» (№ 6), «Сла-
вянин» (№ 27), «Дзєннік Варшавскі» (т. ІХ) та в збірнику  Михайла 
Максимовича «Малоросійські пісні», який становить вагомий до-
каз про переломну роль вказаної дати у формуванні романтичного 
руху в Україні. Тим більше, що в цій збірці надруковано дві балади 
Степана Писаревського (на які ще 1825 р. звернув увагу Цертелєв), 
а саме – «За Немень іду» та «Де ти ходиш, моя доле».

Але новаторство публікації Максимовича полягає насамперед 
у свідомому доборі корпусу українських пісень та їх коментуванні. 
Саме тому збірка пісень Максимовича – це важлива віха в роман-
тичному русі, переконливе свідчення, що український романтизм 
почав жити власним життям. Звертаючись до власних фольклор-
них та історичних джерел і переходячи від колекціонерства до 
творчої практики, підбудованої, як це бачимо в Гердера та Бродзін-
ського, тео рією романтичної поезії, Максимович у «Передмові» до 
збірки, яка, власне, виступає справжнім маніфестом українського 
романтизму, м.  ін., писав: «Надійшов, здається, той час, коли піз-
нають справжню ціну народності (...). Значніші наші поети звер-
таються до чужоземних творів лише з метою повнішого розвитку 
рідної поезії, яка тепер заквітла на ґрунті народної, що довго заглу-
шувалась чужомовними пересаджуваннями. Щодо цього великої 
уваги заслуговують пам’ятки, в яких повніше виявилась би народ-
ність: суть пісні, де звучить душа, рухома почуттям, казки, де ви-
блискує народна фантазія, описувані звичаї, вірування, обряди (...). 
З  оцих то міркувань вони заслуговують на увагу, наводять бо на 
слід народної міфології, обрядовості, вказують на потребу розшу-
ків і записів. Саме завдяки дослідам минувшини вдосконалюється 
мова, адже, сягаючи до свого коріння, вода набирає більшої сили, 
очищується її склад і будова».

Процитовані слова свідчать про те, що романтичний перелом в 
Україні став уже доконаним фактом. Доконався він дещо подібно, 
як у Польщі, лише трохи пізніше, головно завдяки усвідомленню 
аніматорами романтичного перелому (як у Польщі чи Росії, у Чехії, 
Болгарії, Сербії), ролі рідної мови та культури в житті народу, ваги 
його історичної долі та значення традицій, включно з їх найвіддале-
нішими джерелами. Як і в переломних виступах Міцкевича та Бро-
дзінського (на якого Максимович посилається), з процитованого 
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чітко вирізняється гердерівський напрям мислення про мову в без-
посередньому зв’язку з народом, його історією і традицією. Отже, 
маємо роздуми, які наводять на основну для романтиків думку, що 
саме народ є першою колискою мови, у якій вона формувалася й 
розвинулась, що насамперед мова є вірним дзеркалом історії на-
роду і йому лише характерних звичаїв, обрядів, вірувань і традиції.

Не має сумніву, що таке розуміння свідчить про те, що поріг 
романтичного перелому вже переступлено, і в Україну ринула пер-
ша хвиля романтичної гарячки й ідеології, згідно з якою писання 
про рідну мову, історію й народні традиції, про «душу народу», її 
витоки, найвіддаленіші джерела й найзагальніший сенс стало па-
тріотичним і національним обов’язком. Так само, як записування 
пісень, збирання пам’яток минувшини та досліди й публікації, при-
свячені обґрунтуванню історичного й духовного родоводу народу 
та його місця й ролі серед інших народів. Поки дійшло до такого 
інтелектуального відкриття, мусили назріти потрібні передумови 
й факти, що наповнювали окремі етапи розвитку новим змістом, 
систематичне наростання якого призвело, власне, до романтично-
го перелому.
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НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ1

Ступаючи на поле польсько-українських відносин, дослідник 
повинен задуматися насамперед над їх характером і своєрідністю. 
Адже ніде прав ди діти, що впродовж історії усякого бувало між по-
ляками й українцями, подеколи можна дійти висновку, що неначе 
ступаємо по полю густо замінова ному. Не могло обійтися без вибу-
хів. Звідси в літературі обох народів так багато кривавих конфлік-
тів, взаємної ненависті, жалів і упереджень. І справа тут не лише в 
шляхетській експансії в Україні, в національному, релігійно му і со-
ціальному гнітові, а й у проповідуваній в Україні цивілізаційній мі-
сії. Ця тенденція по нинішній день відлунює в художній літературі, 
а зверхнє ставлення до українців та нарочите нагадування, хто «на 
кресах» був паном і цивілізатором, ще не зовсім зникло зі сторінок 
польської літератури.

Але представлений тут скорочено історичний контекст  – це 
лише один з аспектів польсько-українських відносин, безперечно, 
вирішальний. Значно цікавіший є контекст літературно-культур-
ного пограниччя. Вихідним момен том цього контексту є факт, що 
на польсько-українському пограниччі зустрі лися дві основні куль-
турно-історичні спільноти, дві формації – латинська і візантійсько-
слов’янська. У межах кожної з них культурний і літератур ний роз-
виток подеколи істотно різнився, що було зумовлено специфікою 
кожної з цих спільнот як державно-політичного устрою, так і сус-
пільно-церковних структур та панівною ідеологією. Не дивно, що 
це викликало в Україні гострі конфлікти і прямим шляхом вело до 
релігійно-політичної польсько-української боротьби, наслідки і 
рецидиви якої ще не цілком відій шли до історії, становлячи далі 
джерело конфліктів, які й нині не втратили своєї гостроти.

Однак було б непорозумінням не бачити в контексті згада-
ного пограниччя позитивних культуротворчих процесів і явищ. 
Адже не слід забувати, що, внаслідок татаро-монгольського 
сплюндрування і наступних завойовницьких експансій, Україна 

1 Першодрук: Slavia Orientalis. – 1996. – Т. XLV. – N 2. – S. 177–184.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

249

була тривалий час виключена із загальноєвропейського суспіль-
ного й культурного розвитку. Вікові закостеніння й консервація 
візантійсько-давньослов’янських релігійно-культурних традицій 
не були остаточно подолані навіть внаслідок ренесансних віянь, 
реформаційного руху і бароко. Але саме тоді, завдяки безпосеред-
ньому зіткненню і впливам «латинської», тобто польської, науки, 
літератури і культури, настають зрушення і переорієнтація в укра-
їнській культурі і науці. Повне вивершення цих тенденцій знахо-
димо в утвореній Петром Могилою Києво-Могилянській академії. 
Польська література і наука, яка виступала тоді посередником у 
зв’язках східнослов’янського світу з європейськими культурами, 
переживала «золоту добу» свого розвитку. Тож не дивно, що вона 
мала велику випромінюючу і воднораз привабливу силу, чим при-
тягала до себе значну кількість української суспільної верхівки та 
представників літератури і науки. Їхні заслуги для Польщі чекають 
ще свого дослідника.

Проте, як на кожному пограниччі, і тут діяв зворотний процес 
захоплення Україною, що інколи призводило до того, що багато 
польських поетів писало українською мовою. Це явище, яке набра-
ло значного поширення вже в добу бароко, зокрема романтизму, 
треба розглядати в контексті нової літератури.

У сучасній славістиці немає різноголосся думок відносно того, 
що нові слов’янські літератури зародилися на зламі ХVІІI–ХІХ сто-
річ, що їх прискорений розвиток – це наслідок суспільно-політичних 
змін, які наставали після Великої французької революції, наполео-
нівської кампанії, корінних зрушень у сфері соціально-політичної 
та національно-історичної самосвідомості. Саме ці процеси і яви-
ща були джерелом руху за національне визволення й відродження 
слов’ян, руху, який подекуди, зокрема в Польщі, Чехії, а відтак в 
Україні, мав вибуховий характер і започаткував процеси, рівні ре-
волюційним спалахам, які протягом короткого часу достеменно 
змінили духовне обличчя слов’янського світу.

Найбільш спектрокулярним проявом цих змін було усвідом-
лення слов’янами власної національної суверенності, що само со-
бою породжувало патріотичні настрої, активізувало нові народо-
творчі процеси, які були могутньою силою політичної консолідації 
народу та мали безпосередній вплив на формування нової націо-
нальної культури. Це усвідомлення своїх власних внутрішніх по-
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тенцій було щільно пов’язане з європейськими новітніми проце-
сами й віяннями, мало, отже, свій широкий контекст – насамперед 
преромантичний і романтичний. Саме завдяки цьому контекстові 
легко було виявити згадані загальні закономірності й процеси, які 
заходили тоді в житті європейських народів, отже, й слов’ян.

Але, крім з’ясованих загальних закономірностей і моментів 
спільності в процесах західноєвропейських і на Слов’янщині, да-
ний контекст сприяє також виявленню розходжень між цими про-
цесами і явищами, розкриває їх різностадіальність і весь комплекс 
відмінностей, які зумовлюють регіонально-етнічну, національно-
культурну та історичну слов’янську своєрідність. Ця своєрідність 
і різностадіальність випливали з факту, що в кінці XVIII – на по-
чатку XIX ст. слов’янські народи стояли на різних ступенях цивілі-
заційного, національного і культурного розвитку. Адже в цю епо-
ху, яка була добою формування новітніх народів, лише польська і 
російська літератури характеризувалися повноцінним розвитком 
системи жанрів, видів і напрямів. Але й це ще не все. Справа також 
у тому, що, крім імперської Росії, всі інші слов’янські народи вже ра-
ніше (найпізніше Польща) втратили свою політичну самостійність, 
а їхній державний і національний розвиток був здебільшого припи-
нений. До того ж держави-завойовники, в чию невільничу кормигу 
потрапили слов’яни, а саме – царська Росія, цісарська Австрія, бюр-
герська Прусія й султанська Туреччина – знаходилися на різних ща-
блях цивілізаційного, політичного й культурного розвитку, різнили-
ся устроєм, релігією, формами деспотії і стосунком до поневолених 
слов’ян.

Але, вказуючи на ці відмінності, не слід забувати, що в політиці 
денаціоналізації слов’ян згадані держави не надто різнилися. Ось 
тому національно-визвольні ідеали і гасла, преромантичні, а відтак 
романтичні повіви, які напливали на слов’янські землі після Вели-
кої французької революції, наполеонівської кампанії і німецького 
руху «бурі і натиску», були тут так прихильно прийняті.

Найбільший фермент будили гасла свободи і рівності, що в кон-
тексті національного поневолення слов’ян було цілком зрозуміле. 
Не менше зацікавлення викликала також ідея народності та істо-
ризму, яка спрямовувала увагу на духовні цінності народу – мову, 
історію, релігію, обрядовість, традиції, фольклор. Саме вони наці-
лювали слов’ян на думку, що, незважаючи на втрату національної 
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незалежності, народ існує далі. Ця свідомість будила історичну 
уяву слов’ян і розбурхувала їхні волелюбні мрії. Не дивно, отже, 
що навколо цих повсякчасних, універсальних цінностей почалася 
«романтична гарячковість» у їх збиранні, записуванні, вивченні й 
видаванні. Саме це і зумовило звернення до досвіду інших наро-
дів – як західноєвропейських, так і інослов’янських. На хвилі цього 
романтичного руху слов’яни усвідомили свою мовну, культурну й 
історичну спорідненість, що знайшло своє політично-ідеологічне 
вираження в запозиченій від Гердера «ідеї слов’янської спільності».

Обсяг і сила впливу цієї ідеї на слов’янське національне відро-
дження – це одна з найбільш інтелектуально інтригуючих дослід-
ницьких проблем. В діяльності слов’янських «будителів» вона пе-
реростала рамки літературно-культурного зближення, становлячи 
платформу політичного порозуміння і єднання. Доречно буде на-
гадати, що майже водночас з Колларовою «Дочкою слави» Казімєж 
Бродзінський, найвизначніший польський послідовник Гердера, 
популяризатор і коментатор його ідей на слов’янському ґрунті, у 
своєму програмному вірші писав:

Nа czyjej ziemi, z jakim ludem żyjesz razem,
Takiego twoje pienia niech będą obrazem,
Niechaj inni śpiewają arkadyjskie gaje,
Krwawe brzegi Skamandru i Saturna kraje,
Ty, ceniąc wszędzie piękność, własną maluj ziemię,
Spólne w czuciu, w przygodach i zwyczajach plemię.

Наведені рядки з’ясовують суть новітньої культурно-філософ-
ської реорієнтації слов’ян, вказують на мотиви згаданої «роман-
тичної гарячковості» навколо історичних, мовних пам’яток і скар-
бів усної народної творчості як «живих» проявів «національного 
духа» та основного джерела, з якого витікала «ідея слов’янської 
спільності». У  контексті польсько-українських літературно-куль-
турних взаємин це питання набирає особливого значення. Адже 
значна кількість польських поетів, письменників, учених походи-
ла з «окраїн Польщі», тобто народилася або жила в Україні і була, 
таким чином, своєю творчістю зв’язана з українською землею, з її 
народом та культурою (що знайшло своє чітке вираження вже в 
старопольській літературі).
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Сподіваюся, що в контексті представлених міркувань можна 
краще зрозуміти, чому на польському преромантичному і роман-
тичному виднокрузі почали з’являтися численні трудівники пера, 
творчість яких оновила польську літературу українськими темами, 
мотивами і колоритом, освіжила чарівним пейзажем Наддніпрян-
щини, розширила степовим простором, зігріла українським сонцем, 
оживила славою й гумором запорожців, надихала волелюбністю і ге-
роїзмом козацьких лицарів, а також будила гостру, повну злоби і не-
нависті «антиплебейську» реакцію. Когорта літераторів, які зверта-
лися до української проблематики і тематики, обіймає провідний ав-
торський склад польських романтиків. Це: Залеський, Гощинський, 
Мальчевський, Словацький, Падура, Грабовський, Чайковський, 
Крашевський, Семсиський, Поль, Мілковський, Гроза, Фіш, Гоцлав-
ський, Галлі та ін. Це було наскрізь своєрідне явище, яке самі сучас-
ники й учасники назвали «українською школою» в польській літера-
турі і навколо якого вже тоді почалася бурхлива дискусія. Вона, по 
суті, ніколи не вщухала, лише велася з різною інтенсивністю, залеж-
но від того, як у даний час укладалися польсько-українські міжсусід-
ські взаємини. Завдяки цьому «українська школа» сталася найбільш 
спектакулярним явищем польсько-українського пограниччя; яви-
щем, яке виходить поза заглавну тему, яке годі збути скоромовкою, 
бо сама присвячена йому наукова, критична й публіцистична літера-
тура є досить обширна, розмаїта і може – а навіть повинна – стати 
предметом окремого дослідження.

Цього аж ніяк не можна сказати про зацікавлення польської кри-
тики й літературознавства новою українською літературою. Але на 
хвилі романтичного захоплення поетичною Україною, героїчними 
традиціями та фольклорним багатством поволі зростало зацікавлен-
ня й новими літературно-культурними явищами. Цей фольклорно-
українофільський рух започаткував 1805 р. нарисом про українське 
сватання і весілля І. Червінський, але небувалого розмаху надав йому 
своїми історико-етнографічними працями та збірками українських 
пісень З. Доленга-Ходаковський (Адам Чарноцький), слідом за ним 
видали українські пісні К. Лях-Ширма, В. Залеський, К. Вуйціцький 
і майже водночас з’явилися публікації Я. Чечота, Ж. Паулі. А. Бє-
льовського; широку діяльність як видавець, перекладач і дослідник 
українського епосу розгорнули М. Грабовський, Р. Подберезький, 
А. Словіковський. Натомість у 40–60-х рр. невгамовними трудівни-
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ками на цій українсько-польській фольклорно-етнографічній ниві 
були Е. Ізопольський, А. Марцінковський (А. Новосельський), К. Ту-
ровський, І. Крашевський, Л. Семенський і О. Кольберг. Безперечно, 
записування, коментування і публікація українського етнографіч-
но-фольклорного матеріалу, а надто переклади, переспіви і парафра-
зування історичного епосу, героїчних дум та пісень, якими рясніли 
тоді польські романтичні альманахи і газети – це серйозний і ваго-
мий крок на шляху інтенсивного вивчення поляками української 
культури та посилення інтересу до українського художнього слова.

Ці зацікавлення підсилювали тогочасні польські публікації, 
присвячені історії Речі Посполитої та її взаєминам з Україною, ве-
лика кількість видаваних тоді подорожніх записів, історичних на-
рисів, мемуарів, історичних документів, літописів і хронік, включно 
з українськими. На особливу увагу заслуговує видання Бенедиктом 
Раковецьким «Руської правди» мовою оригіналу та в перекладі на 
польську мову, з обширною розвідкою, історичними коментарями 
та додатком Олегових і Ігоревих торговельних договорів з греками 
(Варшава, 1822–1823). Руські літописи ретельно вивчав і обговорю-
вав у своїх працях Йоахим Лелевель, Вацлав Мацейовський, Міхал 
Вісневський, які, крім згаданих текстів, чимало уваги приділяли 
«Київському літописові» та «Повісті минулих літ». Останній твір 
ґрунтовно дослідив і видав у власному перекладі Август Бєльов-
ський, який раніше вже вславився виданням – разом з Іваном Ваги-
левичем – перекладом на польську мову «Слова о полку Ігоревім». 
Само собою зрозуміло, що при ознайомленні з цими виданнями 
мовилося про їх вивчення українською історіографією, про заці-
кавлення ними Маркевича і Максимовича та їхню полеміку з ро-
сійськими вченими про автентичність і національний характер цих 
пам’яток, їх мову тощо.

У цьому контексті особливо важливо згадати відгомін у «Dzien-
niku Warszawskim» (1827) на віднайдений і виданий 1827 р. Ігнатієм 
Даніловичем у Вільні т. зв. «Супральський літопис».

Анонімний автор замітки, неначе включаючись до голосної тоді 
дискусії про доцільність існування української мови й літератури, 
вказує на красу цієї мови, її самобутність, здатність висловлювання 
високих думок і почуттів, доказом чого є для нього чудові укра-
їнські думи та «Енеїда» Вергілія, перетравестована на українську 
мову Іваном Котляревським.
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Майже водночас у цій же варшавській газеті було передру-
ковано з «Вестника Европы» українською мовою баладу Гулака- 
Артемовського «Твардовський» та його байки «Батько та син» і 
«Рибка», а дещо згодом (перша половина 30-х років) львівський 
тижневик «Rozmaitości» в рубриці «Literatura małoruska» почав по-
давати короткі інформації про український літературний рух, дру-
куючи на першому місці замітку про збірники українських пісень 
Максимовича (1827, 1834), про харківське видання «Малороссий-
ских повестей» Квітки-Основ’яненка (1839), «Малороссийских по-
словиц» (1833) Срезневського та «Малороссийских пословиц й по-
говорок» (1834) Смирницького.

Ці польські вістки з Наддніпрянщини мали для українсько-
го літературного пожвавлення в Галичині стимулюючу роль. Тим 
більше, що вони не були байдужі до цього руху вже з його перших 
паростків, інформуючи на своїх сторінках про працю Маркіяна 
Шашкевича над перекладом «Краледвірського рукопису» на україн-
ську мову, про надрукування в Перемишлі «Руського весілля» Ло-
зинського, а надто подаючи розгорнуту звістку про вихід у Пешті 
першого в Галичині українського альманаху «Русалка Дністрова» 
та друкуючи обширний відгук Августа Бєльовського на збірку 
українських пісень Вацлава з Олеська (Залеського), у якому рецен-
зент заперечує твердження Залеського, ніби наголошуючи на тому, 
що українська мова є діалектом польської, що вона характеризуєть-
ся своєю відрубністю і повноцінністю, яскравим прикладом чого 
є неповторні народні пісні та творчість Котляревського й Гулака- 
Артемовського, ґрунтовно аналізуючи художні особливості пісень 
і твори згаданих письменників.

Подібний характер мала стаття «О роеzjі Rusі», надрукована в 
видаваній у Парижі газеті «Рółnос» (1835), органі «Молодої Поль-
щі». Таким чином, українська література почала входити в ширший 
польський обіг, а передусім демократичних кіл на еміграції, яка 
була тоді центром польського інтелектуального життя і осередком 
революційно-демократичного руху. Слід відзначити, що в лоні цьо-
го руху була проукраїнська орієнтація громади «Умань», яка у своїй 
відозві 1836 р. заявила: «Назву Умань ми прибрали з цією метою, 
щоб перед Богом, батьківщиною і народом віддячити за провини 
батьків; щоб з народом українським встановити зв’язок відроджен-
ня, зв’язок майбутності; щоб через спільну працю стерти спільні 
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терпіння, щоб за переслідування народу змити спільну ненависть, 
затерти криваві пам’ятки».

Ця важлива декларація мала вплив на рух, який поширював-
ся з еміграції на край, що мало велике значення у налагоджуванні 
польсько-українського порозуміння. У цьому контексті варто при-
гадати, що 1837 р. у видаваному в Лєшні журналі «Przyjaciel Ludu» 
надруковано статтю анонімного автора «О literaturze ruskiej», де 
вже, крім відомостей про збірку Лозинського, граматику Йосифа 
Левицького, «Енеїду» Котляревського і українські поезії Падури, 
зверталося увагу на те, що восьмимільйонний український народ, 
який населяє Наддніпрянщину, Волинь, Поділля, Галичину й пів-
нічну частину Угорщини – це один із численніших і талановитіших 
серед слов’янських народів, відрізняється своєю національною від-
рубністю, мовою і літературою, з якою польська громадськість по-
винна конечно ознайомитися.

Цей кінцевий постулат буде далі реалізований, але за інших об-
ставин. На цьому новому етапі, початок якого припадає на 40-ві рр., 
матимемо справу з іншою ситуацією як в українській літературі, так 
і в польській критиці та суспільно-політичних настроях і тенденціях.

Отже, представлений тут початковий етап польської рецепції 
української літератури був надто скромний і мав виключно інфор-
маційний характер. Але це вина не лише польської критики, а й 
української літератури, яка була тоді ще дуже квола, до того ж сприй-
малася часто як частина російської літератури. І не лише тому, що 
Україну ототожнювано з Росією, але також тому, що чимало авторів 
писало російською мовою, а це зумовлювалось, між іншим, низьким 
рівнем мовної і національної свідомості або сервілізмом. Така недо-
розвинена література не могла стати на прю з романтичною поль-
ською літературою, яка переживала тоді золоту добу свого розвитку 
і вважалась однією з провідних європейських літератур.

Щойно з появою Шевченка, Костомарова, Куліша, Федькови-
ча і Марка Вовчка українська література звернула на себе увагу як 
окрема, цікава, національна за духом і універсальна в стремлін-
нях слов’янська література. Її авторитет підсилювала українська 
суспільно-політична думка й антицарський конспіраційний рух, 
який згуртовував молодих українських романтиків на чолі з Косто-
маровим, Шевченком, Білозерським, Гулаком і Кулішем у Братстві 
св. Кирила і Мефодія, яке становило східноєвропейське відлуння  
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ідей Мацціні та відгалуження «Молодої Європи» й «Молодой 
Польщі», як спроба поєднання концепцій утопійного соціалізму 
Фур’є і Сен-Сімона, зокрема думок останнього, що пронизували 
його чільний трактат Нове християнство, та твори Ляменне «Про 
минуле і майбутнє простолюддя», а надто ж його «Книги народу» та 
аналогічний твір Міцкевича – «Книги народу і пілігримства поль-
ського». У цьому контексті провідні документи Братства, зокрема 
«Книги буття українського» народу, «Головні правила» і «Відозви», 
а також конспіраційна діяльність Братства  – це один з найбільш 
спектакулярних проявів активної участі українців у європейських 
пошуках суспільного поступу і революційних стремлінь, які при-
звели до голосної «Весни народів» 1848 р. і вплинули на демократи-
зацію і характер життя суспільств Європи.

На цій площині українсько-польське порозуміння набрало кон-
кретних кшталтів, а партнерство стало реальним. Про це свідчить 
участь поляків у Кирило-Мефодійському братстві та українців у 
польському демократичному русі, відгуки польської еміграційної 
преси з приводу розгрому царатом Братства, діяльність польських 
комісарів в Україні у зв’язку з підготовкою січневого повстання 
та використання польською літературою і повстанським центром 
Шевченкових бунтарських творів як засобу революційної пропа-
ганди напередодні вибуху цього ж повстання.

Ще одна проблема заслуговує на увагу. Бурхливому розвиткові 
літератури не дорівнювала українська літературна критика, можна 
сказати, що через відсутність професійної преси і журналів, вона 
ледь-ледь клигала на сторінках неперіодичних альманахових ви-
дань. Це було причиною низької естетично-філософської свідомос-
ті літератури, її теоретичної й промоційної безпорадності, а над-
то безсилля на зовнішні атаки, яких допускалися тоді деякі кола 
російської критики, занепокоєні бурхливим розвитком української 
романтичної літератури. Також не вся польська критика була при-
хильна до цієї літератури, тенденція до викривлених оцінок, ігно-
рування і нападок на неї не була відокремленим явищем.

Такі, здебільшого загальні і специфічні умови та головні про-
блеми польського контексту нової української літератури, її поль-
ська рецепція на новому етапі розвитку, з урахуванням дотеперіш-
ніх міркувань, представлятиме значно багатшу, цікавішу і прива-
бливішу картину, але це вже тема окремого розгляду.
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ДЖЕРЕЛА «УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 
В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ1

І
Складною й багатогранною є польська романтична літерату-

ра. Крім ідей слов’янської взаємності, що мали певне виявлення в 
багатьох європейських літературах, не без впливу, певна річ, куль-
турно-політичного пожвавлення самих слов’ян та праць Гердера, у 
ній дуже виразно позначився й український струмінь. Це перш за 
все тому, що значна кількість польських письменників походила з 
колишніх так званих окраїн Польщі, тобто народилася або мешка-
ла в Україні і була, таким чином, своєю творчістю зв’язана з укра-
їнською землею, з її народом та культурою. Зрештою, тенденція 
ця мала вже тривалу традицію, вона накреслилася в польському 
письменстві від найдавніших часів, лише не завжди виявилася так 
яскраво, як у період романтизму.

Але жодна з доромантичних епох не мала такої програми, як 
романтизм, не жила проблемами доби і нації у такій мірі, як жили 
ними Міцкевич і Шевченко, не цікавилася долею народу, його іс-
торією та культурою так, як заходилися навколо неї прогресивні 
кола інтелігенції вже в першій чверті ХІХ ст. Отже, джерело укра-
їнського струменя, тобто «української школи», у тогочасній поль-
ській літературі – в естетиці романтизму, в характері епохи та 
її інтелектуально-духовних прагненнях. Ще на зорі романтизму 
Бродзінський в одному з своїх віршів, який цитую у власному пе-
рекладі, писав:

На чиїй землі, з яким живеш народом – 
Таким твої пісні хай живляться плодом.
Цінуючи крізь красу – свою оспівуй землю
Співзвучно з чуттям і звичаєм місцевого племені.
Оспівуй хутір, де пройшли твої юнацькі роки,
Руїни – сумних свідків минулої слави 
І могили, що синів з батьківщиною у цей гріб загнали.

1 Першодрук: Наша культура. – 1970. – № 4–5.
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Прослідкуй вчинки батьків і ланцюгом міцним
Скріпи давню їх славу з поколінням сучасним;
Вчись людяності в земляків, у них вчися люті
І любові священної – гідним сином будеш!

На романтичному виднокрузі почали з’являтися численні тру-
дівники пера, творчість яких оновила польську літературу україн-
ськими темами, мотивами й колоритом, освіжила чарівним пей-
зажем Наддніпрянщини, розширила степовим простором, зігріла 
українським сонцем, оживила славою й гумором запорожців, на-
дихнула волелюбністю та героїзмом козацьких лицарів. Ось що вніс 
до польської романтичної літератури український струмінь, запо-
чаткований Антоном Мальчевським та Северином Гощинським.

Поезія Б. Залеського, поеми «Марія» А. Мальчевського та «Канів-
ський замок» С. Гощинського збудили серед польського суспільства 
великий ентузіазм. Проукраїнськими симпатіями згаданих авторів, 
зокрема двох останніх, були незадоволені шляхетсько-консерватив-
ні кола, для яких критика магнатсько-шляхетської сваволі в Україні 
(«Марія», «Канівський замок») прозвучала, як блюзнірство. Додаймо 
задля справедливості, що в тодішній свідомості значної частини по-
ляків Україна мислилася, як частина Речі Посполитої. Так здебільшо-
го трактували цю проблему й письменники «української школи». Не 
всі, зокрема, могли похвально дивитися на ті кривди, що їх чинила в 
Україні шляхта. Лише певна частина тодішньої польської прогресив-
но настроєної та революційно-демократичної інтелігенції підходила 
до цього питання без шляхетських упереджень.

Загалом, польський читач сприйняв прихильно й доброзичливо 
творчість Залеського, Мальчевського, Гощинського. Літературнокри-
тичні статті, що друкувалися в польській пресі, не щадячи похвал, по-
рівнювали творчість згаданих поетів з такими велетнями поетичного 
слова, як Міцкевич і Словацький. Зрештою, автор «Мазепи» та «Сріб-
ного сну Саломеї» був тісно пов’язаний з Україною, з її історією, куль-
турою та народом (серед нього ж виріс), тому не випадково Ю. Сло-
вацького зараховано до найвизначніших представників «української 
школи». Але коли Словацький виступив на літературну арену, твор-
чість окремих засновників «української школи» в польському пись-
менстві була вже широко відома. Адже «українські думи» Б. Залесь-
кого здобули не меншу славу, ніж «Балади і романси» Міцкевича.
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Взагалі, твори представників цієї школи користувались тоді в 
польському суспільстві великою популярністю. На джерело такого 
успіху вказував український дослідник М. Мочульський:

«Багато польських поетів провели найкращі дні молодості на 
лоні української природи; багата, блискуча українська природа за-
хоплювала їх серце, будила в них тугу... Могили та Дніпро-Славутич 
нагадували їм золоті часи, коли польські полки в одних рядах з коза-
ками скородили українську ріллю білими кістками турків і татар, по-
ливали їх червоною кров’ю; українські звичаї та обряди полонили їх 
своєю колоритністю; українські казки показували їм чарівну фантас-
тичну країну, в якій жилось їм весело і легко; українські пісні хапали 
за серце срібним ліризмом і сіяли в те серце тугу, ніжні почування та 
мрії; в кінці українські сивобороді кобзарі співали їм думи під звук 
золотострунної кобзи про давню давнину, про українських лицарів і 
запалювали в їх душах святий огонь любові до свободи та героїзму».

Літературна дискусія, яка велася тоді на сторінках польських 
видань, ще більше розпропагувала школу, а відтак і Україну, яку 
деякі критики називали поетичною Шотландією Польщі. Для по-
ляків, які жили на цій землі романтичних тем, сюжетів, пригод, це 
було не лише заохоченням, а й безпосереднім спонуканням брати-
ся за перо. «Українська школа» зарясніла низкою прізвищ: М. Гра-
бовський, Т. Падура, М. Чайковський, О. Гроза, Е. М. Галлі, З. Фіш 
(Т. Падаліца), С. Осташевський. Серед цієї далеко неповної когор-
ти більш або менш талановитих письменників не забракло й таких 
імен, як Ю. Крашевський, Ю. Коженьовський, В. Поль, Л. Семен-
ський. Трохи пізніше кращі традиції школи продовжували Л. Со-
вінський, П. Свєнціцький та цікаві, без сумніву, романісти: Т. Т. Єж 
(З. Мілковський), Я. Захар’ясевич, З. Качковський та інші.

Один з тогочасних польських критиків О.  Тищинський, який 
вперше, мабуть, вжив термін «українська школа», зазначив:

«Дух і стиль української школи різко відрізняється від духу 
школи литовської, а ще більше від інших польських поетичних 
шкіл... Українська школа створила новий за характером, духом і 
образами світ поезії...»

Термін Тищинського «українська школа» підхопив один з відо-
мих письменників школи, її критик і головний теоретик М. Грабов-
ський. Характеризуючи тодішню польську поезію, він особливо 
високо оцінив творчість літераторів «української школи», яка «так 
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яскраво й велично заясніла в польському письменстві, з’єднала 
собі прихильність читачів, які, смакуючи їх творчі плоди, захоплю-
ються українським степом, самотністю, лицарством козаччини...»

Згодом в окремій студії, присвяченій «українській школі» та 
народнопоетичній творчості, М. Грабовський, обґрунтовуючи свої 
поетичні імпресії теоретичними міркуваннями, з особливою силою 
наголосив на проблемі народності. «Звертаючись до української 
теми, – говорив він, – письменник повинен цілковито пройнятися 
духом тієї землі, специфічними барвами її поезії, яка є «однією з 
найдосконаліших галузей самородної слов’янської поезії».

Поверхове трактування теми і проблем творчості деякими 
письменниками школи, серед яких не бракувало й бездарних писак 
і графоманів, які, як зазначав Крашевський, піддавшись «загальній 
хворобі україноманії», почали наслідувати модну українську тему, 
хоч в Україні не були і не знали її життя, не могло не обурювати та-
лановитих і чесних трудівників пера. Не міг же Міцкевич спокійно 
читати «виплоди» цих «поетів», які, «всівши на Богдана (Залесько-
го. – С. К.), так і їздять покрикуючи «гоп-гоп»... Варто, щоб хтось 
написав про «гоп-гоп» і зсадив тих писак з українського коня».

Тому-то за цю справу взялися найавторитетніші письменники. 
Ю. Крашевський свої висновки сформулював ясно і безкомпромісно:

«Хто хоче оспівувати Україну, нехай спершу там поживе, хай 
зрідниться з нею своїми думками і прийме її за матір. Лише тоді він 
матиме право оспівувати її і не буде наслідувачем».

Цими самими мотивами керувався М. Грабовський, коли за-
кликав письменників «української школи» до щораз глибшого про-
никнення в дух українського народу.

Посилене наголошування на народності літератури було зумов-
лене романтичною історіософією та естетикою, які народність вва-
жала за фундамент національності. В усній народній творчості та 
культурі бачили романтики продовження національних традицій. 
Тільки простий народ, який не піддавався іноземним впливам, міг 
зберегти національний автентизм; в його піснях, звичаях, обрядах, 
мові, переказах, легендах та прислів’ях, передаваних з уст в уста, 
можна побачити справжні скарби національного духа, можна та-
кож дошукатися спільних елементів праслов’янської культури.

«Психічним джерелом зростання слов’янських симпатій, що 
проявилося в різних ділянках тодішнього культурного життя, – 
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відзначає відома польська дослідниця З. Клярнерувна, – були по-
шуки такої сили, яка б помогла двигнути з руїни власну держав-
ність. Такою силою була загальнослов’янська єдність».

Отже, поєднування ідеї національності з народністю та 
слов’янською взаємністю мало політичне забарвлення. У  статті, 
присвяченій романтичній народності в слов’янських літературах, 
Мар’ян Якубець зауважив:

«Романтична народність проявилася в окремих слов’янських 
літературах в найрозмаїтіший спосіб... Частина письменників-ро-
мантиків зверталася до народу та його культури в пошуках своє-
рідного колориту. Саме життя народу і суспільний зміст фольклору 
випадали з їхньої уваги. Інші бачили в ньому і в його поетичній 
традиції суспільну та революційну вартість. Тому іншою була на-
родність Гощинського і Богдана Залеського, а ще іншою Шевченка і 
харківської школи романтиків».

У літературознавчій науці проблему цю досліджувало чимало 
вчених. Але найоригінальніше і найбільш яскраво народність ви-
явилася в творчості геніального Шевченка.

«Він (Шевченко. – С. К.),констатує Якубець, явище єдине і без 
жодного порівняння..., з-поміж усіх слов’янських літератур він був 
поетом неповторним; справу національного визволення Шевченко 
поєднував з селянською революцією».

Краківський літературознавець В. Кубацький стверджує, на-
томість, що сучасний дослідник польського романтизму повинен 
вважати Шевченка за такого поета, якого забракло польському 
романтизмові, що «з усіх романтичних резервуарів поезії Україна 
була найбагатша і відіграла найбільшу роль». Тому-то Ю. Кшижа-
новський, аналізуючи Міцкевичів курс слов’янських літератур, 
прочитаних в Колеж де Франс, зауважує, що лекції ці мали імпро-
візований і хаотичний характер, що поета, який вибився на видне 
місце не лише завдяки народності, а й геніальності – Шевченка та 
українську літературу взагалі, Міцкевич обійшов мовчанкою.

Важко пояснити, чому поет не говорив про це, з високої паризь-
кої трибуни, чому до свого курсу лекцій включив лише «Слово о пол-
ку Ігоревім». Відомі й окремі висловлювання Міцкевича, в яких він 
дуже тепло ставиться до України: українські простори є столицею 
ліричної поезії, – захвалював поет; Залеський і Пушкін, Рилєєв і Го-
щинський «зустрічаються в Україні біля тих самих джерел натхнен-
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ня, оспівують тих самих її героїв. Відмінний у них спосіб трактуван-
ня предмета, різний вибір перспективи... З поезії цієї можна було б 
укласти гармонійне ціле, прекрасну козацьку рапсодію».

Це тим дивніше, оскільки автор «Дзядів» був знайомий з дея-
кими українськими вченими й літераторами, наприклад, з П. Гула-
ком-Артемовського, з яким зустрівся в Харкові, чи згодом у Москві 
з майбутнім ректором Київського університету М. Максимовичем. 
Поет був у дружніх відносинах з письменниками (згадаймо хоча б 
Рилєєва, Пушкіна, Гоголя), творчість яких була щільно зв’язана з 
Україною. Міцкевич надто близько зійшовся з основоположником 
«української школи» Богданом Залеським, був обізнаний з творчіс-
тю Мальчевського і Гощинського. Міцкевичеві не міг не імпонувати 
«Канівський замок», автор якого чи не перший вказав своїм сучас-
никам на джерело справжнього зацікавлення Україною:

«Це справді так, дух польського народу відчув я в думках Укра-
їни, в їх стражданнях бачив апофеоз свого мучеництва».

Ще в юнацькі роки Міцкевич був обізнаний зі збірниками укра-
їнських народних пісень Жеготи Паулі і Вацлава з Олеська, з фоль-
клорно-етнографічними публікаціями З. Доленги-Ходаковського 
та К. Вуйціцького, читав праці Цертелєва, Максимовича, «Історію 
Русів». Поетове зацікавлення Україною посилилося під час його пе-
ребування на цій «найпрекраснішій землі Слов’янщини», літерату-
ра якої, як зазначає П. Волинський, мала тоді чимало спільних рис 
з літературою польською. Українські мотиви позначилися виразно 
на одній з кращих балад Міцкевича «Чати», деяке їх відлуння зна-
ходимо й в епопеї «Пан Тадеуш»:

Чи на Вкраїні я б ту липу упізнав,
Що сотню панночок і сотню хлопців бравих
Ховала в холодку при танцях і забавах,
Як вечір повивав блакитно воду Рось?

«У своїй творчості, – зазначає Г. Вервес, – Міцкевич не раз звер-
тався до фольклору слов’янських народів, зокрема до українського. 
Це можна помітити не тільки на прикладі балад поета, а й на таких 
шедеврах, як «Пан Тадеуш». Досить придивитись до показу гри Ян-
келя на цимбалах, або до опису весняних розваг молоді над Россю, 
щоб переконатися в цьому. В основі окремих балад Міцкевича ле-
жать українські народні казки і легенди».
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ІІ

Питанням фольклору як національної скарбниці минулого, на-
родної мудрості і як джерела літератури присвячено чимало дослі-
джень. Про зв’язок польської й української романтичної літерату-
ри з народною творчістю вже згадувалось з посиланням водночас 
на спеціальні праці польських (С. Здзярський, Ю. Третяк, Ю. Кши-
жановський, М. Якубець, В. Кубацький) та українських учених 
(І. Франко, О. Колесса, В. Щурат, Є. Кирилюк, П. Волинський, Г. Вер-
вес, Р. Кирчів). Належало б при цій нагоді вказати на той факт, що 
ще до виступу романтиків збирацький доробок польських фоль-
клористів був надто великий і розмаїтий, що своїм україністичним 
зацікавленням і доробком польська фольклористика підготовила 
певною мірою ґрунт для розвитку польсько-української романтич-
ної школи, яка живилася весь час все новими фольклористичними 
працями великого загону ентузіастів цієї благородної справи.

На використання народнопоетичної творчості українців поль-
ськими романтичними поетами звернула увагу М. Яньон у книж-
ці, присвяченій Люціанові Семенському, М. Ростовська – Вікентію 
Полю та А. Горячко-Борковська, яка, характеризуючи поетичну 
творчість Августа Бельовського, зазначила: 

«Переклади, перефразування і наслідування українського 
фольклору надавало творам польської літератури основної, про-
грамної вартості. Це тому, що українська народна творчість від-
значалася насамперед демократичними ідеалами. Крім того, вона 
збагатила польську поезію сугубо українськими елементами стилю 
та засобами поетичної версифікації».

Майже водночас подібну думку висловив український полоніст 
Роман Кирчів. У дослідженні, присвяченому українській проблема-
тиці в польських альманахах доби романтизму (останнім часом цій 
проблемі присвятив чимало уваги й В. Кубацький ), автор пише: 

«Переклади й переспіви українських пісень в альманахах, зо-
крема кращі (Б. Залеського, Бельовського, Пєнькевича), відіграли 
позитивну роль не лише в справі популяризації української пісні, 
але й у посиленні інтересу польської літературної громадськості та 
широкого кола читачів до українського художнього слова взагалі».

Збирацько-видавнича праця польських фольклористів, по-
пулярність української тематики в польських журналах та альма-
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нахах, а також творчість представників української школи – най-
кращий доказ, що українська народнопоетична творчість мала на 
польську літературу й культуру значний вплив. Фольклорно-етно-
графічна «україноманія» польських дослідників і збирачів народ-
нопоетичних скарбів – явище безпрецедентне в історії фолькло-
ристики. У праці «Українська народна поетична творчість у поль-
ській фольклористиці ХІХ ст.» В. Юзвенко відзначає:

«Діяльність польських фольклористів на ниві збирання та пу-
блікації української народнопоетичної творчості була дуже плід-
ною. Про це свідчать численні фольклорні збірки, що видавалися в 
Польщі, рукописні матеріали, публікації українських народнопое-
тичних творів у польських періодичних виданнях та ряд спеціаль-
них розвідок польських фольклористів у цій галузі».

Започаткував цей фольклорно-етнографічний рух І. Червін-
ський, що його праця з’явилась у Варшаві ще в 1805  р. Небува-
лого розмаху надав йому З.  Доленга-Ходаковський (принагідно 
згадаємо, що своє монографічне дослідження Ю. Маслянка при-
святив З. Ходаковському), чия діяльність була прикладом вивчен-
ня фольклору в органічній єдності з життям його творців і носіїв. 
В українській фольклористиці не було ще тоді окремих друкова-
них збірок українських народних пісень, не було й присвячених 
їм розвідок, і саме Доленга-Ходаковський (Адам Чарноцький) ро-
бив у цій галузі перші кроки. Слідом за З. Ходаковським збиран-
ням і вивченням українських народнопоетичних творів займали-
ся К. Лях-Ширма, В. Вуйціцький, з’явилися публікації Я. Чечота, 
Ж. Паулі, А. Бельовського, а також широку діяльність розгорнули 
М. Грабовський, Р. Подберезький, А. Словіковський. У 40–60-х рр. 
український фольклор вивчали Л. Семенський, Е. Ізопольський, 
А.  Новосельський (А. Марцінковський), К. Туровський, Е. Дуль-
ський. Їхній доробок дуже серйозний і вагомий, без нього не може 
обійтись жоден історик української культури, особливо фолькло-
ристи та літературознавці. Іван Франко неодноразово згадував 
про фольклористичну діяльність цих авторів, зокрема високо оці-
нив збірку В. Залеського:

«Ся книжка творила епоху в розвитку духовного життя Схід-
ної Галичини. Під її впливом почалося тут відродження народної 
руської літератури; вона дала імпульс до дальшого збирання етно-
графічного матеріалу».
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Саме фольклорно-етнографічними працями розпочинали свою 
літературну діяльність М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич, 
які, зблизившись з польськими культурними діячами (Ж.  Паулі, 
А. Бельовським, К. Вуйціцьким, Л. Семенським), друкували свої пра-
ці і в польських періодичних виданнях. Польські збирачі і дослідни-
ки української народнопоетичної творчості слідкували за працями і 
давали підтримку не лише галицьким ученим, а й рецензували і пе-
редруковували на сторінках польських журналів та альманахів пуб-
лікації І. Срезневського, М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша 
та  ін. Тогочасні польські видання були переповнені фольклорно- 
етнографічними україністичними матеріалами (це питання з’ясовано 
ширше в працях Р. Кирчева, В. Кубацького, М. Інгльота).

Зрозуміла річ, що це не могло не позначитися на літературі. 
 Візьмімо, приміром, пісню про Саву Чалого. Вона була надрукова-
на в збірнику М. Максимовича та Вацлава з Олєська (В. Залеського) 
і згодом розроблялось в українській літературі М. Костомаровим, 
Т. Шевченком, Карпенком-Карим і в польській – А. Бельовським, 
А. Пєнькевичем, Ю. Словацьким. Отже, фольклорний матеріал 
був одним з основних джерел творчості польських і українських 
романтиків. Саме цим, а не літературними впливами, належало б 
пояснити подібність тем і сюжетів у творах як українських, так і 
польських поетів та письменників доби романтизму. Додаймо, що 
до цього джерела зверталися поети-декабристи, М. Гоголь та ін.

До того ж увесь цей матеріал легко піддавався романтичній 
обробці; мав насамперед велике виховне значення: будив народ до 
боротьби. Це ж була епоха національно-визвольних рухів, а істо-
рія українського народу давала для цієї теми – відзначав Я. Дзиґа 
– великий матеріал. Подвиги Северина Наливайка, Тараса Федо-
ровича, Якова Остряниці та інших керівників селянсько-козаць-
ких повстань знайшли своє художнє відображення в багатьох іс-
торичних піснях, у думах, переказах, легендах, а також у писаних 
джерелах як українських і польських, так і іноземних. У них ві-
дображено події української історії XVI–XVIII ст., особ ливо зви-
тяжні бої козацтва з турецько-татарськими ордами, часто спіль-
но з польським військом, релігійну полеміку з приводу Брестської 
унії, а також часті вибухи народного бунту проти шляхетського 
гніту. Відвага і хоробрість керівників селянського війська, їхня 
відданість народові, самопожертва й ті страшні муки, яких вони 
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зазнали за «святую правду-волю», не могли не імпонувати уяві 
романтиків, їх волелюбним прагненням.

Та не лише романтикам. У другі роковини Листопадового по-
встання лідер лівого крила Демократичного товариства Т. Кремпо-
вецький у своїй проукраїнській промові назвав повстання під про-
водом Хмельницького, Гонти і Залізняка найкращою селянською 
революцією. Громада «Умань» з приводу трагічних подій Коліїв-
щини заявила, що тільки посиленою, чесною працею можна спо-
кутувати провини батьків і таким чином встановити з українським 
народом «зв’язок майбутності».

Великого розголосу українській справі в тодішній Європі надав 
Історичний конгрес в Парижі 1835 р., у якому брали участь Ян Чин-
ський та Михайло Чайковський. Перший, один з лідерів Демократич-
ного товариства, особливо його революційного крила, очолюваного 
Т. Кремповецьким, спинившись ширше на державно-військовій орга-
нізації «Козацької республіки», вказував далі, що причиною польсько-
козацького конфлікту були шляхетсько-єзуїтські злодіяння супроти 
українських волелюбних лицарів. З  доповіддю на тему «Який був 
вплив козаків на літературу Півночі і Сходу?» виступив палкий коза-
кофіл, відомий вже тоді письменник «української школи» М. Чайков-
ський. Аналізуючи сучасну польську літературу, автор «Вернигори» 
звернув особливу увагу на творчість Б. Залеського, А. Мальчевського, 
С. Гощинського, які, на його думку, завдяки щедрому використанню 
українського фольклору позбулися наслідування західних літератур і 
надали красному письменству воістину народного характеру.

Якщо далі дошукуватись джерел творчої інспірації письменни-
ків «української школи», то слід вказати й на численні тогочасні пу-
блікації, присвячені історії Речі Посполитої та її взаєминам з Украї-
ною, на велику кількість видаваних тоді різних історичних докумен-
тів, мемуарів, подорожніх записів, літературно-історичних нарисів 
тощо. Чимало уваги історії України приділили Т. Свєнцький у своє-
му «Описі давньої Польщі, А. Пшездєцький і М. Грабовський у «Дже-
релах до історії Польщі», С.  Вітвицький у цікавому циклі «Вечори 
пілігрима», М. Бєлінський і Т. Ліпінський в «Історико-географічному 
описі Речі Посполитої», Ю. Кремер у «Листах з Кракова», Ю. Нєм-
цевич в «Історичних подорожах до Польщі»; про Україну писали у 
своїх наукових працях Л. Семенський, Ю.  Крашевський, Ф. Врот-
новський, А. Анджейовський. Своєрідний ренесанс переживала й 
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українська історіографія, на популярність якої в польській науці та 
літературі ХІХ ст. вказував Ф. Селіцький. Крім відомих творів, як-от 
«Канівський замок» С. Гощинського, «Вернигора» М. Чайковського, 
«Село Серби» Л. Семенського, «Коліївщина і степи» М. Грабовського 
та «Срібний сон Саломеї» Ю. Словацького, до цієї теми звернули-
ся й менш відомі письменники: Я. Камінський у драмі «Гелена, або 
гайдамаки в Україні», С. Яновський у поемі «Гайдамаки», М. Суво-
ровський у творі «Ванда Потоцька», Ст. Вітвицький «Слуга і пан», 
М. Єгерський у поемі «Україна», О. Гроза в поетичній повісті «Канів-
ський староста» та анонімний автор у драмі «Україна».

Але найбільше зацікавлення у письменників «української шко-
ли» викликала Козаччина (згадаймо бодай «Козацькі думи» Б. За-
леського, Т.  Падури, Л. Семенського, В. Поля, поему «Тимофій 
Хмельницький» – Е. Галлі, «Тарасову ніч» – З. Фіша, «Стародубів-
ську справу» – Т. Єжа, повісті З. Качковського), зокрема гайдамаць-
кий рух в Україні. На особливу увагу заслуговує той факт, що ще 
до виходу в світ «Гайдамаків» Шевченка, в польській літературі 
20–30-х років ХІХ ст. тема Гайдамаччини посіла значне місце.

Зрозуміла річ, що твори ці не рівноцінні за своїми художніми 
якостями. У них ми натрапляємо на неприхильне ставлення до зо-
бражуваних подій, але для історика літератури вони представляють 
значний інтерес. Тим більше, що в згаданих творах порушено кар-
динальні питання польсько-українських взаємин і що навколо цієї 
проблеми створювалися навіть різні міфи й легенди.

На особливу увагу заслуговує постать Вернигори, апофеоз якого 
у польській літературі та малярстві досяг свого апогею. Вернигору та 
його пророцтва «винайшли» польські патріотичні кола і вживали як 
знаряддя політичної боротьби проти царату. У цій боротьбі спіль-
никами поляків мали бути українці; Вернигора, майже біблійний 
український герой, мав би їх (українців) мобілізувати до боротьби, 
бути своєрідним прапором, а його містично-історичні візії доказом 
того, що це не людська вигадка, а «божа воля». Можливо, що укра-
їнці взяли б участь у «священній боротьбі» проти самодержавства, 
але відштовхнули їх віщування Вернигори, у яких і про реставрацію 
історичної Польщі, тобто Речі Посполитої до 1772 р.

Проте не можна мати сумніву, що пророцтва Вернигори набули 
певного поширення в українському народі існували навіть деякі їх 
українські варіанти. Цікавий варіант записав польський етнограф 
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і фольклорист Еразм Ізопольський, який мешкав у Білій Церкві. 
Згідно з цією версією, колись на вершині величезної могили Сорока 
з’явиться Вернигора і сповістить народові, що поблизу відбудеться 
битва, яка принесе йому омріяну волю. Цікаво, що тут не говорить-
ся про Польщу, лише про майбутню боротьбу уярмленого народу. 
Один з українських варіантів пророцтва Вернигори знав, мабуть, 
І. Котляревський. У його «Енеїді» натрапляємо на ось такий рядок:

Тут (...)
І всі Троянці, що втопились,
Як на човнах з ним волочились,
Тут був Вернигора Мусій.

Отже, Котляревський знав про Вернигору; про його визвольну 
місію натякнув одним лише словом – Мусій, тобто, Мойсей, який, 
згідно з біблійною легендою, вивів євреїв з єгипетської неволі. Па-
ралель надто виразна й велемовна. Знаючи пильність царської цен-
зури, Котляревський ледь-ледь порушив цю небезпечну тему.

Наявність українських і польських версій про Вернигору свід-
чить про волелюбні прагнення обох народів. Українська традиція 
про Вернигору давніша від польської і значно відрізняється від неї.

«В польській традиції, – відзначає В. Клінкер, – Вернигора – це 
літній мужчина, повний життєвої енергії та неабиякого пророчо-
го дару бачення майбутності народу. У традиції українській Вер-
нигорою є небіжчик, який об’явиться народові і допоможе йому 
вирватись з пут неволі».

Принагідно додамо, що польська традиція про Вернигору 
виник ла після втрати Польщею державної незалежності, у зв’язку з 
Барською конфедерацією та Уманською трагедією. Тим-то містич-
на постать Вернигори набула в польському суспільстві та літерату-
рі ХІХ ст. (це була доба національно-визвольних змагань поляків) 
такого поширення, особливо в творах письменників «української 
школи». 

У згаданих польських творах, присвячених Коліївщині, тра-
диція про Вернигору відіграє помітну інспіруючу роль. Більшість 
письменників, використовуючи її польські варіанти, наприклад, М. 
Чайковський, до гайдамацького руху підійшли тенденційно. У їхніх 
творах Вернигора – це козак, відданий польській справі, який нама-
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гається запобігти уманській різні, бо ж він виступає як речник згоди 
між українцями і поляками, а потім пророкує останнім перемогу і 
славу. Має рацію Станіслав Пігонь, коли стверджує, що думка про 
шукання спільників в Україні не мала певного ґрунту (з такими гас-
лами і програмою. – С. К.), не давала навіть претексту до спільного 
виступу. Отже, пророцтва Вернигори як пропольський агітаційний 
засіб не знайшли й належного резонансу серед українців.

Та чи могло бути інакше, коли жили ще свідки барської конфе-
дерації та гайдамацького антифеодального бунту, жорстоко приду-
шеного шляхтою? Чи ж міг український народ повірити польському 
Вернигорі, його пророцтвам, у щирість і чесність польських політич-
них гасел, пропагованих шляхетськими революціонерами першої 
половини ХІХ ст., маючи перед очима такі страхітливі картини? Пи-
тання, здається, риторичне. Зрештою, на ці питання дали вже відпо-
відь Т. Кремповецький, Я. Чинський, громада «Умань», її знайдено в 
«Канівському замку» С. Гощинського, «Селі Серби» Л. Семенського і 
в творах інших письменників «української школи», які дивилися на 
Гайдамаччину очима друзів українського народу.

Нищівного удару по тенденційному зображенню Вернигори і 
Коліївщини деякими авторами завдав Ю. Словацький. Вернигора 
Словацького не може дивитися на злочини шляхти, яка відштовхує,  
його і через те він не може виконати своєї благородної місії. Розби-
ваючи свою золотострунну ліру, він відходить. Місії своєї не зрі-
кається цілковито, з’явиться ще, щоб дати заклик до дальшої ви-
звольної боротьби, але лише тоді, коли з «панів будуть «мертвяки».

Автор «Срібного сну Саломеї» та інші письменники «україн-
ської школи» відходили від ілюзій про Україну «щасливу» під вла-
дою польської шляхти і тому він, як і Гощинський та Суворовський, 
називає Гайдамаччину не «різнею здичавілих хлопів», «вироком 
справедливості», протестом немилосердно гноблених мас, – спра-
ведливо відзначає Є. Савринович, – проти панського свавілля.

У такому розумінні Гайдамаччини, Гайдамаччини як протесту-
ючої України, не можна не бачити спорідненості передових пись-
менників «української школи» з Шевченковими поглядами на цю 
проблему. Зрозуміло, що революційністю, соціально-національ-
ним спрямуванням, широтою охоплення історичного процесу, по-
казом велетенського потоку («залізної сили») народного повстання 
та художньо-естетичними якостями й узагальненнями «Гайдама-
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ки» Шевченка, а також інші його твори, не можуть бути поставлені 
в один ряд із згаданими творами.

«Шевченко, – зауважує цілком слушно Є. Кирилюк, – поклав 
початок революційно-демократичному трактуванню питань про 
єдність і братерство слов’янських народів».

Та й своєю геніальністю і народністю, заслугами перед українською 
літературою й культурою, зокрема роллю в національно-духовному 
житті українського народу – Шевченко вищий понад усіх поетів.

Що ж до подібності мотивів Шевченкових творів, особливо по-
еми «Гайдамаки», з творчістю письменників «української школи» 
і кращих польських творів про Коліївщину («Канівський замок» 
С.  Гощинського), то слід пояснити використання ними одних і 
тих самих мотивів», про які тут було згадано. Зрештою, подібність 
сюжетів, мотивів чи образів у романтичній літературі, згадаймо 
хоча б балади Міллера, Міцкевича, Пушкіна, Шевченка, – явище не 
рідкісне, не випадкове і цілком зрозуміле у світілі сказаного про 
характер епохи романтизму. 

Про цей аспект справи, а також про специфічність українсько-
польських історико-культурних взаємин, наслідком яких є «укра-
їнська школа» про ті багатющі джерела, про які ми згадували і які 
лягли в основу романтичної культури, слід пам’ятати при розгля-
ді не лише такого явища, як «українська школа» чи популярного 
у громадсько-політичному житті Польщі «українофільства», а й у 
дослідженнях, присвячених романтизмові взагалі.
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ТВОРЧІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
«УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»1

У попередніх статтях йшлося про виникнення, джерела і мо-
тиви «української школи» в польсь кій літературі, принагідно на-
ведена характерис тика деяких її представників та пов’язаних з нею 
окре мих літературних явищ. Мета цієї публікації – спроба синте-
тичного огляду письменницького доробку літераторів «української 
шко ли». Популярним тоді поетам, які більш відомі й нинішньому 
читачеві, буде при ділено менше уваги, ніж тим, чия твор чість мало 
або й зовсім ще невідома.

Насамперед слід відзначити, що, про довжуючи традиції поль-
ської літерату ри доби ренесансу та бароко, у якій ук раїнський 
струмінь виявився дуже яс краво, польське письменство класицис-
тичного періоду, пануючи всевладно аж до цілковитої перемоги ро-
мантиків, та кож не стояло осторонь українських тем, на що зверта-
ли вже увагу в своїх публікаціях Р. Кирчів, А. Середняцький та ін. 
Це передусім «Хотинська вій на» І. Красіцького, «Потрійне весілля» 
Ф. Князьніна, чудова поема С. Трембецького «Софіївка», у якій 
особливим сумом оповиті ті рядки, де автор згадує про тяжкі часи 
турецько-татарського ли холіття в Україні.

До козацьких часів звернувся Ю. Нємцевич у своїх «Історичних 
піснях». Письменника зацікавила постать Б. Хмельницького. Його 
трагедія «Хмельницький» (1817), як і годиться пи сьменникові кла-
сицизму, за взірець ма ла старогрецьку драму. Хоча в оцінці Хмель-
ниччини письменник не завжди справедливий, проте його критика 
поль ських магнатів в Україні устами різ них дійових осіб, зокрема 
хором запо рожців – річ очевидна. Якщо Хмель ницького драматург 
змальовує дещо тен денційно, то в оцінці Богуна та Нечая дотри-
мується певної об’єктивності. По мітне прагнення Нємцевича до 
братньої злагоди:

Зійди з небес, святий супокою, 
Помири посварені братні народи...

1 Першодрук: Наша культура. – 1970. – № 6–7.
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Образ Богдана Хмельницького прива бив А.  Жулховського 
(«Бунт Хмельницького») та маловідомого автора Т. Заборовського 
(«Богдан Хмельницький»).

Козацьким війнам було присвячено чи мало творів, проте п’єса 
«Богдан Хмель ницький» Заборовського відзначається передусім 
волелюбністю та демократичними тенденціями. Обстоювання 
Богда ном Хмельницьким та його сином Тимошем прав українсько-
го народу автор називає справедливою боротьбою. Вій на, що мала 
на меті визволити країну і дати волю народові, який страждав у 
рабському підданстві, – не «розбій», як називав дехто, а збройний 
протест доведених до відчаю народних мас про ти своїх понево-
лювачів,  – зазначав Т. Заборовський. Не кровопролиття праг нув 
Хмельницький, а лише: 

Єдності та братньої злагоди, що зближує народи 
Слов’янської міцності, щоб перед Заходом, 
Грізно споглядаючим, та внутрішнім ворогом – 
За батьківщину, за людство, за полю гідн о встояти.
Ідеї Французької революції позначи лися на драмі Заборовсько-

го. Хоча слід відзначити, що псевдокласичний шаб лон не дозволив 
авторові зробити з п’є си «Богдан Хмельницький» живу драму. Проте 
патріотично-слов’янофільські тен денції, впливи романтичної поети-
ки, на приклад, передсмертний монолог Б. Хмельницького – велемов-
но свідчать про те, що проголошені романтиками гасла національно-
визволь ної боротьби та естетичні основи нового літературно го на-
пряму таки знайшли у цій траге дії своє віддзеркалення.

Отже, українофільські елементи, на явні в класицистичному 
письменстві та літературі на межі класицизм  – романтизм, під-
готували, ґрунт для наступної епохи. Адже ці елементи знайшли 
своє яскраве вираження в польському романтизмі, з яким щіль-
но пов’язана «українська поетична школа». Цю специфічну літе-
ратурну школу Ю. Третяк назвав польсько-ук раїнською поетич-
ною унією. Правда, ця унія, як і релігійна, мала певні політич ні 
цілі, але ця літературна унія безперечно була явищем при родним, 
закономірним і позитивним. У процесі взаємопізнання і взаємо-
зближення «українська поетична школа» в польському письмен-
стві, як і кожне прогресивне літературне явище, відігра ла значну 
роль. Поява великої когорти літераторів, для яких джерелом натх-
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нення була Україна, свідчить про ва гомість і силу духовних здо-
бутків ук раїнського народу.

Аналізуючи основні тенденції у твор чості перших трьох найви-
значніших представників «української школи», Ю. Уєйський зазна-
чав, що Б. Залеський був співцем «козацької України», А. Мальчев-
ський «України польсько-шля хетської», натомість С.  Гощинський 
звернувся до «України гайдамацької». Безперечно, спостереження 
вченого влучає в саму суть речі. Три поети – три різні підходи до 
України, три різні трактування українсько-польських взаємин. 
Звернімося насамперед до спів ця «козацької України» .

Богдан Залеський (1802–1886), який сам себе називав сином 
«матері Укра їни», вважається найяскравішим пред ставником 
«української школи». Любов до українського народу, до його пі-
сень, легенд, побуту, звичаїв, історії, героїч ного минулого, до чарів-
ної природи ук раїнської землі поет увібрав з молоком матері. Цю 
непорочну любов Залеський свято беріг у буремні роки свого жит-
тя, вона кріпила його моральні й ду ховні сили у тривалій еміграції, 
вона була його втіхою, – відзначав Ю. Тре тяк, – поетичним збудни-
ком аж до ос танніх днів його життя. Цією любов’ю просякнута вся 
поезія Залеського, вона пролягла в його творчості прямоліній ною 
вагомою віссю, завдяки їй він став поетом.

Уже в одній з ранніх поезій  – у «Ду мі про Вацлава», на яку 
помітний вплив справила відома дума про І. Коновченка, Залеський 
виявив себе палким шану вальником українських народно-поетич-
них скарбів і співцем Козаччини. У на ступних творах – наприклад, 
в «Думі про гетьмана Косинського», в «Думі про Ма зепу», в «Чай-
ках» – його захоплення ли царством козаків, степовими простора-
ми, стихією природи і українськими краєвидами базується на 
фольклорному матеріалі. Це помітно навіть в автобіографічних 
«Русалках», літературний ро довід яких встановити трохи важче, 
проте не можна не відчути в них своє рідного українського ліризму.

Про політичні концепції та уявлення Залеського, як і поетів 
«української школи» взагалі, вже згадувалось. Тут принагідно 
лише зазначу, що, зверта ючись до козацьких часів, часів, так би 
мовити, історично нейтральних, поет шукав у них взірець ідеалу 
польсько-української злагоди. Скріплена спільною боротьбою про-
ти турецько-та тарських нападників згода козацького лицарства з 
польською шляхтою в XVI та на початку XVII ст. – ось що найбіль-
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ше приваблювало поета. Під впливом Залеського Шевченко також 
ідеалізував ті часи. Звертаючись до друзів-засланців у вірші «Поля-
кам» («Ще як були ми козаками»), поет, – як зазначав І. Франко, – 
розумів, мабуть, що такої ідилії не було, але він не хотів позба вити 
своїх польських друзів певних ілюзій, які виникли під впливом по-
езій Залеського. Зрештою, Шевченко ставив ся до польського поета 
з великою по шаною і для символічної давньої друж би міг настро-
їти свою музу на однако вий лад з музою Залеського. Г. Вервес ви-
словив з цього приводу ось таку дум ку:

«Безперечно, що як майстер поетич ного слова Богдан Залесь-
кий не міг не зацікавити Шевченка; тим більше, що його творчість 
була звернена до Укра їни, що він дав зразок використання україн-
ської народної творчості, змалю вав героїчні образи козаків; своєю 
пое тичною задумою і тугою, він, безпереч но, міг викликати в душі 
молодого Шев ченка відповідні відгуки та настрої».

Відомо також, з якою щирістю і теп лом ставився Залеський до 
українсько го поета. Чи не в певній залежності з поезією Шевченка 
«Ще як були ми ко заками» слід розглядати присвячений Шевченко-
ві вірш Залеського «Тара сова могила» (за недовгий час Шевчен кові 
було присвячено чимало польських віршів, наприклад, А.  Сови-
Желіговського, П.  Свєнціцького, Б. Коморозського). Ось уривок 
цього твору, перекладе ного на українську мову Миколою Зеровим:

...Хвилини супокою та погоди, – 
Пророцьким словом озвалися з могили, 
Подай нам заповіт святої згоди. 
Хай зійде мир душі твоїй бажаний, – 
На спільне щастя навернімо мислі,
Хай наддніпрянські лицарі-поляки
Братаються з поляками на Віслі. 
Кат козаків і лядський людожерця, 
Цар забиває нас в суворе путо, 
Лещатами стискає мужнє серце, – 
Та серце наше панцирем окуто...
Заповідай же мир братам і згоду,
Жени здобичництво, а трупи ласе, 
Народи клич до брацтва і свободи, 
Полянський однодумче мій, Тарасе!
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Немає потреби проводити тут літера турні паралелі між твор-
чістю двох пое тів, на них спинилися М. Якубець, В. Кубацький, 
Є. Єнджеєвич, Г. Вервес, а до них – І. Франко, Ю. Третяк, О. Колесса, 
М. Возняк, В. Щурат. Хо четься натомість висловитися з приво ду по-
рівняння В. Кубацьким «Думки Мазепи» Б. Залеського з «Канівським 
замком» С. Гощинського. У своїй праці «Тарас Шевченко і поль ський 
романтизм» вчений висуває здо гад, що «Думка Мазепи», як і «Канів-
ський замок» – твори, для яких осно вою написання були однакові 
ідейно-художні збудники. Слід гадати, що В. Ку бацький не закінчив 
своєї думки. Вка завши на цю спорідненість, слід було б вказати і на 
відмінності в ідейній спрямованості обох творів. 

В українсько-польському конфлікті Гощинський не обминає 
антишляхетських мотивів. Нав паки, у поемі «Канівський замок» 
він саме й дошукується соціально-політичних і національно-релі-
гійних причин даного конфлікту.

Цього не можна сказати про Залеського, чиє бачення україн-
ської історії імлисте й ідеалізоване, надто багато в нього спрощень 
і замовчувань.

«Виключаючи пильно з української традиції все, що нагадувало 
таку власновільну, самостійну, протестуючу Ук раїну, – писав Фран-
ко, – Залеський мусив дійти до витворення України фікційної, ма-
льованої. Чим краще ма льована була та фікція, тим гірше для поль-
ської суспільності, бо тим сильніше скріплювалась в її умі і серці 
одна ве лика ілюзія».

Типовим представником ілюзійно-ідеалізованого бачення  
України був Т. Падура (1801–1871). Вельми цікава ця по стать. 
Його польські й українські вірші набули у 20–30-х роках минулого 
сторіччя великої популярності. Пере одягнений кобзарем, з лірою 
через пле че, він ходив по всій Україні, закли каючи народ до май-
бутньої боротьби проти самодержавства. Матеріалом для цієї своє-
рідної пропаганди були для Падури героїчні козацькі пісні та його 
власна поезія, до якої він сам компонував мелодії. 

Поштовхом до такої діяльності був з’їзд «Слов’янського това-
риства», який відбувся в Житомирі 1825 р. за участю К. Рилєєва, 
О. Бестужева, Сергія та Іполіта Муравйовових-Апостолів та пред-
ставників Польського демократичного товариства. На цьому з’їзді 
Т. Падура, до речі, сказав, що «для справи за гальної свободи не-
обхідно відновити Малоросію» і що він зобов’язується провадити 
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в цьому напрямі агітацію серед українського народу, нагадуючи 
йому його давню козацьку славу. Учасники зуст річі прихильно по-
ставились до цієї про позиції, за невідкладну реалізацію якої взяли-
ся одразу той же Падура та козакофіл В. Жевуський, який називав 
се бе «козацьким отаманом Ревухою».

Заснувавши в Саврані у маєтку Жевуського школу лірників, Же-
вуський і Падура зайнялися підготовкою реперту ару для майбутніх 
кобзарів-агітаторів. Падура писав козакофільські вірші, а Жевусь-
кий творив до них мелодії. Ко ли лірники були підготовані як слід до 
своєї місії, тоді «разом з Падурою во ни пішли в народ, поширюючи 
скрізь і всюди думку про незалежність Укра їни» (С. Н. Щеголев).

Один з таких агітаційних віршів «Ру хавка, пісня козацька» 
написав Паду ра згідно з вказівками С. Муравйова-Апостола та 
О. Бестужева в дусі бойо вої пісні, яка, згідно з авторським заду мом, 
мала кликати український народ до боротьби з самодержавством:

Гей, козаче, в божий час!
Вже голосить в церкві дзвін; 
Кому слава мила з вас, 
За проклятим на здогін! 
Гей, козаче, на врага, 
Гурра-га, гурра-га!..

Вниз ратища, очі в шлях! 
Нім западе мрачна ніч, 
Нім ворога схопить страх, 
Ще уточит юхи січ!
Далїй, діти, на врага 
Гурра-га, гурра-га!..

Готуючись до ролі антицарського бунтівника, Т. Падура звер-
нувся з цією ме тою до історії Козаччини, на матеріалі якої написав 
низку поетичних, а згодом популярно-наукових творів. У поезіях 
«Конашевич», «Сірко», «Січовий», «Запорожець», «Мазепа» поет 
високо під носить героїчне минуле України, наго лошуючи особливо 
на польсько-україн ській історичній спільності. Зрозуміла річ, що 
його підхід до історичного ми нулого був безконфліктний, ідеалізо-
вано-ілюзійний ще й зумовлений актуальни ми завданнями:
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Сумно і темно, місяць глибоко 
За хмари в небо забіг;
В таборі стихло, степом широко 
Дим по могилах заліг...

Ти спиш, гетьмане! Січ твоя 
Дивиться на кров і дим... 
І чия ж кров се? Земля чия? 
Сірку – за шаблю і в Крим!

Легендарний козацький герой Сірко, до якого звернувся поет 
в однойменному творі, відігравав роль дійового збудни ка, послу-
жив авторові закличним гас лом в його агітаційній місії, завданням 
якої була підготовка українців і поля ків до наступної боротьби за 
їх націо нальні права.

Взагалі, з ідейного боку окремі твори Падури не позбавлені 
певного інтересу й для сучасного дослідника. Цього не можна ска-
зати про їхню художню вар тість. Чимало вчених справедливо вка-
зувало на мовно-стилістичну незугар ність, а подекуди й штучність 
українсь ких віршів Падури, на невибагливість їхньої поетики тощо. 
Але слід бути справедливим: роль Падури в українсь ко-польському 
зближенні досить поміт на і тому не можна про нього не гово рити.

Серед поетів «української школи» ро мантичне козакофіль-
ство  – явище най більш типове. Не було досі письменни ка, який 
не звертався б до козацьких часів. Наприклад, М. Гославський 
(1802–1834), який здобув літературну славу описовою поемою «По-
ділля» (1826), є та кож автором прекрасної «Думи про Нечая», відо-
мого козацького полководця, який виступав на захист козацьких 
вольностей. До козаччини зверталися й та кі відомі літератори, як 
В. Поль, А. Бельовський, Л. Семенський. Ця тема знайшла поміт-
не відлуння в «Марії» Мальчевського, у творчості Словацько го, не 
згадуючи вже про таких яскра вих козакофілів, як М. Чайковський 
та М. Грабовський.

Спершу кілька слів про «Марію» (1825) Антона Мальчевського, 
з появою якої дослідники пов’язують початок іс торизму в поль-
ському романтизмі та ут вердження українського струменя в того-
часному польському письменстві. Ю. Уєйський висловив з цього 
приводу таку гадку:
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«Вроджена історична уявність, схиль ність до заглиблення в ми-
нувшину до помогли Мальчевському відчути красу поезії Вальте-
ра Скотта. Шукаючи відпо відної краси на польському ґрунті, по ет 
відкрив Україну, яка достарчила йо му аналогічного збудника, що 
й Вальтеру Скотту Шотландія. Україна була землею пісні й волі; її 
взаємини з Поль щею нагадували стосунки Шотландії з Англією, 
а козаки мали багато спільно го з мешканцями шотландських гір. 
Цей історичний українізм був, отже, відпо відником вальтерскот-
тизму в нашій літературі».

Не применшуючи ні в чому вальтер-скоттівсько-байронічної 
поеми Мальчевського, про художні особливості якої го ворилося 
дуже багато, починаючи від публікації М. Грабовського і глибокою 
студією В. Кубацького скінчивши, я скажу принагідно, що «Марія» 
вважа ється «українською» поетичною повіс тю лише за деякими 
зовнішніми аксе суарами. Це насамперед український степовий 
пейзаж, що відіграє роль екзо тичного тла, на якому розгортається 
дія поеми. Натомість ані козацтво (правда, «Марія» розпочинаєть-
ся по-байронівськи пластичним описом козака-вершника, який 
мчить на своєму струнконого му бігуні), ані представники інших 
ша рів українського населення, ані якась помітна подія з історії 
України не ляг ли в основу цього твору. Середовище шляхти, їхні 
чвари й інтриги, сплетення складних соціально-політичних і мо-
рально-любовних конфліктів – ось що становить зміст поеми.

Виразне, як на той час, антифеодаль не спрямування «Марії». 
«Боротьба ста рого й нового світів у звичаєвій сфері,  – зазначає 
В.  Кубацький,  – любовний бунт проти класової нерівності, кон-
флікт патріархальної батьківської вла ди з правом дітей на власне 
життя – ось які психологічні та звичаєві аспек ти французької бур-
жуазної революції порушує Мальчевський у своїй поемі».

Попри відсутність української пробле матики в основній фабулі 
поеми, в ній усе ж відчутний специфічний дух «української шко-
ли». У деяких місцях твору він пробивається крізь опосеред ковані 
асоціації, а в інших – завдяки по статі придворного козака чи ба-
талістичної сцени, в якій поруч з польським військом наступають 
відважно на тур ків і козацькі лицарі.
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ІІ
Українська проблематика позначила ся яскраво на творчості 

Ю. Словацько го (1809–1849). Коли прослідкувати за його ідейно-
духовною еволюцією, то можна дійти висновку, що в ранній твор-
чості поет був співцем «України козацької»; в 30-х роках, шукаючи 
при чин занепаду Польщі, він висвітлив ок ремі проблеми «України 
польсько-шляхетської», а вже у славнозвісній поемі «Срібний сон 
Саломеї», написаній наприкінці життя, Словацький звернувся до 
«України гайдамацької».

Уже в перших поезіях «Українська дума» і «Пісня козацької 
 дівчини» Сло вацький, ідучи слідом за Б. Залеським, зарекоменду-
вав себе прихильником ук раїнської народно-поетичної творчості. 
Якщо в поемі «Ян Білецький» помітний ще вплив «Марії» Мальчев-
ського (вплив цей відчутний і в його «Вацлаві», який є ніби про-
довженням «Марії»), то вже в поемі «Змій» автор, ставши на само-
стійний шлях, значно випередив більшість письменників «україн-
ської школи». Словацький став тепер славославцем українського 
народу, його муж ності та героїзму в дусі козацьких іс торичних пі-
сень і дум, які мали поміт ний вплив на творчість польського по ета.

Панорамна картина історії України, її багата родюча земля з 
прекрасними краєвидами, захоплюючими уяву мит ця,  – з одного 
боку, – та рабська дій сність, якій поет протиставив героїзм мину-
лого,  – з другого,  – ось яке коло питань порушував Словацький 
не тіль ки в поемі «Змій», а й у «Думі про Вацлава Живуського», в 
романі «Король Лядави», написаному французькою мовою, але не 
закінченому, а також у своїх драматичних поемах «Мазепа», «Ян 
Казимір» і «Беньовський».

Якщо в романтичній трагедії «Мазе па» поет, перебуваючи під 
впливом Байрона, звертав увагу лише на постать юного Мазепи, 
який виховувався і слу жив при дворі Яна Казиміра, то вже в драмі 
«Ян Казимір», хоч і не закінче ній, особливо в сценах, присвячених 
об лозі Хмельницьким Збаража, видно, що Словацький хотів на-
писати історичну драму, яка б порушувала кардинальні проблеми 
польсько-українських взає мин. До цих питань, зокрема до гайда-
маччини, піді йшов автор уже в «Беньовсьхому», а надто у «Срібно-
му сні Саломеї». Оскільки про це була вже мо ва при іншій нагоді, 
тут я лише скажу, що згадані проблеми поет трактував без уперед-
жень, об’єктивно і  згідно з історичною правдою. Словацький, як 
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і Гощинський, дивився на протестуючу Україну, на гайдамацький 
рух очима друзів українського народу. Отже, до слідники не без під-
став ставлять «Сріб ний сон Саломеї» та «Канівський за мок» поруч 
з «Гайдамаками» Шевченка.

У трактуванні теми Коліївщини по емах Гощинського і Словаць-
кого спо ріднена і новела «Село Серби» Л. Семенського, перу якого 
належать й інші твори на українську тематику, напри клад – «Князь 
Дмитро Вишневецький», «Похід Хмельницького в Молдавію». Ана-
лізуючи творчість Семенського, М. Яньон зазначила, що поет нале-
жав до тих романтиків, які у ставленні до Ук раїни керувалися раціо-
нальними й об’єктивними поглядами. Змальовуючи в «Селі Серби» 
останні хвилини життя Гонти, письменник не приховує своїх симпа-
тій ані до українського народу, ані до самого героя свого твору. Се-
менський, як і Гощинський та Словацький, вважав Коліївщину ви-
бухом народного гніву, протестом гноблених проти сво їх гнобителів.

Слід зазначити, що автори «Канівсь кого замку», «Срібного сну 
Саломеї», та «Села Серби» розуміли справжні причи ни Уманської 
трагедії. Соціально-полі тичні та національно-релігійні мотиви, 
на які вказують поети, вмотивовуючи гострий вибух українсько-
польського конфлікту – ось де слід шукати при чини міжсусідсько-
го ворогування, куль мінаційним пунктом якого було повстан ня 
під проводом Гонти і Залізняка.

Щоб не обмежуватись лише згадани ми творами, звернімося до 
менш відомої п’єси про Коліївщину, а саме – «Ванда Потоцька...» 
М.  Сухоровського (1802–1874). Автор не приховував того факту, 
що несправедливість, яку чинили пани, їхня сваволя довели народ 
до відчаю. У своїй промові до по встанців напере додні бою герой 
п’єси Швачка говорить (цитую за Р. Кирчівим):

«Наближається нарешті довгосподівана хвилина, скоро вже не 
будемо вики днями цього світу, чекає нас краща до ля. Скористаймо 
зі сприятливого мо менту, докладімо всіх сил та відваги. Чи довго 
нам знедоленим працювати як не вільникам у темноті, в холоді, го-
лоді, заливатися кров’ю над не своїм снопом, плакати й нарікати 
під закуреною стрі хою, порепаним до крові від спеки і сту жі тілом. 
Ніколи! Досить цього ярма. Беріть у руки ножі... сьогодні помсти мо 
наші кривди; покажім тим злочин цям і негідникам панам, що хлоп 
та кож уміє бути паном, покажімо світові, що вільність і рівність 
мають панувати всюди!..»
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Тема Гайдамаччини посіла помітне міс це в польській літературі 
обговорюва ного періоду, але охарактеризовані тут твори належать 
до кращих здобутків «української школи». Цього аж ніяк не скажеш 
про роман «Вернигора» М. Чайковського, поетичну повість «Київ-
щина і степи» М. Грабовського, про «Слугу і пана» С. Вітвіцького 
або «Україну» М. Єзерського чи поему «Гайдамаки» С. Литовсько-
го. Виходячи з протилежної точки зору, автори вважали, що Коліїв-
щина була розбоєм, «бунтом, організо ваним Москвою», з метою 
остаточного поділу Речі Посполитої. Отож, слід по яснити викорис-
тання Чайковським ле гендарної особи Вернигори, вустами яко го 
він закликав українців і поляків до спільної боротьби проти царату. 
П.  Хмельовський зазначав принагідно, що Вернигора пророкував 
братнім народам мир і злагоду, але, побачивши свою без силість у 
безсторонньому здійсненні цієї місії, ішов на службу до шляхти. Хоч 
йо го авторитет серед українського народу був великий, проте при-
єднати україн ців до спільної боротьби він таки не зміг.

Так, Вернигора не знайшов підтрим ки серед українського наро-
ду, бо ж у його політичній програмі не говорилося про національну 
незалежність україн ців, тільки про реставрацію історичної Польщі 
в межах до 1772 року. До та кого розуміння проблеми Чайковський 
не дійшов. Саме це перешкодило М. Грабовському («Київщина і 
степи»), С. Яшовському («Гайдамаки»), О. Грозі («Канівський ста-
роста») та іншим об’єк тивно оцінити події в Умані 1768 року. Прав-
да, у своїй поетичній повісті О. Гроза, спираючись на «Канівський 
замок» Гощинського, вказав на безправ’я і деспо тизм Миколи По-
тоцького, проте від рів ня Гощинського у з’ясуванні цієї проб леми 
був далекий. Але, на думку Франка, автор «Канівсь кого замку» був 
великий саме тим, що розумів неможли вість перемоги над царатом 
без «любові до свободи, народу, вітчизни та справед ливості..., без 
звернення до ґрунту, до основ суспільності, без підняття просто го 
люду до боротьби».

Це вже революційне розуміння ролі мас в історії. О. Гроза хоч і 
засуджу вав негідні вчинки старости Потоцько го, який

За шматок хліба, за цяцьку, що світить, 
П родасть свого брата, продасть свої діти..., –

проте обмежується лише проклят тям цього деспота і каже йому 
покутувати за свої вчинки. Видно, що сам автор був незадоволений 
таким покаран ням, бо іншу свою поетичну повість «Смєцінський» 
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закінчив вибухом повстання, чим дав зрозуміти, що причиною 
Уманської трагедії було свавілля шляхти. Нато мість Сильвестр, 
брат Олександра Грози, у своїх белетризованих спогадах «Граф Сці-
бор з Островця» висловлюється про Коліївщину різко негативно.

Слід відзначити принагідно, що до ук раїнської проблематики 
зверталися брати-письменники й в інших творах: Сильвестр Гроза 
в «Українсько-поділь ських повістях» (Вільно, 1842), а Олек сандр 
Гроза як у поезії («Запорожець», «Спів запорожця»), так і в пое-
тичних повістях («Мартин», «Сорока») та мему арах («Владислав», 
«Контрактова мо заїка»). З-під його пера вийшла драма, точніше 
мелодрама «Гриць» (Вільно, 1858), у основу якої покладено звичай 
українських вечорниць. До цієї теми звернувся Михайло Стариць-
кий у відомій п’єсі «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці».

У двотомнику О. Грози «Народні по вісті і думи» (Варшава, 1855) 
вміщено поетичний переклад Кулішевого пере казу «Вмерлі душі». 
Факт цей тим ціка віший, що легенду про це раніше пере клав поль-
ською мовою Михайло Грабовський. Отже, не лише український 
фольклор, а й література, яку репре зентували Шевченко і Куліш, 
приваб лювала польських літераторів ще в 40-і роки.

Про зацікавлення українським друкованим словом свідчить й 
інший факт. У  «Контрактовій мозаїці» (Вільно, 1857) Олександр 
Гроза, згадуючи про своє пе ребування в Бердичеві, захоплено гово-
рить про вірші якоїсь поетеси, для прикладу наводить і декіль ка з 
них. Ось деякі уривки:

Не для мене небо ясне,
Ані пісні, ані цвіти,
Не для мене все прекрасне,
Дай лиш серцю потужити.
Не для мене пісні, цвіти
Чи то в саді, чи то в полі,
Дай лиш серцю поболіти, 
Дай лиш сльозам гірку волю…

І ще дві строфи з іншого вірша:
Дармо плаче дівчинонька, 
Як голубка дармо гудить:
Ні прозьбонька, ні сльозонька 
Умерлого вже не збудить...
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Як та річка в чорні лози
Пливе межи камінами, 
Пливуть, пливуть гіркі сльози, 
І йдуть думки за думками.

Досі не пощастило встановити, хто міг бути автором цих 
тужливо-зворуш ливих рядків. Можливо, Олександра Псьол (1817–
1887), яка за посередниц твом своєї сестри художниці графіки 
 Дунін-Борковської та її чоловіка поля ка могла зустрітися з О. Гро-
зою в од ному зі шляхетських літературних са лонів в Україні. Пус-
каючи в науковий обіг бодай ці два уривки, сподіваюсь, що вдасть-
ся знайти хоча б якісь сліди їхньо го авторства або й усю рукописну 
збір ку, яка, за свідченням Олександра Гро зи, становила гарний по-
етичний томик. Своїм ліризмом, образністю, своєрідною жіночою 
рефлексійністю поезія ця за слуговує на те, щоб нею зацікавились 
історики літератури.

Окреме місце серед великої когорти літераторів «української 
школи» посі дає Т.  Олізаровський (1811–1879). У  його творах зу-
стрінемося з прекрасною ліри кою, значна кількість якої ґрунтуєть-
ся, як і його рання поетична повість «Заверуха» (1836) та дещо піз-
ніші, наприклад, «Соня», «Топір-Гора», – на українській народно-
поетичній основі. Якщо «Соня», героїня однойменного твору по-
ета, вси хаючи з любові до козака, йде до зна харки за порадою – це 
звичайніський, навіть банальний сюжет. Але коли Олізаровський 
звертається до українського фольклорно-історичного матеріалу і, 
не зловживаючи романтич ними «химерностями», оспівує героїчну 
боротьбу українського народу – це вже свідчить про належне ро-
зуміння ним іс торії України, про небайдуже ставлення автора до 
тодішньої й майбутньої долі цього краю.

Власне, «Топір-Гора» – чи не найкра ща поетична повість Олі-
заровського, є доказом саме такого розуміння. Ось уривок з цього 
твору в переладі на ук раїнську мову П. Куліша:

Ой ти Вкраїнський народе милий! 
Чом з-поконвіку в горі зниваєш? 
Чом од колиски аж до могили 
Тільки турботу та нужду знаєш? 
Де твоя доля,
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Люде сердешний, 
Що в своїй хаті 
Не був безпешний?

Олізаровський є також автором гост рого антицарського пам-
флету «Москов ська відозва». Високу оцінку творчості Олізаров-
ського дав великий польський поет Ц. Норвід.

Досліджуючи український струмінь у польській романтичній 
літературі, В.  Кубацький передусім зазначив, що цей своєрід ний 
поетичний засів був надзвичайно багатий і плідний. А далі, до речі, 
написав:

«Цей регіональний напрям у поль ській літературі є доказом 
живучості і привабливості української культури, яка представ-
ляла для наших письмен ників синтез романтизму: народність, 
слов’янську старовину і орієнталізм. Для нашої літератури першо-
рядне зна чення мали не лише художні стимули, а й демократичні 
ідеї романтичного ук раїнізму».

Думка краківського вченого відбиває саму суть речі. Адже чи-
малий загін до слідників тупцював на місці, не змігши добачити в 
українському письменстві цінностей, які б для іншої літератури 
могли видатися придатними і перспек тивними. Трохи дискусійним 
видається термін «периферійність». З  цією тезою автора сумної 
«Венеції» можна б поспе речатись.

У ранньому та зрілому романтизмі польська літературна украї-
номанія бу ла явищем надто вагомим, на що звер нув увагу Я. Іваш-
кевич. Кількісно вона була найчисленніша. Та й таланти бу ли значні: 
Словацький, Гощинський, Мальчевський, Залеський, Бельовський, 
Семенський, Поль, А. Коженьовський, Совінський, Романовський. 
Сюди нале жали Чайковський, Грабовський, Падура, Осташев-
ський, не говорячи вже про романістів, таких, як Крашевський, 
Єж  і  ін. Зауваження автора «Остапа Бондарчука» про т.  зв. «хво-
робу доби  – україноманію»  – найяскравіший доказ по пулярності 
тодішнього українофільства в польській літературі.

Польський романтизм належить до числа визначних і прогре-
сивних явищ у світовій літературі. Завдяки націо нально-визвольним 
ідеалам, прагненням до слов’янської єдності, українофіль ським тен-
денціям, яскраво помітним у творчості майже всіх письменників цієї 
доби, польська література даного періо ду здобула собі визнання всі-
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єї цивілі зованої Європи та навіть вважалася речником слов’янських 
народів на фо румі демократії XIX віку. Я не говорю вже про те, що 
завдяки «українській школі» з Україною знайомилися й ін ші євро-
пейські народи. Братиславський учений – славіст Михайло Мольнар 
принагідно зазначав, що словацькі куль турні діячі познайомилися 
з українською історією й культурою саме через письменників цієї 
школи. Зрештою, тво ри окремих літераторів цієї школи бу ли пере-
кладені вже тоді на чеську мо ву. Що ж до інших епох і періодів, ко ли 
тенденції українофільства в красно му письменстві були слабкі, тер-
мін «периферійність» відповідає правді, на томість його причетність 
до романтизму не завжди слушна, а інколи й крив дна.

Це певною мірою стосується й остан нього періоду романтизму, 
тобто 1848–1863 років, у якому реалістичні тенден ції відштовхнули 
таки на дальший план естетично-політичні гасла, прого лошувані 
зрілим романтизмом. Диску сія, яка тривала в польському літера-
турознавстві навколо цієї перехідної доби, внесла чимало ціка-
вих спостере жень. Історики літератури відзначали, що цей період 
характеризувався дифе ренціацією стилів, жанровою розмаїтіс-
тю, розширенням тематики, з особливим зверненням уваги на 
соціально-побуто ві моменти.

Бідермаєр  – пізньоромантична течія, як зазначає М. Яньон і 
М.  Жмігродська  – набув певної популярності коли зацікавлення 
польської літе ратури українською проблематикою не дуже змен-
шилось. Слід відзначити і якісну зміну проукраїнських симпатій, 
особливо серед представників реалістичного напряму. Нерідко 
зустрінемося тут з глибоким ро зумінням українсько-польської 
пробле ми, наприклад, у Ю. Крашевського, Ю.  Коженьовського, 
Т. Єжа (З. Мільковського), але це тема окремої статті.

А поки що кілька зауважень щодо продовжувачів романтичної 
традиції «української школи» в цьому перехід ному періоді від ро-
мантизму до пози тивістського реалізму.

Її живучості сприяли різні причини. Однією з них було те, що 
жили ще С. Гощинський, Б. Залеський, Т. Падура, М. Чайковський, Л. 
Семенський, В. Поль, М. Грабовський і що з’являлися пере клади їх-
ніх творів на інші мови. Дехто з них, наприклад Грабовський і Семен-
ський (йому належить прекрасний вірш «Повернення козака»), дуже 
часто бра лися за перо. Автор «Коліївщини і сте пів» заходився біля 
видання «Україна давня і теперішня», перший том якого вийшов 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

286

у Києві в 1850 році і містив ці каві матеріали з ділянки української 
іс торії й археології. Другий том задумувався цікавішим (чимало 
матеріа лу дав Грабовському П. Куліш), але з невідомих причин ви-
дання не вийшло в світ. Натомість його «Степова заметіль» не має 
особливого інтересу, хіба що ко гось цікавлять шляхетські поселення 
в Україні або чумацькі звичаї. Нічого ці кавого нема також у виданих 
М. Грабовським розповідях спогадах Я. Цєханського «Пан староста 
Закшевський». ІІопри малозначний останній період, ав тор «Літера-
тури і критики» – немало важна постать в історії українсько-поль-
ського духовного розвою, – як зазна чав справедливо Іван Франко, 
рецензу ючи книжку сина письменника П. Грабовського.

Слід зауважити, що в обговорюваному періоді з’явилося кілька 
цікавих тво рів про козаччину. Це, передусім, «Ти мофій Хмельниць-
кий» Е. М. Галлі, «Бо гдан» А. Жулковського, «Тарасова ніч» З. Фіша 
(Т. Падаліци), «Дума українсь ка» Е. Ізопольського, «Хотинська вій-
на» А. Ліпського, «Гетьман Жулкевський» С.  Голембийовського. 
Певний історико-літературний інтерес становить по езія Прусінов-
ського, Венглінського, Осташевського. У другій половині 50-х ро-
ків у польській літературі поміча ються досить сильні романтичні 
спала хи у творчості А.  Наленч-Коженьовського, Л.  Совінського, 
М. Романовського, П. Свєнціцького. Водночас спо стерігаємо вели-
ке зацікавлення Укра їною, її літературою й культурою.

Найбільш пекучу українську пробле му порушив А. Коженьов-
ський. Автор гостро сатиричного твору «Комедія» (що є своєрід-
ним перефразуванням сатири Грибоєдова «Лихо з розуму») був 
також одним з організаторів Київського комі тету «червоних». 
Завдяки революційно-демократичним переконанням він зумів 
«об’єктивно поставитись до визвольних змагань українців. Саме 
тому селянські бунти, які в середині 50-х років були частим явищем 
в Україні, А. Коже ньовський вітав з великим ентузіазмом. Про це 
красномовно свідчить цикл йо го романтико-революційних поезій, 
при свячених селянському повстанню на Ки ївщині й опублікова-
них Р. Таборським.

З погляду українсько-польських вза ємин великий інтерес ста-
новить анонім на драма «Українка», яка дотепер ви пала з поля зору 
як польських, так і українських дослідників. У п’єсі ви світлюється 
зрада шляхти часів Барської конфедерації. Автор осудив тих магна-
тів, які за ласку і «княжу ко рону» цариці зрадили свій народ.
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Хоч автор драми невідомий, але на підставі аналізу тексту вид-
но, що ця людина досконало володіла пером, ма ла об’єктивні по-
гляди на українсько-польські питання. Це повинен бути хтось із 
відомих письменників «україн ської школи». Адже невипадкове 
за хоплення автора героїчним минулим України, його славетними 
думами, піс нями, а головний герой драми Володи мир «не хоче і не 
може проливати брат ньої української крові». Не побоявся ав тор 
показати й повстання українських селян проти несправедли вості 
шляхти. Слова Максима народного ватажка: «стану за мільйон і 
вас поведу на помсту страшну..., по вічну волю для матері-Украї-
ни» мали тоді неабиякий резонанс серед прогресивних шарів су-
спільства. І хоч у драмі змальовано по дії Барської конфедерації, 
проте не мож на не бачити в ній виразних натяків щодо характеру 
й мети повстання 1863 року, яке тоді назрівало. Проблема ця була 
згодом чіткіше виражена в дра мі Л. Совінського «На Україні».

Неабияку роль у польсько-українсь кому зближенні відігра-
ли: Л. Совінський, В. Антонович, Т. Рильський, Л. Сирочинський, 
С. Жуковський, П. Свєнціцький. Але це вже нова сторінка в ево-
люції польського українофільства, а за одно й окреме питання для 
наукового дослідження.

Український струмінь у польському письменстві відіграв ви-
няткову роль у поліпшенні українсько-польських вза ємин. По-
пуляризуючи серед польської громадськості українську про-
блематику та прищеплюючи їй любов до України, письменники 
«української школи» були одночасно тими, чия любов до народу 
й землі проклала шлях демократичному струменеві в польській 
літературі.

Польські культурні традиції в Україні, в Білорусії й Литві, – го-
ворив на Конгресі польської культури Я. Івашкевич, – належать до 
ряду тих питань, які й польську культуру вивели на ширшу арену 
суспільно-політичної про блематики. Традиції ці спричинились до 
зміцнення міжсусідської взаємності, не зважаючи на найбільш тра-
гічні історич ні конфлікти, – підкреслив автор «Чес ті й слави».

Завдяки «українській школі», Укра їна та її культура здобули 
собі шир ший резонанс серед інших народів. На явність українсько-
го струменя в поль ській літературі свідчить про велику енергію 
українського письменства, про його культуротворчу роль у розвит-
ку як польської зокрема, так і слов’янських літератур взагалі.
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УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ 
У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ 

З ПОЛЬСЬКОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ1

І
Духовне пробудження слов’янських народів, яке настало з 

появою роман тизму, сильний струмінь народності та актуаліза-
ція визвольних тенденцій  – все це призвело до зростання націо-
нально-історичної свідомості слов’ян. Літературно-культурне по-
жвавлення викликало зацікавлення як рідною мо вою, літературою 
й історією, так і ду ховним доробком сусідніх слов’янських народів. 
Сприяла цьому їхня історична близькість, мовна, етнографічна та 
культурна спорідненість. Саме у цьому закладена слов’янська ідея 
єдності, яку обстоювали представники слов’янського романтизму 
і навколо якої об’єднува лися в боротьбі за свої національні іде али.

Ідея слов’янської єдності мала своє яскраве вираження в пись-
менстві та іс торіографії усіх слов’янських народів. Взяти хоч би, для 
прикладу, творчість Шафарика, Караджича, Міцкевича, Пушкіна і 
Шевченка. Ця ідея була одним з найбільш типових проявів інтелек-
туальних прагнень минулого століття. Цей історико-культурний 
напрям, основою якого була віра у майбуття слов’янсь ких народів, 
спричинився значною мірою до політичного пожвавлення слов’ян.

Цей справді об’єднуючий рух слов’ян дав гарні наслідки: допоміг 
слов’янсь ким народам взаємно пізнати себе і зміцнити їхні міжсу-
сідські взаємозв’яз ки. Адже в польському русі до слов’ян ської взаєм-
ності найбільш яскраве ви раження мали українофільські тен денції, 
наслідком яких була «українсь ка школа» в польській літературі. На-
томість в українському русі за слов’ян ську взаємність чи не найміц-
нішим був полонофільський струмінь (він мав уже свою традицію 
у давньому українсько му письменстві). Польська мова і літерату ра, 
зокрема українсько-польська проб лематика, посіли значне місце в 
укра їнському літературному житті періоду романтизму.

Українських письменників зацікави ла найбільше творчість ав-
тора «Крим ських сонетів». Популярність Міцкевича в українській 

1 Першодрук: Наша культура. – 1970. – № 10–12 (продовження в: Наша куль-
тура. – 1971. – № 1).
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 літературі дуже вели ка. Слідом за П. Гулаком-Артемовським, який 
переклав баладу Міцкевича «Пані Твардовська», твори польського 
генія, особливо «Кримські сонети», уривки поеми «Фарис», «Конрад 
Валленрод», балади «Повернення батька» перекладали представники 
молодшого покоління українських літераторів: Л.  Боровиковський, 
О. Шпигоцький, А. Метлинський чи дещо пізніше – О. Навроцький та 
І. Озаркевич. Оригінальна творчість цих письменників розвивала ся 
під значним впливом Міцкевича та представників «української шко-
ли» в польській літературі. Цими романтич ними спалахами захоплені 
були В. За біла і М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський і О. Корсун, 
М. Косто маров, а також Т. Шевченко. Револю ційні начала та героїко-
драматичні еле менти польських і українських роман тиків випливали 
з національно-визво льних прагнень обох народів. Прикла дом цього 
є третя частина «Дзядів» Міцкевича і «Сон» Шевченка, або «Кни ги 
польського народу» Міцкевича та «Книги битія українського наро-
ду» Ко стомарова. Ця співзвучність, як пере свідчимося згодом, була 
основою взаєм ного порозуміння. Г. Вервес зазначає, що від того часу 
українсько-польські літературні зв’язки стають постійними, набува-
ють закономірного характеру. Цьому сприяли як загальнослов’янсь-
кий рух до взаємного пізнання і вив чення, так і потреби внутрішньо-
го роз витку нової української літератури, яка жадібно вбирала в себе 
все передове, що було в культурі інших народів.

Українська романтична слов’янська взаємність, в річищі якої 
чи не найяс кравішими були полонофільські тен денції, помітні вже 
в ранньому періоді цієї нової літературної школи, яка за родилась в 
університетських колах Харкова. Саме тут вже на початку 20-х рр. 
XIX ст. зустрічаємося, як зазначає М. Дашкевич, з перекладами 
творів ні мецької, французької та польської лі тератур. Романтичні 
повіви, зумовлені національно-визвольними прагненнями євро-
пейських народів, були, отже, ві домі харківським письменникам.

Молоді українські романтики, став ши відразу на твердий 
національно-слов’янський та загальноєвропейський ґрунт, поруч 
з оригінальною і перекла дацькою творчістю, заходилися й нав-
коло збирання та видавання фольклорно-етнографічних та істо-
ричних мате ріалів. Один за одним виходять збір ники й альманахи: 
«Украинский аль манах», «Утренняя звезда», «Ластівка», «Сніп», 
«Молодик». Твори П. Гулака-Артемовського, Л. Боровиковського, 
О. Шпигоцького, М. Костомарова, А. Метлинського та інших поча-
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ли здобувати ве лику популярність, набрали поширен ня фольклор-
ні збірки, напр., «Малороссийские песни» М. Максимовича. Видан-
ня «Запорожской Старины» гру пою І. Срезневського посилило ін-
терес до героїчного минулого, викликало за цікавлення козацькими 
літописами. Один з членів цього гуртка написав якось:

«Якщо б появився між українцями геній подібний до Вальте-
ра Скотта, то я пересвідчений у тому, що Україна є не вичерпним 
джерелом для історичних романів. Ні Шотландія, ані жодна ін ша 
країна не може достарчити таких яскравих картин, як Україна, зо-
крема XVI століття».

Тому-то за таку повість, у якій дійо вою особою є син «відомого 
гетьмана Івана Підкови», береться автор цитова них рядків І. Розков-
шенко; про Моро зенка пише О. Євецький; згадує в од ному з листів 
про свою повість «Украинка» О. Шпигоцький. Вальтерскоттівські 
оповідні твори, дія яких відбува ється на тлі значних історичних 
по дій, мають в українському романтично му письменстві, може, не 
завжди таких яскраво виражених, як у польському, проте багатьох 
послідовників. Героями та ких творів  – як українських, так і поль-
сяких – були найчастіше Морозенко, Са гайдачний, Хмельницький, 
Виговський, Мазепа, герої Коліївщини. Приклад цього становлять 
«Вернигора» М. Чайковського, «Тимофій Хмельницький» Е. Галлі, 
«Тарасова ніч» Т. Падаліци (З. Фіша), «Хмельниченко» І. Срезнев-
ського та пізніше написаний роман П. Куліша «Чорна рада».

Над характерними ознаками вальтерскоттівського роману за-
мислювалося чимало дослідників. О. Білецький ви словив з цього 
приводу ось таку дум ку:

«Вал ьтер Скотт в європейській літе ратурі був першим письмен-
ником, який запровадив у моду й примусив полю бити історичний 
роман... Дійовими осо бами такого роману можуть бути й лю ди, які 
справді існували, й люди ви гадані автором. Але й ті й інші повин-
ні бути подані згідно з даними історії, тобто такими, якими вони 
й могли бу ти певного, вибраного автором, часу. Для цього треба 
дуже добре знати епо ху, яку описуєш, її зовнішню історію, її побут, 
суспільні взаємини. Треба до бре розуміти причини історичних по-
дій і вміти роз’яснювати їх читачеві не за допомогою міркувань, а 
за допо могою художніх образів».

Таких критеріїв дотримувалася того часна історична романіс-
тика. Україн ські романтики, як і автор роману «Квентін Дорвард», 
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звернувшись до національно-історичної традиції, вельми спричи-
нилися до популяризації геро їчного минулого українського наро-
ду, яке в цей час було своєрідним патріо тичним збудником: клика-
ло народ до боротьби за свої національні права.

Було колись в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці
Вміли панувати, –

згадував з гордістю Шевченко, для якого історичне минуле жило в 
пам’я ті народній, у численних історичних творах. До них охоче від-
кликались ук раїнські романтики, які саме в цьому бачили велике 
покликання літератури.

З суспільної місії літератури здавали собі справу й харківські 
романтики. Взяти хоч би Миколу Костомарова, трагедії якого «Сава 
Чалий», «Переяславська ніч» є заодно й спробою вико ристання 
складніших поетичних форм. Вони цікаві ще й своєю українсько-
польською проблематикою. У  центрі першої п’єси, в основу якої 
покладена історична дума про Саву Чалого, – пос тать українського 
зрадника Сави. Ви ступаючи проти свого батька, якого після смер-
ті гетьмана ко зацтво вибрало своїм гетьманом, само любивий Сава 
переходить на службу до польської шляхти. Наголошуючи на мо-
ральному падінні Сави, Костомаров засуджує також ренегатство 
деякої ча стини козацької верхівки. Як і прийня то в романтичній 
драмі, Сава та його дружина Катерина, яку він відбив у Гна та Голо-
го, гинуть од куль козацьких месників.

Морально-політичні питання, що їх так високо піднесла ро-
мантична дра матургія, порушували гостро наболілі національ-
но-патріотичні проблеми. «Переяславська ніч» – друга трагедія 
Кос томарова, є в українській літературі типовим прикладом ро-
мантично-патріотичного душевного «мучеництва», зу мовленого 
складною морально-психо логічною ситуацією, у якій опинилися 
герої п’єси (таких прикладів у творчо сті Міцкевича та Словацького 
надто багато). За надмірно ускладненою сюжет ною лінією основ-
них героїв – особливо Марини Лисенківни, яка вийшла заміж за 
старосту Зацвіліховського, а тепер, підкорившись патріотичному 
обов’язко ві, віддає чоловіка в руки свого брата, козацького ватаж-
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ка – криється актуальна сучасна проблема: проблема вождя і на-
роду, які борються за національну волю.

Показовою щодо цього є драматургія Ю. Словацького, зокрема 
його «Кордіан». Взагалі, польська романтична лі тература, сповнена 
«бунтівничим поль ським духом», яку реакційні кола не любили за 
її «політичну шкідливість», не могла не знайти певного резонансу в 
українському літературному житті. Помітну роль у цьому відіграла 
й інша традиція, а саме – популярність польсь кої мови й літера-
тури в Харківському університеті. Тому-то харківські ро мантики 
охоче перекладали твори по льських письменників, як-от Міцкеви-
ча – П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, О. Шпигоцький, 
М. Косто маров чи А. Метлинський, який, крім Міцкевича, популя-
ризував ще й деякі твори Суходольського та Вітвіцького, близького 
друга автора «Пана Тадеуша».

Щодо Міцкевича, вагомим залишається той факт, що під час 
сво го перебування у Харкові поет позна йомився з деякими україн-
ськими літе раторами, які незабаром виступили з перекладами його 
творів. П. Гулак-Артемовський перший звернувся до твор чості 
Міцкевича, даючи українському читачеві чудовий переспів його 
балади «Пані Твардовська», що був надруко ваний в 1827 р. у берез-
невому номері «Вестника Европы». Але деякі вчені вважають, що 
цей переспів виник набагато раніше, а саме десь відразу пі сля зна-
йомства Гулака-Артемовського з Адамом Міцкевичем у Харкові, у 
кін ці 1825 – на початку 1826 рр. Ось, на приклад, початок Гулакової 
переробки цієї балади:

Нуте, хлопці! Швидко, шпарко!
Музики заграйте! 
Гей, шинкарю, гей, шинкарко,
Горілки давайте! 
Ріжуть скрипки і бандури,
Дівчата гопцюють;
Хлопці, піт аж ллється з шкури, 
Коло їх гарцюють.
Пан Твардовський в кінці стола
З поставця черкає, 
Гуляй, душа! тра-ла-ла-ла! – 
На весь шинок гукає.
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Майстерна переробка «Твардовського» в дусі українського гу-
мору забезпечила баладі велику по пулярність. Адже ще в 1827 р. 
вона пе редруковувалась аж чотири рази, один раз навіть у варшав-
ській пресі.

У житті Боровиковського та Шпигоцького автор «Дзядів» зіграв 
досить по мітну роль. О. Шпигоцький ще до ви ходу друком його пе-
рекладу «Конрада Валленрода» в «Украинском альмана хе» за 1831 р. 
(через рік цей твір у пе рекладі Шпигоцького вийшов повністю у Мо-
скві), мав уже опублікованих де кілька «Кримських сонетів» Міцке-
вича. І хоч праця над відтворенням сонетів вимагала неабиякої май-
стерності, Шпигоцький зі своїм завданням упорався блискуче. Для 
прикладу, можна взяти строфу з «Акерманських степів»:

Наплив я на розліг сухого океану, 
Ниряє в зіллі віз і, мов меж хвиль човнок.
Пливе меж пойних лук по килиму квіток;
Минаю острови зелені я бур’яну 
Смеркає вже, нігде ні шляху, ні кургану:
Шукаю шляхових на небі я зірок. 
Гень, блиск! Чи хмарка то? То зіроньки квіток? 
Ні! То синіє Дністр – то світло Аккерману...

Ще виразніше, мабуть, увійшов А. Міцкевич у творчість Л. Бо-
ровиковського, одного з найталановитіших і най більш ерудованих 
поетів харківської романтичної школи. Вважаючи Міцке вича «до-
стойним любимцем польской публики», особливо високо він оцінив 
«Кримські сонети», які, на його дум ку, становлять окрасу поетично-
го він ка славного Міцкевича. Поруч із добір кою поетових сонетів, 
наприклад, «Аю даг», «Алушта вдень», «Акерманські степи», «Чатир-
даг», що він їх опублі кував у харківській та московській пресі, Боро-
виковський переклав Міцкевичевого «Фариса» і видрукував зі свої-
ми примітками і коментарем у Мо скві ще 1830 р. (поема Міцкевича 
поба чила світ 1828 р.). Ось уривок з його перекладу цієї поеми:

Як човен веселий, відчаливши в море,
По синім кришталі за вітром летить 
І веслами воду і пінить, і оре, 
Лебежею шиєю в хвилях шумить: 
Так дикий арап, поводи відпустивши 
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Коню вороному, в пустиню біжить; 
Кінь шибкий, копита в піску потопивши, 
Як криця гаряча в воді клекотить. 
Вже кінь мій по морю сухому ниря 
І хвилю піщану грудьми розтина, 
Дальше – глибше, дальше – глибше 
Вгору курява вихрить; 
Дальше – вище, дальше – вище 
Понад пиллю кінь летить 
Мій кінь вороний так, як хмара, літає,
І лисина в лобі, як з місяця річ, 
І шовкова грива по вітрові має 
Кругом блискавки розкидає з-під ніг.

Треба мати добрий поетичний слух, щоб так вчутися в динамі-
ку та уявно-зорову пейзажність оцих мінливих об разів. Дещо спо-
ріднені з цитованим уривком окремі оригінальні твори Боровиков-
ського. Коли вчитуємося в ось такі його рядки:

Неси мене, коню, заграй під сідлом, 
За мною ніхто не жаліє. 
Ніхто не заплаче, ніхто з козаком 
Туги по степу не розсіє, –

мимоволі згадується Міцкевичів «Фарис» та Байронів «Чайльд Га-
рольд». Образ козака, який мчить на довгоно гому скакунові по 
степових просторах, дуже поширений у романтичній поезії. Він ви-
ступає в українських козацьких думах і піснях. Але образ вершни-
ка, який мчить на струнконогому коні, змальований віртуозно саме 
Байроном – йому завдячує велику літературну популярність. При-
наймні, Міцкевичів «Фарис» та окремі картини «Полтави» Пушкіна 
беруть од нього свій початок. Однак при розгляді української, поль-
ської та російської романтичної літе ратури не слід ігнорувати й ролі 
ук раїнських народно-поетичних джерел, у яких образ козака, спорід-
неного з вер шником Байрона та Міцкевича, – яви ще дуже поширене. 
Звитяжність, ге роїзм, лицарство козаків та й взагалі козаччина оспі-
вані у численних думах, легендах, переказах, козацьких літопи сах, а 
також у писаних джерелах як українських і польських, так і інозем-
них. У польській романтичній літера турі вся «українська пое тична 
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школа», особливо Б. Залеський і Т. Падура, під далися чарові козако-
фільства, не ка жучи вже про українських романтиків, зокрема хар-
ківських, яким усе нових джерел достарчала «Запорожская ста рина», 
де виключну увагу віддавалося темам козацької історії. Саме ця дав-
ня, героїчна історія, часи мирного польсь ко-українського співжиття, 
спільні пе ремоги над турецько-татарськими завойовниками вабили 
найбільше поль ських і українських романтичних по етів:

Одна мати, одні хати,
Разом в полі ставав кіш. 
З ляхом билось, з ляхом жилось, 
В однім горшку прів куліш, –

написав захоплено у своєму українсь кому вірші «Запорожець» 
Т. Падура. Отож, українсько-польська про блематика ввійшла міц-
ним струмком як у творчість українських романти ків, так і в твор-
чість поетів «українсь кої школи» в польській літературі пе ріоду 
романтизму.

У цих зародках взаємного літератур ного інтересу слід також 
дошукуватись сприятливих моментів польського літе ратурного 
українофільства та україн ського полонофільства, а також ідео логії 
слов’янської взаємності, яка у то гочасному письменстві, насампе-
ред в українському та польському, досягла свого апогею.

Але в українській літературі згада ні проблеми викристалізува-
лись і знай шли своє найяскравіше вираження уже в другому, тобто 
київському, за визна ченням М. Зерова, періоді романтизму. Цей хоч 
і короткий, але чи не найва гоміший період у розвитку українсько-
го письменства тривав од початку 40-х рр. і до арешту кирило- 
мефодіївців (1847 р.), а найвизначнішими його пред ставниками 
були Шевченко, Куліш і Костомаров.

ІІ
Згідно з хронологією належало б тепер приділити трохи ува-

ги аналогічним явищам у галицькій, – за висловом М. Драгома-
нова, – літера турі.

Одірваність західноукраїнських зе мель від Наддніпрянської 
України, три вале перебування під національним і соціальним гні-
том не могло не позначи тися на літературному процесі Галичи ни. 
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Політика денаціоналізації, яку здій снювала шляхта і монархія Габ-
сбургів, призвела українців західних земель до культурного зане-
паду. Дійшло до того, що галицькі правителі не тільки нехту вали, а 
й заперечували українську мо ву, називали її «русняцькою» та «ру-
тенською» говіркою, почали посилену її латинізацію.

Слов’янське національне відроджен ня, що спалахнуло вже на 
початку XIX ст., мало відгомін і на західноукраїнсь ких землях, де 
літературні традиції бу ли досить сильні. Культурне пробуд ження 
почалося тут уже наприкінці XVIII ст. у середовищі сполонізова-
ної української інтелігенції, у колах ен тузіастів, що «упражнялись 
в руськом язиці» в духовних семінаріях. 30-і роки, а особливо ре-
волюційні події 1848 р., під несли цю хвилю на вищий рівень (варто 
відзначити, що культурне пробудження не обминуло й Закарпат-
тя. Духнович, Добрянський та інші представники цьо го руху були 
щільно зв’язані не лише з українським, а й із загальнослов’ян ським 
піднесенням взагалі). І коли б не розгул урядової реакції, який три-
вав десять років, на бурхливий духов ний розвиток західних укра-
їнців не треба було б чекати аж до початку 60-х рр.

У другому десятилітті XIX ст. «русь ка мова» набула деяких прав 
у почат кових школах, з’явились підручники граматики, перші до-
слідження про українську мову, писані по-польськи, вийшов «Ка-
лендар», де було вміщено низку народних пісень; дехто, напри клад 
Й. Левицький, спробував своїх сил у художній літературі. Ось та-
кий був шлях до національної свідомості та ду ховного відроджен-
ня галицьких укра їнців.

Піонерами культурно-освітнього по жвавлення були галиць-
кі вчені по чатку XIX ст., наприклад І. Могильницький, І. Лавров-
ський, М. Гриневецький, В. Компаневич. На їхню діяльність вказу-
вали у своїх дослідженнях І. Франко, О. Маковей, О. Терлецький, 
М. Возняк. У праці «Відомості о руськом язиці» І. Могильницький 
виступив на захист української історії й культури від нападів шля-
хетських істориків та публіцистів. Осип Маковей зауважив, що 
праця Могильницького «давала мо лодому поколінню русинів, як 
Йосифу Левицькому, Йосифу Лозинському, М. Шашкевичу і його 
товаришам,  – першу наукову основу для зрозуміння стано вища 
руської (української.  – С. К.) мо ви поміж іншими слов’янськими 
мова ми». Г. Гербільський зазначив, що «Ві домості о руськом язи-
ці» не були видані мовою оригіналу, і лише 1829 р. з’явив ся значно 
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скорочений переклад «Відо мостей» на польську мову, зроблений 
польським літератором Людвіком Набєляком. І. Лавровський та 
М. Гриневецький були у дружніх взаєминах з поль ськими науков-
цями М. Оссолінським і З. Ходаковським, а В. Компаневич, Й. Ле-
вицький і Й. Лозинський друкували ся у львівських польських ви-
даннях протягом 30–50-х років XIX ст., здобува ючи прихильність 
польської літератур но-наукової громадськості.

Культурному пожвавленню в Галичи ні сприяла в значній мірі 
діяльність польських фольклористів, таких, як З. Доленга-Ходаков-
ський, Жегота Паулі, К. Вуйціцький, В. Залеський. І. Франко відзна-
чав, що книжка останнього ство рила цілу епоху в розвитку духо-
вного життя Галичини, що під її впливом по чалося тут відроджен-
ня української лі тератури. У  цей час на Наддніпрянській Україні 
почалося також інтенсивне збирання і публікація пісенно-фольк-
лорних матеріалів. Великого поширен ня набрали збірки М. Церте-
лєва, М. Максимовича, І. Срезневського; галиць кі культурні діячі 
були добре обізнані з усією науковою продукцією, що вида валась 
у Харкові, Києві та Москві. Ві домо, що В. Залеський захоплювався 
збіркою М. Максимовича і під його впливом зайнявся збиранням 
галиць ких пісень.

Зародженню романтичної літератури на західноукраїнських 
землях, крім зга даних моментів, сприяв ще й польський та україн-
ський революційний рух, пред ставники якого з гаслами «воля, рів-
ність і братерство для всіх народів Ре чі Посполитої» відіграли не-
абияку роль у процесі усвідомлення галицької інте лігенції. Це тим 
важливіше, що з цим рухом пов’язані були члени «Руської трійці», 
які разом з поляками А. Бельовським та Л. Семенським, великими 
ентузіастами української літератури й культури, захоплювались 
«ідеєю сло в’янства».

Не слід забувати, що біля колиски «Русалки Дністрової», провісни-
ці націо нальної весни в Галичині, була вже й нова українська літера-
тура та польські романтики. «На творах перших галиць ких романти-
ків, – відзначає П. Волин ський, – явно позначився вплив деяких поетів 
«української школи» в польській літературі. Ближчими за інших були 
для галицьких романтиків твори Б. Залеського та С. Гощинського. 
«Думки» першого вабили українських авторів своєю поетичністю, 
щирим почуттям лю бові до України, хоча й ідеалізованої «ко зацькою 
романтикою», майстерною об робкою народно-поетичних джерел».
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У літературному процесі західноукра їнських земель «Русал-
ка Дністровая» зіграла виняткову роль. Любов до на роду, уважне 
вивчення його як у мину лому, так і в сучасному, щільний зв’я зок 
з народно-поетичною творчістю, з ду ховним доробком інших на-
родів, демо кратична спрямованість  – ось завдяки чому «Русал-
ка Дністровая» є явищем «наскрізь революційним» (І. Франко). 
У «Передслів’ї» до альманаху М. Шашкевич з тривогою написав:

«Судилося нам послідніми бути. Бо ко ли другі слов’яни вершка 
ся дохоплюють, і єсли не вже, то небавком побра таються з повним 
ясним сонцем, нам на долині в густій студенній мраці гибіти...».

«Руська трійця» (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич), 
як і годить ся романтикам, народну творчість вва жали джерелом лі-
тератури, українську словесність ставили в загальнослов’ян ському 
контексті, як рідну «сестрицю». Стоячи на позиції єдності україн-
ського народу, письменники «Трійці» заявили, що «нарід руський 
– оден з головних по колінь слов’янських», культурне про будження 
якого «є то нам як заранє по довгих тьмавих ночах, як радість на 
ли ці нещасного, коли лучча надія перемчить скрізь серце єго».

Іван Франко неодноразово згадував письменників «Руської 
трійці», зокрема він високо оцінив «Русалку Дністровую», яка сво-
єю появою, як зазначав учений, вдаряла в державний і політичний 
ав торитет Меттерніхівського абсолютизму, показувала ясний об-
раз свобідної всеслов’янської федерації. Письменники «Руської 
трійці» були також щільно зв’язані з чеськими та сербо-хорват-
ськими культурними діячами, на що особ ливу увагу звернули в 
своїх публіка ціях М. Мольнар та М. Гуць.

Як уже вказувалося, письменники від родженої літератури Га-
личини були щільно зв’язані з чеською, сербською, російською, а 
надто з польською літера турою. Слід зазначити, що порушуючи 
українсько-польську проблематику, ук раїнські літератори були 
дуже обереж ні. А. Могильницький, оспівуючи «Ко зацьку славу», 
обминає гострі місця:

Вже не скажу всі пригоди: 
Корсунь, Зборів, Жовті Води, 
Бо когось бим роздразнив...

Прагнення до братньої злагоди най більш помітне в письменни-
ків «Трійці». У своїх спогадах Я. Головацький зазначав, що Ж. Паулі 
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«ввів нас («Руську трійцю». – С. К.) у польські гуртки і познайомив з 
Бельовським, Семенським, Вуйціцьким, Туровським», тобто у гурт 
пись менників і учених, що групувались нав коло Інституту Оссо-
лінських і вже тоді відігравали помітну роль у польській культурі. 
Завдяки цьому знайомству ук раїнські літератори могли без трудно-
щів друкуватися в польських періодич них виданнях. З цієї нагоди 
скористали не лише представники «Руської трійці», як М. Шашке-
вич та І. Вагилевич, а й Г. Ількевич, Д. Зубрицький та інші. Польська 
мовна й тематична стихія по сіла в їх творчості помітне місце.

Отже, одна з перших праць М. Шашкевича «Азбука і абецадло» 
(Пере мишль, 1836), у якій він полемізував з Й. Лозинським віднос-
но запровадження латинської абетки до української мови, була на-
писана по-польськи.

«Література будь-якого народу, – писав з цього приводу Шаш-
кевич,  – є образ його життя, його способу мислен ня, його душі, 
отже, повинна вона за родитись і вирости з власного народу і за-
квітнути на цій же самій ниві...».

Аналогічні думки висловив автор і в статті на видану 1835 року 
в Перемиш лі книжку Й. Лозинського «Рускоє весілє»: «відвергши 
азбуку питому рускую, прийняв букви ляцькії, котрі ціло не при-
стають к нашому язикові».

Перу М. Шашкевича належать два прекрасні польські вірші – 
переклад фрагментів поеми С. Гощинського «Ка нівський замок» 
та  ліричної пісні Фр.  Карпінського «Стільки вже разів соненько 
встало»:

Стільки вже разів соненько встало; 
Ясненьким світлом днину красило; 
Но мому світлу що ж ся стало, 
Що мені доси не зазоріло?...
Де поглянь, з землі цвіт прозябає 
По завчерашній поводі, 
В чудесні барви луч прибираєсь – 
Но мому цвіту щось годі, щось годі!
Доки ж тя, доки, весно, молити? 
Пристій но Галич лучама теплими 
І чадам руским верни їх цвіти, 
Верни їм пісні родимі!..
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Цей дещо буквальний переклад від дає, загалом, своєрідну пас-
торальність поезії Карпінського. Лише в останній строфі помічає-
мо відхід од оригіналу. На ній позначився виразно національно-па-
тріотичний характер творчості автора «Русалки Дністрової».

До польсько-української проблемати ки звертається Шашке-
вич у поетичних творах «Болеслав Кривоустий під Галичем 1139», 
«Наливайко», «Хмельницького обступле нє Львова» та в оповіданні 
«Олена». Про певну залежність цієї «Опришки в Карпатах» говори-
ли В. Щурат та Р. Кирчів.

«“Казка” Шашкевича,  – відзначив Кирчів,  – стоїть набагато 
вище опові дання Броцького як ідейно, так і ху дожньо. Якщо між 
цими творами і є якась “залежність”, то це насамперед полемічне 
спрямування твору Шашкевича проти шляхетської тенденційності 
у трактуванні теми оповідання і запере чення застосованого в ньо-
му способу лі тературної інтерпретації фольклорних джерел».

Значний літературний доробок зали шив І. Вагилевич. Його бала-
да «Жулин і Калина» та романтична поема «Мадей» стали вже хрес-
томатійними. Однак, мабуть, більша частина худож ньої, особливо 
наукової спадщини авто ра «Заміток о руской літературі» була на-
писана по-польськи і опублікована у львівській польській періодиці. 
У ній надруковано декілька польських лірич них віршів Вагилевича, 
а його написану польською поему «Монастир – Скит в Маняві» ви-
дав К. Яблонський окре мою книжкою у Львові в 1848 р. Поема ця 
отримала схвальну оцінкою варшавської літературної критики. До 
теми Манявського монастиря звернувся також А. Могильницький 
у творі «Скит Манявський» (його перу належить де кілька польських 
віршів. «Где наші піс ні?» – це переспів поширеного вірша Б. Залесь-
кого «Що сталося?»), але Вагилевич використав у по емі більшу кіль-
кість легенд та народних переказів, обґрунтував її на археологічних 
спосте реженнях і матеріалах зібраних під час спеціальної експедиції, 
організованої Інститутом Оссолінських у Львові.

У співавторстві із співробітником цьо го наукового закладу 
А.  Бельовським, Вагилевич підготував до друку низку історич-
них документів. У першому томі публікації вміщено й у перекладі 
на польську мову Несторів «Літопис». Їх перу належить блискучий 
переклад «Слова о полку Ігоревім». Його публі кація була першим 
польським науко вим виданням цього староруського ше девру. Разом 
з А. Малецьким, співробітником Ін ституту Оссолінських, Ва гилевич 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

301

підготував до друку «Житіє святого Блажея». Історичні, етнографіч-
ні та археологічні праці І. Вагилевича, що друкувались у тогочасній 
польсь кій періодиці, мають значну наукову цінність. Їх вивченням 
повинні заціка витись як українські, так і польські до слідники.

Літературно-наукова діяльність І. Ва гилевича була висо-
ко оцінена його поль ськими сучасниками: К. Вуйціцьким, Я. 
Захар’ясевичем, який на матеріалах біо графії Вагилевича написав 
голосну тоді повість «Вчений», П. Свєнціцьким, а над то А. Бельов-
ським. У передмові до дру гого видання словника Б. Лінде Бельов-
ський написав, що в роботі над слов ником «з великою допомогою 
прийшов нам Іван Вагилевич, який допомагав не лише як корек-
тор, а й як ерудований філолог, знання якого стали нам у ве ликій 
пригоді в підготовці даної публі кації».

Чекають на свого дослідника польські етногра фічно-фольк-
лористичні публі кації Г. Ількевича та історичні Д. Зубрицько-
го. Останній, виступаючи проти шляхти, більшість своїх робіт, 
присвя чених історії Галичини, писав по-поль ськи лише з полеміч-
них міркувань. «Москвофіл» за політичними переконаннями, Д. 
Зубрицький був проти будь-якого зближення з поляками. Друж-
ні взаємини «Трійці» з передовими поля ками він називав зрадою, 
«зляшенням». Іншої точки зору дотримувався Й. Левицький у своїх 
польських листах, при свячених українській літературі в Га личині. 
І коли б не його нападки на вживання авторами «Русалки Дністро-
вої» «гражданки» та фонетичного пра вопису (дякує австрійському 
урядові, що заборонив книжку), публікацію цю можна було б вва-
жати як корисну і по трібну.

Перш за все тому, що це справа по пуляризації української лі-
тератури се ред поляків, які часто відмовляли їй у праві на власне 
існування. З цих мір кувань роль письменників «польської школи» 
в українській літературі надто велика. Слід пам’ятати, що дуже час-
то завдяки польській мові українські пи сьменники здобували собі 
та своїй куль турі значно ширший резонанс у німців, французів та 
англійців.

Більш-менш можна уявити собі сло в’янсько-полонофільський 
струмінь у галицькій літературі періоду романтиз му. Належало б, 
мабуть, включити сюди анонімний діалог «Дві сестри – Русь і Поль-
ща», який знайдено під час архівних пошуків. Ось уривки цього 
діалогу:
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Русь:
Сестрице мила, Польще пригожа, 
Щось мя так тісно обняла? 
Встань із недуги, бо й я як рожа 
З немоги моєй би встала.
Польща:
Ой сестро, сестро золотокоса, 
Русі – зірничко житя моєго! 
Ям ледво тлінна, простоволоса 
З туги не бачу щастя твоєго.
Русь:
Стій, не загинеш по божій волі, 
Ще і на тебе буде бог ласкав. 
Довшем лежала в тяжкій недолі 
Доки гром божий лиха не стряскав
Звільни ж, сестричко, мене від себе; 
Чи ж ти не чуєш, як мені грають? 
Я не зазнала гаразду в тебе, 
Бо твої діти мя понижають.
Польща:
Добри то мовлять люди на світі: 
Родичам діти – добрий вінець. 
Лиш я нещасна, у сумнім світі 
Через злі діти свій бачу кінець.

Наведені тут рядки досить показові для усього діалогу. Його 
стиль, який нагадує романтичну баладу, народно-поетичні зво-
роти промовляють за на лежність цього твору до романтичної лі-
тератури. За характером лексики та змістом можна безпомилково 
встанови ти, що автор діалога був західноукраїн ським письменни-
ком. Українсько-поль ська проблематика «Двох сестриць»  – без-
конфліктна, вона має характер жіно чої, задушевної розмови. Твір 
надру ковано без дати у львівській друкарні М. Поремби окремою 
відбиткою. Так друковано пропагандистські вірші та листівки під 
час львівської «Весни на родів».

Романтичні повіви на західноукраїн ських землях були не три-
валі. У сере дині 40-х років зустрінемося ще з дея кими проблисками 
цього напрямку в творах окремих письменників, але це вже пізньо-
романтичні тенденції, які внаслідок життєвих змін стали помітно 
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відрізнятися від гасел, проголошуваних зрілим романтизмом. Про-
яви реалізму, який все виразніше давав про себе знати, свідчать 
про те, що в письменстві Галичини наступила нова доба, яку де-
які вчені називають періодом протореалізму (передреалізму) або 
літера турним бідермаєром.

ІІІ
У той час, коли харківський літе ратурний гурток почав слаб-

нути і розпадатися, Київ, куди з’їжджалась тепер українська інте-
лігенція (наприклад Шевченко, Костомаров, Куліш), став центром 
літературно-культурного життя. Видання Бецьким альманаху 
«Молодик» (Харків, 1843) на лежить уже до перехідного періоду 
або, радше, є літературним фактом, що з’єд нував попередню добу 
(тобто харківський період романтизму) з наступною (тобто, київ-
ським періодом). У ньому надруковано низку цікавих праць, осо-
бливо М. Костомарова: «Перша війна козаків з поляками», «Укра-
їнсько-польські вельможі», а надто перший, мабуть, в українському 
письменстві серйозний огляд нової української літератури.

У другому томі Бецький видрукував оповідання Квітки-
Основ’яненка, вірші Костомарова, Чубинського, Петренка, Щого-
лева та авторський переклад урив ку драми польського письмен-
ника Юзефа Коженьовського «Верховинці». Очевидно, що під час 
викладацької роботи в Харкові Коженьовський був у близьких вза-
єминах з українськими письменника ми.

І основне, що є з’єднуючим моментом (він почався два роки 
раніше: 1841 року в харківському альманасі «Ластівка» був над-
рукований розділ поеми Шевченка «Гайдамаки») у «Молодикові», 
крім різних за віком і характером творів літераторів харківської 
школи, надруковано й декілька віршів широко відомого вже тоді 
Шевченка. Адже ви дання «Кобзаря» (Петербург, 1840) було подією, 
яка ознаменувала нову епоху в розвою українського письменства.

Шевченко, як свідчать біографи, добре знав польську мову та лі-
тературу. Під час заслання він заприятелював з багатьма польськи-
ми вигнанцями, особ ливо з Т. Вернером та Б. Залеським.  Завдяки 
польським революціонерам, Шевченко добре орієнтувався в націо-
нально-визвольній боротьбі польського народу.

Наскрізь революційне розуміння Шев ченком актуальних 
завдань спільної бо ротьби проти царського самодержавства, 
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об’єктивний підхід до історичного мину лого обох народів поміт-
ний уже в ран ніх творах поета. Крім поезій, у яких Шевченко (як 
і багато поетів «українсь кої школи» в польській літературі) звер-
тався до нейтральних, з погляду укра їнсько-польських взаємин, 
подій, тобто до часів боротьби козаків, інколи разом з поляками, 
проти татарсько-турецьких загарбників, поет не уникав гостро-
кон фліктних епізодів у взаємній історії.

Симптоматично, що це вже помітно в ранній творчості поета, 
зокрема в його «Гайдамаках», де, поруч із ретроспектив ною карти-
ною історії України, Шевчен ко порушив соціальний та національ-
ний аспект українсько-польського міжсусідства:

Замучені руки
Розв’язались – і кров за кров 
І муки за муки! 
Болить серце, як згадаєш: 
Старих слов’ян діти 
Вмились кров’ю. 
А хто винен? 
Ксьондзи, єзуїти.

Зображення поетом національного, со ціального і релігійно-
го гніту надало «Гайдамакам» такої революційності, що далеко не 
всі сучасники поета належно відчули це і зрозуміли. Коліївщина, 
до якої охоче зверталися письменники «ук раїнської школи», і яка 
лягла в основу Шевченкової поеми, була яскравою по дією в істо-
рії українського народу, яка давала велику можливість для повного 
мистецького вираження національно-суспільних прагнень народу.

У літературознавчих працях багато дослідників (наприклад, 
Франко, Колесса, Третяк, Якубець, Кирилюк, Вервес, Кубацький 
та ін.) звертало увагу на спо рідненість «Гайдамаків» Шевченка з де-
якими творами письменників «україн ської школи». Ця тема привер-
нула та кож увагу Миколи Гнатюка в моногра фії, присвяченій «Гайда-
макам» (Київ, 1963). Проте лише «Канівський замок» С. Гощинського, 
«Село Серби» Л. Семенського та «Срібний сон Саломеї» Ю. Словаць-
кого споріднені з духом Шевченкової поеми. Твори інших літерато-
рів цієї школи, зокрема, «Вернигора» М. Чайковського, «Коліївщина і 
степи» М. Грабовського, «Гайдамаки» С. Яшовського, могли виклика-
ти лише неприхильність українських чита чів. Отож, є підстави вва-
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жати «Гай дамаки» Шевченка його поетичною від повіддю на деякі, 
подекуди й пасквільні, твори польських письменників, присвя чені 
Коліївщині, з якими український поет був обізнаний.

Зрештою, проти тенденційного зобра ження Коліївщини деяки-
ми авторами виступили С. Гощинський, Ю. Словаць кий, Л. Семен-
ський, Сухоровський, які називали Уманську трагедію «вироком 
справедливості», протестом гноблених мас проти шляхетського 
свавілля й утис ку. Вони, як і Шевченко, не обминали антишляхет-
ських мотивів, більше того, саме вказували на соціально-політичні 
та національно-релігійні причини дано го конфлікту.

На це слід звернути особливу увагу, бо ж серед антагоністів не 
забракло й таких людей, які називали гайдамач чину «різнею зди-
чавілих хлопів», а Шевченка – їхнім звеличником. Але поль ські пе-
редові письменники були іншої думки. Крім того, читаючи поему, 
вони не могли не розуміти гіркої правди, не могли залишитися бай-
дужими до тих слів, у яких поетів заклик до взаємного братання не 
був пустопорож нім жестом:

«...Слава Богу, що минуло, а надто, як згадаєш, що ми одної ма-
тері діти, що всі ми слов’яне. Серце болить, а розказу вать треба: 
нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай брата-
ються знову з своїми ворогами».

Конструктивна програма польсько-ук раїнського зв’язку май-
бутності, проголо шена у другі роковини Листопадового повстання 
Т. Кремповецьким, лідером лівого крила Польського демократично-
го това риства, знайшла Шевченковій твор чості належний відгомін. 
Відрадно, що це не було поодиноке явище, що такі волання голосною 
луною відбилися в українській і польській романтичній лі тературі, 
на що було звернено особливу увагу в попередньому циклі статей.

Що ж до подібності мотивів Шевченкових творів із творчістю 
окремих пись менників «української школи»  – це яви ще в літера-
турі романтизму не рідкісне. Тим більше, що матимемо тут спра-
ву з використанням спільних історико-фольклорних джерел (див. 
«Наша культура», 1970, № 4–5). Згаданим літературним аналогіям 
сприяла також естетика ро мантизму, бо ж не слід забувати, що в 
ту епоху кожний літературний чи філо софський твір був водночас 
політичною програмою:

«...Досить цього ярма. Беріть у руки ножі... Сьогодні помстимо 
за наші кривди; покажім тим злочинцям і негідникам па нам, що 
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холоп також уміє бути паном, покажімо світові, що вільність і рів-
ність мають панувати всюди», – волав народ ний ватажок Швачка 
в п’єсі М. Сухоровського «Ванда Потоцька...». І наче в унісон Шев-
ченко констатував:

А щоб збудить 
Хиренну волю, треба миром, 
Громадою обух сталить; 
Та добре вигострить сокиру – 
Та й заходиться вже будить!

Таких літературних паралелей у твор чості українських і поль-
ських романти ків особливо багато. Як Словацький у «Беньовсько-
му», так і Шевченко в по сланні «І мертвим, і живим...» осуджував 
національних верховодів, панів і підпан ків, позбавлених людської 
гідності, усіх тих, які безсоромно чванилися, що «Польщу завалили»:

Правда ваша: Польща впала, 
Та й вас роздавила!

Як А. Міцкевич у «Дзядах», так і Т. Шевченко в містерії «Вели-
кий льох» і в сатиричній поемі «Сон», зображуючи жахливу карти-
ну царської імперії, в якій «на всіх язиках все мовчить, бо благоден-
ствує», з особливою силою тав рував самодержавство, що «За край 
світа зазирає, Чи нема країни, Щоб загарбать...»

Як за ідейним звучанням, так і за композицією і образами «Сон» 
асоцію ється з драмою Міцкевича «Дзяди», яка, звичайно, була відо-
ма Шевченкові.

За свідченням О. Чужбинського, Шев ченко «до Міцкевича від-
чував якийсь особливий потяг... Пам’ятаю якось восе ни, у нас дома, 
довго сиділи ми і чи тали «Дзяди» Міцкевича, а також його перекла-
ди з Байрона, при читанні яких він завжди проймався захопленням, 
осо бливо від «Доброї ночі» із «Чайльд-Гарольда»... Декілька разів 
починав він перекладати ліричні п’єси Міцкевича, але ніколи не за-
кінчував і розривав на дрібні шматочки, щоб не лишилось і згадок».

«Дзяди» і «Конрад Валленрод» – тво ри, у яких піднесено питан-
ня про шля хи служіння Батьківщині, про рушійні сили визвольної 
боротьби, і не випадко во вони найбільше цікавили українських ро-
мантиків. Підлегле становище поляків і українців, спільні погляди на 
самодер жавство – ось яка залежність була у той час не лише між Міц-
кевичем і Шев ченком та обома літературами, а й між обома  народами.
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Цілком зрозуміло, що в такій ситуації певну аналогію у зобра-
женні царату в третій частині «Дзядів» Міцкевича та поемі Шев-
ченка «Сон» належало б пояс нити близькість їхнього патріотично-
го пафосу.

Ще одна аналогія, пов’язана радше з романтичною естетикою, гід-
на уваги до слідника. Це, зрозуміло, образ народного співця, охорон-
ця духовних скарбів на роду, який однаковою мірою властивий для 
творчості романтиків українських і польських, російських і чеських, 
німець ких і французьких. Ідея «Пісні Вайдельоти» («Конрад Валлен-
род»), у якій Міцкевич виклав своє розуміння на родної поезії та її 
носіїв – народних та лантів, які повинні бути «з’єднувальною ланкою 
між давніми і новими часами», виступає в Шевченковій творчості, 
зо крема в «Перебенді», у поезії Пушкіна («Пророк», «Поэт и толпа»). 
До речі, по яву Шевченкового образу Перебенді як співця романтич-
ного типу Франко пояс нював впливами згаданих поетів.

До того ж слід забувати й про типологічну подібність у творчос-
ті цих романтиків, адже, наприклад, балади Міцкевича і Шевченка, 
Пушкіна і Шіллера вражають часто не лише подібністю сюже тів, а 
навіть образів та інших поетичних прийомів. Цю думку підтверджує 
при нагідне спостереження Мар’яна Якубця, який, аналізуючи про-
блему народності в романтичній літературі, відзначив, що у творах 
Шевченка, – великого знавця на родної пісні, її традицій, який розви-
нув і збагатив їх, – бачимо споріднене явище, що й у «Баладах і ро-
мансах» Міцкевича: народ збагачує фантазію поета, поет натомість 
збагачує народ своїм генієм, майстерністю слова.

І це аж ніяк не перечить тезі, що ук раїнський поет з любов’ю і 
повагою ста вився до Міцкевича, до польської літе ратури і народу 
взагалі. Цитовані тут Шевченкові вислови або передача Міцкеви-
чеві в Париж автографа «Кавка зу» через кириломефодіївця М. Са-
вича – велемовні факти. Навіть у тяжкій неволі, роздумуючи над 
українсько-польськими відносинами у вірші «Буває, в неволі іноді 
згадаю...», поет писав:

Не знаю, як тепер ляхи живуть 
З своїми вольними братами? 
А ми браталися з ляхами! 
Аж поки третій Сигизмонд 
З проклятими його ксьондзами 
Не роз’єднали нас.
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Саме тоді, тобто під час заслання, де Шевченко опинився в колі 
польських революціонерів, з якими вів жваві дис кусії на тему вза-
ємних стосунків, поет написав свій програмний вірш «Поля кам» :

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було, 
Отак-то весело жилось! 
Братались з вольними ляхами, 
Пишались вольними степами... 
Синами вольними росли...

Твір цей характерний тим, що Шев ченко, як і більшість пись-
менників «ук раїнської школи», звертаючись до коза цьких часів, 
часів, так би мовити, істо рично нейтральних, шукав у них взі рець 
ідеалу української злагоди. Добра, скріплена спільною боротьбою 
проти турецько-татарських загарбників, згода козацького лицар-
ства з польською шля хтою в XVI та на початку XVII сто річчя – ось 
що приваблювало україн ських та польських романтиків.

Можливо, що Шевченко під впливом поетів «української шко-
ли», зокрема Б. Залеського та розмов з польськими за сланцями 
(Б.  Залеський, Т. Вернер, І. Заводський, Л. Турно та ін.), свідомо 
на тякав на ті часи. Звертаючись до друзів-засланців у вірші «По-
лякам» («Ще як були ми козаками»), поет, – зазначав І. Франко, – 
розумів, мабуть, що та кої ідилії не було, але він не хотів по збавити 
своїх польських друзів певних ілюзій, які виникли під впливом по-
езії Залеського. Зрештою, Шевченко ставився до польського поета 
з великою поша ною і для символічної давньої дружби «настроїв» 
свою музу на однаковий лад з музою Залеського та інших пись-
менників «української школи». Це ціл ком імовірно: Шевченкові 
не могли не імпонувати ті польські поети, які за хоплено писали 
про героїчні подвиги ко заків і щедро використовували для цього 
український історичний епос. З цього ж самого джерела випливала 
творчість українських романтиків, отже, і Шевченка.

Шевченкове послання «Полякам», оце поетично-символічне 
подавання руки:

...Подай же руку козакові
І серце чистеє подай... –

дало гарні наслідки. Воно було вдалою спробою будування добросу-
сідських, за висловом Максима Рильського, мос тів дружби. У щіль-
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ній залежності з пое зією Шевченка слід розглядати вірш Богдана 
Залеського «Тарасова могила», про який була вже мова раніше на 
цих шпальтах. Зрештою, за короткий час Шевченкові було присвя-
чено чимало польських віршів, наприклад, А. Сови-Желіговського, 
П.  Свєнціцького, Б. Коморовського та ін. Ось уривок невідомо го 
вірша Коморовського «У роковини смерті Тараса Шевченка»:

Pamięci
Tarasa Szewczenki
W rocznicę Jego skonu
Nazywam się milion – bo za miliony
Kocham i cierpię katusze...
Adam
Kochał, cierpiał – biedna-ż dola.
Trza bylo żałości,
By wśród mogilnego pola
Złożył swoje kości...
Ciężki żywot skrył mogiłą –
Ach, lecz i nasz sumny!
Trza-ż, nam jeszcze, trza nam bylo
Płakać jego trumny?
Oj, śpiewacze! to-ż Cię na to
Ukraina – maty
Dumką tchnęła, by z Twą stratą,
Płakać pieśni straty?
I w mogiłę by Cię złożyć,
W grób teorban schować?
Boże, żeś dał dzień ten dożyć!
Komu zaś żałować?
Ty wysoko... świat, choć wielki,
Losu nie’poczuje,
I nie spłacze łez kropelki –
Kto nas rozraduje?
Hej, więc ciężka nam godzina,
Dola nasza biedna.
Och, smutniejsza Ukraina,
Bo znów sama jedna!

Залишимо цей уривок без коментаря, бо це вже має стати пред-
метом окремої статті. Хочу лише принагідно відзначи ти, що в поль-
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ській літературі ще за життя поета велася цікава дискусія. Во на по-
силилась особливо напередодні повстання 1863 року і була власти-
во боротьбою за Шевченка та його спад щину. 

IV
Дослідники українського романтиз му неодноразово звертали 

увагу на взаємозв’язки письменників цієї доби з слов’янськими лі-
тературами, зокрема з польською. Проте ця проблема по відношен-
ню до останнього періоду українського романтизму вимагає значно 
глибшого дослідження. Це стосує ться особливо творчості Пантелей-
мона Куліша та «Книг битія українського народу» Миколи Костома-
рова. Але на самперед про творчість автора «Чорної ради».

У недрукованих рукописних спогадах «Біля півстоліття тому» 
Куліш писав, що він скоро почав розуміти польську мову і полюбив 
її так, як і мову Пуш кіна. Найбільше запам’яталась йому з тих часів 
книга поезії, де була надру кована Міцкевичева балада «Світезян-
ка». Він так захопився нею, що вивчив її напам’ять. Але найбільше 
враження справив тоді на Куліша теоретик і практик «української 
школи» в польсь кій літературі письменник Михайло Грабовський, 
якого він назвав україн сько-польським Вальтером Скоттом. А далі 
автор поеми «Україна» зазначав:

«Особливо зацікавив мене роман Грабовського “Станиця Гуляй-
польська”, який видався мені вальтер-скоттівським. Дізнавшись, 
що Грабовський живе біля Чигирина, у містечку Олександрівка я 
мріяв про те, щоб його побачити. Мрія моя накінець здійснилася. 
Але спершу я обійшов і об’їздив всі місця, описані в польсько-укра-
їнському рома ні... Перед відвіданням Грабовського я надіслав йому 
примірник т. зв. історичного роману, як вияв пошани до поль ського 
Скотта. Потім Грабовський при знався мені, що мій роман йому не 
спо добався, проте він прийняв мене вель ми привітно... Не беручи 
до уваги різ ниці в роках, в освіченості та націона льності, ми з ним 
заприятелювали і наша дружба тривала до смерті Грабо вського».

А в іншому місці цитованих спогадів Куліш зізнався, що під 
впливом по льсько-українського Скотта (тобто М. Грабовського), 
який заохотив його до збирання народних скарбів, він почав поси-
лено збирати і вивчати етнографіч ні матеріали, вивчати історичне 
мину ле, зачитуватися творами іншомовних авторів, зокрема Гоме-
ра та Вальтера Скотта. Це досить помітно відбилося на Кулішевій 
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творчості, згадати хоча б «Україну», «Орисю», «Чорну раду». Отож, 
не дивно, що в одному з листів до приятеля (М. Юзефовича) Куліш 
писав: «Дні, проведені в Олександрівці (має ток М. Грабовського) 
на студіях Гоме ра та народної творчості, моє знайомст во з Грабов-
ським поставили мене так міцно на ноги, що ніякий потік хворо-
бливих літературних явищ тепер мені не страшний».

Про співробітництво Грабовського з Кулішем свідчить також 
факт викори стання автором «Коліївщини і степів» великої руко-
писної збірки українських переказів і легенд П. Куліша. За мож-
ливість ознайомитися з цією добіркою Михайло Грабовський ви-
друкував зна чну частину Кулішевих переказів і ле генд у шостому 
томі віленського альма наху «Рубон»: «Легенда про Золоті во рота 
в Києві», «Сварня козаків з ляха ми під Жовтими Водами», «Про 
Мазе пу і Палія», «Повість про вмерлі душі». Поетичний переклад 
останнього твору на підставі публікації Грабовського зробив О. Гро-
за. Слід відзначити, що популяризація Грабовським Кулішевих ма-
теріалів більш як на десять років ви передила появу в друку знаме-
нитих «Записок о Южной Руси» (1856–1857). Принагідно згадаємо, 
що над перекладами творів Куліша працював також польсь кий лі-
тератор Р. Подберезький. Це ще одне додаткове свідчення того, що 
ук раїнська література, яку репрезентува ли тоді Шевченко і Куліш, 
приваблю вала польських письменників ще в 40-х рр. XIX ст.

Гідним уваги дослідника є величез ний перекладацький до-
робок Куліша, у якому знаходиться чимала кількість перекладів з 
польської літератури. Йдучи слідом за харківськими роман тиками 
він у першу чергу звернувся до творчості Міцкевича, зокрема до 
йо го балад «Романтичність», «Світезянка», «Поворот батька». Ось, 
для прикладу, початкові строфи «Романтичності»:

Слухай, дівчино! – Не слуха,
В твоїй хатині ні духа!
Що коло себе хапаєш?
Кого цілуєш, вітаєш?
Уже ж світ білий... – Не слуха,
То як укопана стане,
Сумно, понуро спогляне, 
То знов сльозами заллється, 
То до когось сміється, – 
Личко веселе, рум’яне...
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Ось для порівняння аналогічні стро фи Міцкевичевого оригіналу:
Słuchaj dzieweczko!
– Ona nie słucha – 
To dzień biały! To miasteczko!
Pszy tobie nie ma żywego ducha, 
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
– Ona nie słucha – 
To jak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka:
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zaleje;
Coś niby chwyta, coś niby trzyma;
Rozpłacze się i zaśmieje. 

У наведених рядках Куліш, дотриму ючись оригіналу, зумів на-
лежно відда ти дух Міцкевичевого твору. У наступ них строфах по-
мічається не лише від хід од оригіналу, а й неправильне подекуди 
його розуміння. Трактуючи романтичну чуттєвість поета як під-
свідомі галюци наційні порухи, перекладач, хотів він цього чи ні, 
надав баладі гумористично-оповідального характеру. Цим, мабуть, 
слід пояснити назву «Химери», яку дав Куліш своєму перекладові. 
Приглянь мося ще до «Світезянки»:

Ой що ж то за хлопець,
Хороший, вродливий?
Що то за дівчина край нього?
Ходять над водою
Тихою ступою, –
Світить молодик срібнорогий...

В оригіналі ці строфи звучать так:
Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świteziu wody
Idą przy świetle księżyca.

Звичайно, рядки Міцкевичевого ори гіналу звучать гарніше, але 
й процито вані строфи в перекладі Куліша до сить милозвучні. Пе-
рейменовуючи «Світезянку» на «Русалку», перекладач збе ріг сю-
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жетну канву балади, проте міс цями читач натрапить на такі довіль-
ності, які не мають нічого спільного з Міцкевичем. Це саме можна 
сказати і про переклад поетичної повісті пись менника «української 
школи» в поль ській літературі Т. Олізаровського «Топір-гора» та 
четвертої частини «Дзядів» Міцкевича. Слід відзначити, що на нео-
публікованому дотепер рукопису ос таннього твору видно дату  – 
9.VIII. 1844  р. Отже, Куліш переклав його під час перебування в 
маєтку Михайла Грабовського, тобто в Олександрівці.

В оригінальній творчості Куліша мо жна інколи натрапити на 
певну спорід неність з Міцкевичем або просто-та ки запозичення:

О слово рідне!
Ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині, 
В ясній, блискучій херувимській шаті 
Як меч огненний в нашій Україні.

Цитований рядок з вірша, написаного на чес ть Шевченка, Ку-
ліш узяв з Міцкевичевої пісні В айдельоти («Конрад Валленрод»).

Так приблизно виглядають взаємо зв’язки Куліша з польською 
літерату рою періоду романтизму.

Великий науковий інтерес для цієї теми становлять «Книги би-
тія україн ського народу» Миколи Костомарова, які вчені не без під-
став розглядають у безпосередній залежності від «Книг польського 
народу» Адама Міцкевича. Дослідники здебільшого обмежувалися 
зіставленням окремих текстуальних па ралелей обох документів. 
У згаданій статті на них також буде вказано, але здає ться, що куди 
важливіше встановити основні спільні проблеми обох «Книг» та їх 
відмінності.

Належало б спершу бодай одним ре ченням обмовитися, що саме 
сприяло появі цих визначних творів. Це насам перед пробудження 
національної сві домості слов’ян, їхня визвольна бороть ба. Адже у 
той час духовна структу ра поневолених слов’янських народів фор-
мувалася на проголошених Французь кою революцією підвалинах 
національ ної рівності і водночас підсилюва лась романтичною іс-
торіософією, ха рактеризувалася вже не лише етнічно-культурним 
патріотизмом, а й загаль нослов’янським державно-федераційним 
конструктивізмом, вірою в майбут тя слов’ян та їхню роль у цивілі-
заційному прогресі. Щоб не вдаватись у де тальні міркування, краще 
звернутися до тексту. Що ж спільного між цими двома «Книгами»?
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1. Перш за все – історіософічна поста новка питання. Як Міц-
кевич у «Книгах польського народу», так і Костамаров у «Книгах 
битія українського народу» (звертає на себе увагу й подібність 
наз ви) починає виклад од початку світу, далі дає характеристику 
усіх держав них систем різних народів і переходить до з’ясування 
актуальної ситуації європейських націй та ролі свого народу в май-
бутньому розвитку людства. Оскіль ки джерелом обох творів була 
Біблія, вони мають містично-пророчий харак тер.

2. Автори обох «Книг» користуються релігійно-історичною 
аргументацією. Вже з першого речення: «На початку була віра в 
одного Бога і була вольність на землі»  – видно, у якому напрям-
ку йтиме виклад подій авторами обох документів. Романтики ці 
пов’язували проблему волі з релігією, але їхні «Бог і Вольність» по-
трактовані раціоналісти чно, а майбутні зміни вони обумовлювали 
потребою «політичної й моральної рево люції».

3. Своєрідне алегоричне зображення добра і зла, яке обидва 
автори розгля дають з точки зору Євангелія. Пани повинні звільнити 
своїх невільників і стати їм братами. «Якби була на світі любов хрис-
тиянська в серцях, – напи сано в обох «Книгах», – то так було б: бо хто 
любить кого, той хоче, щоб то му було также добре, як і йому». Але ба-
гаті назвали себе богами і понавиду мували всяких ідолів, яким поча-
ли вклонятися. Одні золоту і мамоні, інші егоїзмові та інтересові. А до 
всього то го «довели королі й пани; і заверши лася міра їх плюгавства».

4. Розкриття історії всесвітнього дес потизму. Інтерпретуючи 
євангельську тезу «всяка власть од Бога», Міцкевич і Костомаров 
не вважають, що ті, хто «захопив уряд і правленіє на землі», є також 
«помазанцями божими», якими себе іменували королі і царі. Люди 
нашкодили собі, натворивши богів і царів, які загнали їх у рабство, 
бо «хоч який добрий чоловік буде, а як стане самодержавно пану-
вати – зледащіє і одуріє». Міцкевич і Костомаров на при кладі Рим-
ської імперії розкривали іс торію завойовницьких війн та самодер-
жавного диспотизму:т

«І покарав їх Бог, пославши неволю. Провадячи війни – поне-
волювали одні одних і всі попали разом в неволю імператора рим-
ського. Імператор же рим ський назвав себе богом» («Книги поль-
ського народу»).

«І покарав їх Господь: бились вони між собою і попали в не-
волю... до рим ських панів, а потім до римського ім ператора. І став 
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римський імператор царем над народами і сам себе нарік богом». 
(«Книги битія українського на роду»).

Свої думки про історичну долю на родів ілюструють автори 
прикладами з історії найбільш економіч но й політично розвинених 
країн Європи: Франції, Англії, Німеччини. Однаково неприхи льне 
також ставлення Міцкевича і Ко стомарова до цариці Катерини і 
царсь кого самодержавства.

5. Ідеалізація обома авторами історії та суспільного ладу 
Польщі й Украї ни до втрати їхньої національної неза лежності. 
Ідеалізуючи давноминулу на ціональну історію, автори проводили 
думку, що в ті часи їх предки жили як рівні і вільні між собою, і 
лише пізніше виникли між ними свари, з’я вилися пани і невіль-
ники. Це, на їх думку, було наслідком переймання по ганих впливів 
чужоземців, настанов лення в себе іноземних королів. А ось і тек-
стуальна відповідність обох «Книг»:

«Король і лицарство приймали до свого братства щораз більше 
простого люду. Приймали цілі полки, цілі поко ління. І сталося так, 
що весь народ на лежав до братства; в жодному іншому народі не було 
стільки вільних людей, як у Польщі». («Книги польського на роду»).

«І не любила Україна ні царя, ні па на, а скомпонувала собі ко-
зацтво, єсть то істеє брацтво, куди кожний приста ючи, був братом 
других... І день одо дня росло, умножалося козацтво, і не забаром 
були б на Вкраїні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Україна 
над собою ні царя, ні пана» («Книги битія українського народу»).

Спираючись великою мірою на «Істо рію Русів», Костомаров, як 
і Міцкевич, з почуттям болю і страждання за соціальне і національ-
не поневолення ук раїнського народу не лише ідеалізу вав минуле з 
метою протиставлення його сучасному нестерпному станови щу, а 
й писав, що український народ, уособлюючи ідеал свободи, сповне-
ний самопосвяти для добра інших народів.

6. Прославлення своїх народів як за хисників цивілізації перед 
завойовни ками і поневолювачами:

«Йшли польські королі на захист християнського ладу в далекі 
країни; король Владислав – під Варну, а король Ян – під Відень, за-
хищаючи схід і за хід» («Книги польського народу»).

«І постановило козацтво віру святую обороняти і визволяти 
ближніх своїх з неволі. Гетьман Свирговський ходив обороняти Во-
лощину, і не взяли коза ки миси з червонцями, як їм давали за услуги, 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

316

не взяли тому, що кров про ливали за віру та за ближніх і служи ли 
Богу, а не ідолу золотому...» («Кни ги битія українського народу»).

Ця ідея була реакцією на тенденцій ні вигадки іноземних іс-
торіографів про національну маловартість даних наро дів  – з од-
ного боку, та виразом праг нення до розвитку національної само-
свідомості, піднесення політичного ав торитету з боку інших на-
родів, і на самперед у власних очах – з другого. Вказуючи на багаті 
національні тради ції, Міцкевич і Костомаров вважали, що їхні на-
роди мають повне право на державне існування серед інших на-
цій як рівні з рівними і вільні з вільними. Саме цими моментами 
зумовлена не ті льки їхня ідея федералізму народів, а й месіанська 
роль, яку в Міцкевичевому розумінні має відіграти польський на-
род, а в Костомаровому – українсь кий.

Використовуючи ідею Міцкевича що до символічного воскре-
сіння народу, Костомаров збагатив її загальносло в’янськими праг-
неннями, оживив її ак туальними історико-соціальними акцен-
тами, надав їх характеру конкретного політичного документу, який 
мав стати спільною платформою практичного здійснення ідеалів 
слов’янського феде ралізму:

«І встане Україна з своєї могили і знову озоветься до всіх братів 
своїх Слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позо-
станеться ні ца ря, ні цісаревича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні 
герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні бояри на, 
ні кріпака, ні хлопа – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні 
в Чехії, ні у Хорутян, ні у Сербів, ні у Болгар».

Це досить суттєві відмінності. Варто вказати й на інші.
У той час як Костомаров врахову вав роль передових сил росій-

ської гро мадськості, особливо відзначаючи пов стання декабристів, і 
дав яскраву ха рактеристику французької революції, – Міцкевич зо-
всім не згадував про ці факти. До «Книги битія ук раїнського народу» 
роз критті глибокі соціальні супереч ності у тодішньому суспільстві:

«І хотіли пани із народа зробити де рево, або камінь, і стали їх не 
пускать навіть в церков хрестить дітей і він чатися, і причащатися, 
і мертвих хо вати, а се для того, щоб народ простий втратив навіть 
постать чоловічу».

У «Книгах польського народу» немає такого глибокого розу-
міння національ них суперечностей. Коли Міцкевич ідеалізував 
польських королів, Костома ров брав за приклад республіку рівних 
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і вільних козаків, негативно ставився до будь-якої королівської чи 
царської влади.

Правда, це можна пояснити його сво єрідним розумінням іс-
торії України. Але треба також зважити на можли вість великого 
впливу на «Книги битія українського народу» революційно-де-
мократичних поглядів Шевченка, особ ливо в їх другій частині. 
Можна знай ти багато співзвучності, ідейних пара лелей та тексту-
альних збігів між твор чістю Шевченка і «Книгами битія».

Попри те, «Книги польського народу» Міцкевича, які так відпо-
відали патріо тичним ідеалам української прогресив ної інтеліген-
ції, дали Кирило-Мефодіївському братству, зокрема Костомаро ву, 
неабияку духовну поживу.

Серед тодішніх політичних маніфестів «Книги битія» посідають 
особливе місце. Разом з «Книгами польського народу» Міцкевича, 
«Книги битія укра їнського народу» Костомарова посіли в культурі 
слов’янських народів почесне місце.

У дотеперішньому циклі статей було показано, як на хвилі 
романтично-сло в’янського піднесення розвинулися в письмен-
стві цієї доби ідеї українсько-польської взаємності. Починаючи 
з перших галицьких учених і діячів ку льтурного відродження на 
чолі з пись менниками «Руської Трійці», через творчість харків-
ських романтиків, до творчості Шевченка, Куліша, Костомарова – 
з одного боку, та творчості пи сьменників «української школи» в 
по льській літературі – з другого, питан ня українсько-польських 
взаємин знайшло в письменстві обох народів своє найяскравіше 
виявлення.

Попри незаперечну відрубність укра їнського романтизму, ніх-
то з дослідни ків як давніх, так і сучасних, наприк лад П. Волин-
ський, М. Якубець чи іс торик П. Гончарук, дослідження якого при-
свячено власне проблемі «Історич них поглядів Кирило-Мефодіїв-
ців» (Київ, 1970), не заперечує, що т. зв, сло в’янський струмінь у 
письменництві цієї доби був явищем наскрізь прогре сивним. Це, 
зрештою, випливає з доте перішнього циклу статей, друкованих у 
минулому році на шпальтах «Нашої культури». Більш того, звер-
нення ук раїнських романтиків до духовних здо бутків інших наро-
дів розширило обрії національної літератури, вивело її по між інші 
народи, залучило в кровообіг європейської культури.
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ВІДЛУННЯ ЛИСТОПАДОВОГО 
ПОВСТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ1

Для процесів національного будівництва й розвитку національ-
ної свідомості в Україні й у Польщі XIX ст., особливо перша його 
половина, безумовно, було переломним. Це стосу ється й польсько-
українських взаємин, ґрунтовній переорієн тації й пожвавленню 
яких сприяли романтичний рух слов’ян ського відродження та ідея 
слов’янської згоди. Проте дещо інакше стоїть справа з подією, озна-
ченою в назві статті.

Почнемо з констатації очевидного: вибух Листопадового по-
встання 1830 р. відбувся за кілька місяців після Паризької липне-
вої революції й усього за 11 днів після проголошення не залежності 
Бельгії. Таким чином, на очах європейських дер жав, особливо ми-
колаївської Росії, що стояла на варті порядку, закріпленого Віден-
ським конгресом, «дух якобінства» знов охопив континент, загро-
жуючи тим «святій Русі».

Істотно, що звістка про вибух польського повстання була 
сприйнята в Петербурзі як заклик, кинутий ліберальною, зараже-
ною якобінством Європою (повалення Бурбонів у Па рижі, Серп-
нева революція в Бельгії) «третьому Риму», як по дальша ескалація 
змови волелюбних, що загрожувала великій Росії. Отже, над остан-
ньою «повіяло жахом і страхом, дзвін сполоху почав бити голосні-
ше навіть, ніж у пам’ятному 1812 р., коли на Росію сунули сили по-
ловини Європи»2.

На хвилі тривоги та обурення в російських газетах і часо писах 
з’явилися численні антипольські публікації, авторами яких були не 
тільки завзяті патріоти, які оспівували славу російської зброї і гнів 
проти поляків, а й визначні поети на чолі з О. Пушкіним, В. Жуков-
ським, Ф. Тютчевим, М. Лермонто вим.

1 Першодрук: Польсько-українські студії : Україна-Польща: історична спад-
щина і суспільна свідомість. – К. : «Либідь», 1993. – С. 133–142.

2 Lojek J. Szanse powstania listopadowego. Rozwarania historyczne. – Warzsawa, 
1980. – S. 46.
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У такому контексті польсько-український конфлікт набу вав 
особ ливого значення, спричинившись передусім до того, що роз-
виток нормальних стосунків на тривалий час став немож ливим. 
«У  часи Паскевича, коли офіційні й неофіційні русифі катори в 
Польському Королівстві прагнули стерти сліди поль ського наці-
онального життя, коли було ліквідовано польський університет у 
Варшаві, розпущено варшавське Товариство приятелів наук, за-
тримано розвиток польського середнього шкільництва, коли виво-
зилися книгозбірні, російська мова впроваджувалася як урядова, 
коли частина народу, яка жила за межами дії царської влади, від-
верталася від офіційної Ро сії й голосом політиків, письменників, 
суспільних діячів і вчених зверталася до світу, відкриваючи йому 
правду про насилля, що чи нилося над організмом народу, а також 
закликала до опору всьому російському, коли, з іншого боку, цар-
ський уряд ро бив усе можливе, щоб відмежувати російське суспіль-
ство від польської культури й літератури, особливо еміграційної, з 
сильним революційним зарядом,– нормальні літературні сто сунки 
між двома народами, що до цього часу розвивалися на засаді упо-
добань, на сильному почутті племенного кровняцтва, великою мі-
рою на ґрунті спільних літературних та ідеологіч них течій, мусили 
змінити свій характер. З цього часу пробле ми взаємних польсько-
російських стосунків стають частиною великого суспільно-полі-
тичного й національного конфлікту»3. 

На його загострення впливала ще одна обставина. Треба 
пам’ятати, що після придушення повстання декабристів Росія уві-
йшла у довготривалий період миколаївської політичної реакції, а 
ті прибічники реформ і прогресу, які вціліли, мусіли не афішувати 
свої погляди й настрої. У  такій ситуації не дивно, що лише в де-
яких російських й українських середовищах зберігалася симпатія 
до Польщі, коріння якої було в ду хові опозиції до миколаївського 
режиму, про що свідчить трактування цими колами Листопадово-
го повстання як продов ження боротьби, розпочатої декабристами.

Однак ці скромні вияви пропольських симпатій захльо стувала 
хвиля обурення й ворожості щодо поляків, яка підігрівалася ро-
сійською пресою. Це справ ляло враження, нібито суспільство Росії 

3 Jakobiec M. Kluczowe problemy stosónkow literackich polsko-rosyjskich w latach 
30–40 wieku XΙX // Z polskich studiow slawistycznych: Praci historyczno-literackie 
na ΙV Miedzynarodowy Kongres Slawistow w Moskwie 1958 roku. – Warszawa, 1958. – 
S. 121–122.
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висловилося, хоча простий народ зберігав мовчання, проти поль-
ських бунтівників.

Ляхи! Нащо вам теє лихо,
Якого нашукали ви?
Чому б то не сидіти тихо?
Чи вам бурчать проти Москви? 
Чи ви забули, як голянці
З французами на неї йшли?
Шістсот їх тисяч! Що ж дознали?..
Біду велику напитали,
Їх сотні тисяч смерть найшли...
...Так любо москалям дивиться
На ті далекії краї,
Яка б тому була причина,
Що москалі мордують всіх?
Не другая, а ця єдина –
Великий край, багато їх.
Цар, як отець, попи, як діти;
Велить їм діл своїх глядіти –
Вони і слухають його.
Він добрих милує, доволить,
Упрямих, злих по праву школить –
Порядок требує цього4.

Цитовані рядки  – з анонімної поеми «Варшава», найбіль шого 
за обсягом і найсуперечливішого аитипольського твору, який ство-
рило перо українського автора і в якому йшлося про Листопадове 
повстання. Із назви й багатьох згадок у тексті можна зрозуміти, що 
поема написана з приводу здобуття Вар шави. Характерно, що два 
інші великі тексти українських ав торів, присвячені польському пов-
станню, а саме – «Дев’ята ода» Гулака-Артемовського і «Микола Ко-
валь» Венгера були написані, зважаючи на все, з того ж приводу, і 
це має підтверд жувати той факт, що певні середовища української 
інтеліген ції зберігали щодо польських подій певну дистанцію й хоча 
не відразу, але на звістку про здобуття Варшави вирішили, слі дом 
за Пушкіним і Жуковським, оспівувати славу російської зброї, ви-

4 Українські пропілеї. Котляревщина. – X., 1928. – С. 145, 148.
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словлюючи «святе» обурення щодо невдячних поля ків. Якщо Гулак- 
Артемовський, не приховуючи свого урядо вого патріотизму, був 
дещо стриманішим, то анонімний автор «Варшави» свою поему, при-
брану в історіографічні шати, по будував так, що умістив у ній і своє-
рідно зінтерпретував усю історію Польщі, а торкаючись найновішо-
го часу, громив і моралізував неначе в дусі теоретика самодержав’я:

Достався Польщі по розділі 
Росії добрий шмат на часть. 
А ви сидіти в їй не вміли, 
І всім життя, а не напасть. 
Оцеї славної корони 
Вам оддані ваші закони,
Вам ваша віра, ваш язик, 
Ваші строї, ваші науки,
Не знали ви ніякой муки, 
Податок тоже не велик...
Він (цар.– С. К.) царство ваше вам уставив
І військо польськеє зробив,
Торговлю добру вам доставив
І школу главну учредив.
Не заставляв вас сипать гори,
Ждав тільки вірності й покори,
Щоб ліпше щось зробити вам.
Обвішав вас він орденами,
Обсипав вас він і чинами,
За що ж враги ви москалям? 5

Як бачимо, й це також підтверджує «Микола Коваль» Венге-
ра, неприязне ставлення до повстання й поляків, безумовно, мало 
коріння в польській пропаганді з боку царату. Ме тою її були фор-
мування образу ворога, а також створення під став для висловлю-
вання принизливих оцінок. У процесі тво рення стереотипів тако-
го роду відбувалися пересадження дав ніх російсько-польських та 
українсько-польських конфліктів на сучасний ґрунт, гіперболіза-
ція й актуалізація суперечно стей, що особливо помітно у фрагмен-
тах твору про війни під проводом Хмельницького, Катерини II та 

5 Там само. – С. 161.
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«ненависних конфе дератів» або польських якобінців, котрі зради-
ли Олександ ра І, підтримуючи «антихриста Бонапарта», і це, як на-
слідок, призвело до того, що:

Ви, в мирі літ п’ятнадцять сидя, 
Готовились м’ятеж начать, 
Московський власті ненавидя, 
Посміли проти ней взостать. 
Варшава, те гніздо м’ятежних, 
Хвалилась мислю ненадіжних, 
Що можна москаля побить. 
Якої ж кари ті достойні, 
Которих душі безпокойні 
Успіли к бунту чернь склонить6.

Таким чином, польсько-російський конфлікт було потрактова-
но в поемі «Варшава» так, як його розуміли російська пре са, двір 
і сам Микола І, тобто – як внутрішню справу російської держави 
і бунт проти «слов’янського імператора». Звідси цей святий гнів 
проти поляків, формулювання узагальнень про польський народ, 
національний характер, що спиралися на відповідно підібрані іс-
торичні події й політичні типи з історич ного минулого, які мали б 
створити цілісний образ поляків, їхніх прагнень, поведінки тощо. 
Саме так, за допомогою подіб ного волюнтаристичного методу 
поодиноких спостережень, по чали з’являтися і функціонувати у 
суспільному й літератур ному обігу певні стереотипи, що мали на-
давати законного ви гляду загарбницькій політиці царів і держав, 
які розділили Польщу, й слугувати підтримкою будь-якої протидії 
вільнолюбним поривам поляків.

Зрозуміло, що такий підхід не був виключно тактичним, про-
диктованим необхідністю застосування різних форм ідео логічної 
боротьби. Йшлося насамперед про страх перед ви бухом повстання 
на землях імперії, тим більше, що на Право бережній Україні така 
загроза існувала реально. Проте, що з того, якщо повстанці-шлях-
тичі не висунули жодної суспільної програми й не створили ґрунту 
для польсько-українського по розуміння. Тому й не дивно, що укра-
їнська людність була на строєна вороже, з підозрою, адже в свідо-

6 Українські пропілеї. Котляревщина... – С. 161–162.
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мості закріпаченого селянина опікуном народу залишався монарх, 
а ворогом – пан.

Цю селянську ментальність особливо легко спостерегти саме в 
Україні, де суспільні, політичні та релігійні кон флікти між шляхтою 
й підданими були надзвичайно гострими. Царська адміністрація по-
квапливо цим скористалася, щоб збудити надію українців на обіця-
не сприяння їхнім національ ним інтересам. Було дано згоду на ство-
рення університету й нових органів преси, українській мові надали 
статусу окре мої (адже досі її трактували як діалект російської мови), 
а для заспокоєння історичної уяви погодилися на формування в 
Україні козацьких полків, які одразу ж мали вирушати на фронт. Це 
поцілило в десятку. Про резонанс і враження від цих заходів най-
краще свідчить вірш чільного на той час укра їнського поста Гулака-
Артемовського «Дев’ята ода», один з фрагментів якого такий:

Ей, хлопці! Випиймо калганої по чарці! 
Воно б не вадило сьогодні й підгулять…
Хіба ж нас білий цар до себе не голубить? 
Звелів не некрута, а козака з нас брать...
Тепер то будемо ляхів і турка губить!
А тут до Репіна прибіг гінець на двір
Та й каже: «Поминай тепер ляхів як звали: 
Вже Хведорович наш з їх видавив весь жир, 
Вже, каже, й могорич в Варшаві запивали»7.

Таким чином, ентузіазм з приводу такого рішення й милос ті «бі-
лого царя» не викликає жодного сумніву, може, лише, дещо слабне з 
кінцевою фразою, в якій Гулак-Артемовський оспівує Паскевича та 
його блискучу перемогу над поляками. Проте антипольська хвальку-
ватість Гулака, першого професо ра полоністики в Україні, натхнен-
ника романтизму й чудового перекладача Міцкевича, Красіцького 
та інших польських по етів, здається здебільшого маскою, офіційною 
декларацією лояльності, «обманом деспота», котрий завдав авторові 
чимало прикрості й нагнав страху. Адже треба пам’ятати, що майже 
тоді ж, коли Артемовський був обраний членом варшавського То-
вариства приятелів наук, тобто безпосередньо після вибуху Листо-
падового повстання, рішенням В. Філатьєва, куратора Харківсько-

7 Гулак-Артемовський П. Байки, балади, лірика. – К., 1958. – С. 130.
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го університету, були припинені полоністичні за няття професора, 
а його самого звинувачено в причетності до змови. Незважаючи на 
те, що йому вдалося виправдатися, він, керуючись передусім життє-
вим практицизмом, прийняв правила миколаївської політичної гри, 
ставкою у якій у цьо му випадку була Правобережна Україна.

Цього ніяк не могли збагнути ідеологи шляхти й провідни ки 
повстання. Замість того, щоб висунути прогресивну проукраїнську 
суспільну й політичну програму, вони відкрито про голошували, 
що їхньою метою є приєднання українських зе мель до майбутньої 
Речі Посполитої, при цьому ще більше за гострюючи політичний 
конфлікт із Росією. Це була основна помилка, наслідки якої перед-
бачити легко.

Однак вона пояснюється дією певних механізмів. Перед усім 
треба пам’ятати про довготривалу польську присутність в Україні, 
про стійкі стереотипи й надії, які звідси виплива ли. З точки зору 
шляхетських романтиків, ці надії не були без підставними, принай-
мні щодо евентуальної підтримки пов стання людністю Правобе-
режної України, де виявляла себе польська стихія й велася агіта-
ційна діяльність серед україн ського суспільства. Досить згадати 
відому «Інструкцію для вчителів руського народу», «Руські листи», 
а також написані українською мовою численні відозви, що закли-
кали україн ське населення до повстання, й де, між іншим, читаємо, 
що Польща закликає своїх братів до спільної боротьби за волю, що 
селяни разом із панами мають узятися за зброю, як це бу ло за Кос-
тюшка, і як пророкував «добрий українець Вернигора».

Наче з духу цього пророцтва народилася в польській літе ратурі 
так звана українська школа, що брала сюжети й мотиви зі спільних 
польсько-українських історичних традицій, на які також посила-
лися емісари повстання в Україні. Таким чи ном, українські мотиви 
перестали бути виключно літературною модою, перетворюючись 
на своєрідну площину для польсько-українського порозуміння. 
Після вибуху повстання їх поча ли впроваджувати в життя самі 
творці школи, перевтілюю чись, за засадами романтизму, із «стере-
отипних лірників» у воїнів. Для прикладу згадаємо Юзефа Богда-
на Залеського, Северина Тощинського, Вінцента Поля, Олександра 
Борковського. Найколоритнішою постаттю польської агітаційної 
лі тератури в Україні був Тимко Падура, польські та україн ські вір-
ші котрого мали підняти «потомків запорожців» разом із поляками 
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«на криваві записи з царем», адже він напередод ні повстання ви-
рішив «пройти у вигляді мандрівного лірника вздовж і вшир землю 
давньої Козаччини, звернутися до її си нів їхньою власною мовою, 
заспівати на їхню ноту й розшири ти в них народний дух для спіль-
ної з поляками справи»8. 

Ідея про поширення повстання на всю Україну була захоп-
люючою, проте навіть у період романтизму ані декламацією ві-
ршів, ані співанням дум неможливо було згладити сліди вза ємної 
ворожнечі й недовіри, тим більше підняти народ на бо ротьбу. Адже 
наївно було сподіватися на допомогу українсько го народу, не вра-
ховуючи його національних і суспільних по треб, не висуваючи гас-
ла розкріпачення селян, не формулюю чи програму врегулювання 
польсько-українського питання. Щоправда, шляхетські провідни-
ки обмірковували проект «пос политого рушення народних мас», 
але його відразу ж було від кинуто зі страху перед початком нової 
гайдамаччини. Пояс нювалося, що селянство в Україні «темне й 
неосвічене, в бага тьох місцях забобонне, фанатичне в греко-росій-
ській релігії, яка, як і їхня мова, більше зближує їх із москалями, 
ніж із поляками»9.

Це зауваження О. Голинського volens-nolens показує став лення 
шляхти до українського народу, причину свідомого об меження по-
встанського руху в Україні, а також переляк пе ред можливим ви-
бухом нової Гайдамаччини, з одного боку, а з іншого, – одну з при-
чин загострення тогочасного польсько-українського конфлікту, що 
підігрівався, паралізуючи пов станський рух на українських землях.

Яскравим прикладом цього є, власне, вже згадуване опові дання 
Венгера під назвою «Микола Коваль». Ми нічого не знаємо про 
цього автора, про нього немає згадки ані в спеці альних словниках, 
ані в історико-літературних дослідженнях. Проте з титульної сто-
рінки видання ми дізнаємося, що воно бу ло здійснене 1832 р. в Ми-
колаєві. У видавничій нотатці зазна чається, що книжка підписана 
до друку цензором Іваном Дубровичем в Одесі 28 листопада 1831 р. 
Отже, у річницю по чатку повстання, що, мабуть, не випадково. 

Насамперед наголосимо, що недоброзичливе ставлення укра-
їнського селянства до повстання випливало, між іншим, як на 
нашу думку, із його кріпосницької ментальності, за якою во рогом 

8 Pisma Tomasza Padury. – Lwów, 1874. – S. XXVΙ.
9 Golynski A. Pamiętnik podolskiego powstania 1830–1831 roku. – Warszawa, 

1979. – S. 69.
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народу є пан, а опікуном – монарх. Тому для україн ського народу, 
котрий ніс на своїх плечах кріпосницький, ре лігійний і національ-
ний гніт, польське повстання в Україні, що не рахувалося з його 
потребами й прагненнями, було повстанням «панським», антисе-
лянським, бунтом, спрямованим проти «православного імперато-
ра». Звідси ворожість до повстанців шляхтичів, спроби зведення 
рахунків зі «своїми панами» за згодою царської влади, яка за допо-
могою українського селянства запобігала поширенню повстання 
в Україні.

Готуючи акцію придушення повстання, влада розіслала по Укра-
їні шпигунів-агітаторів, котрих забезпечили урядовими інструкці-
ями, виданими 19 травня 1831 р. фельдмаршалом Остен-Сакенем, 
головнокомандуючим 1-ю армією, завданням якої було припинення 
безпорядків в Україні. У виданому «Сповіщенні про діяльність бун-
тівників у Київській, Поділь ській і Волинській губерніях» до люд-
ності згорнулися із зак ликом виловлювати бунтівників-шляхтичів і 
віддавати їх до рук влади. До цієї акції заохочувало запевнення, що 
селяни більше не будуть власністю панів-бунтарів, і це сприймало-
ся як урядова обіцянка знищити панщину й офіційний дозвіл роз-
прави зі шляхтою–основною перешкодою розкріпаченню.

«Микола Коваль» є начебто белетристичною ілюстрацією до 
нього «Сповіщення», створеною відразу після видання ос таннього, 
немов би на замовлення, кимось дуже запопадливим, що ховався 
під псевдонімом Миколи Венгера. Проте не це є найважливішим, 
більше інтригує інше: розвиваючи фабулу на основі урядового спо-
віщення, автор з особливим загалом, не дотримуючись ані естетич-
ної, ані етичної мір, висміював поляків і повстання. Цей брак міри 
особливо помітний у мові, глузливому тоні, що мав на меті дискре-
дитувати польський рух за незалежність, а також заохотити взяти 
участь у його придушенні. Тому прихильник цього руху шляхтич 
Мятижинський (nomen omen) гине від рук черні, щоб уже жоден 
із панів-поляків «не міг навіть подумати про бунт і зраду» – закін-
чує автор. Водночас Микола Коваль, головний герой тво ру, нагадує 
своїм землякам, що намова до бунту проти царя – це зрада, яка за-
слуговує вічного осуду, а у відповідь він по чув «одноголосний крик: 
Мятижинський – не бунтівник, і далі його голосно проклинали, як 
Мазепу у Великий піст»10.

10 Венгер М. Микола Коваль. – Николаев, 1832. – С. 20.
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Серед літературних відлунь Листопадового повстання в Украї-
ні це, мабуть, єдиний випадок, коли відбувався пошук певних ана-
логій в українській історії. Можливо, такий під хід був надто ри-
зикованим, але результативним. Бо як інакше можна було рішуче 
запобігти об’єднанню з лавами повстанців тих, хто, попри різно-
манітні обіцянки, намагався перейти на польський бік? Згадка про 
Мазепу вказує, що, крім кар, їм загрожувало прокляття церкви. За-
гроза прокляття, яке щорічно проголошувалося у визначений день 
Великого посту по всіх церк вах Росії, – це достатній привід, щоб не 
мати охоти до чогось іншого, крім отого виловлювання бунтівни-
ків-шляхтичів.

«Микола Коваль» – по суті, останній із великих творів, де йдеть-
ся про Листопадове повстання. Щоправда, до цієї теми у 30–40-х 
роках XIX ст. зверталися ще й інші автори: Квітка-Основ’яненко, 
Метлинський, Корсун, але це були здебільшого окремі невеличкі ви-
слови антипольського спрямування. Варто виділити вірш А. Бози- 
Варвінцева (псевдонім Осипа Бодянського), надрукований 1833 р. у 
часописі «Молва» під на звою «Козацька пісня», в якому автор, наслі-
дуючи Гулака-Артемовського, згадує про створення козацьких пол-
ків і прово дить паралель із переможними війнами Хмельницького, 
звер таючись до українського патріотизму, що на тлі хвальковитос ті 
в дусі урядової великодержавності становить певне novum11.

Отже, надії, збуджені царськими обіцянками, кампанія проти 
повстання й узагалі антипольська пропаганда  – все це загострю-
вало давні польсько-українські конфлікти. Однак звернення до 
кривавих драматичних історичних подій, їхня ак туалізація  – це 
не тільки вираз романтичної моди на істо ризм, це також результат 
порядків, атмосфери, що панували в миколаївській дійсності. Як 
spirytus moveris з’явився Микола Маркевич зі своєю поетичною зір-
кою «Українські мелодії», виданою у 1831 р , а за ним – Бодянський, 
Срезневський, Метлинський, Костомаров та інші романтики. Про-
те не слід забувати, що розробка польсько-української історичної 
тема тики, яка з неоднаковою гостротою здійснювалася українськи-
ми романтиками, була також реакцією на часто однобічне тракту-
вання теми поетами української школи.

З плином часу та збільшенням царських репресій щодо поля-
ків, так і щодо українців одні й другі, вирвавшись з по лону емоцій, 

11 Студинський К. Літературні замітки. – Л., 1961. – С. 87.
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почали  поступово звільнятися від взаємних упе реджень, недовіри й 
ворожнечі, намагатися розпочати діалог: чи то за часів змови Конар-
ського на Правобережній Україні й у конспіративних товариствах у 
Галичині, чи в українських організаціях, що створювалися під поль-
ським впливом (Кирило-Мефодіївське братство в Києві). Звичайно, 
за засадами романтизму, духовною площиною для взаєморозумін-
ня була література, творці якої дедалі частіше почали звертатися 
до по дій та історичних періодів, що позначалися польсько-україн-
ською згодою, або, якщо вони й не були вільними від конфлік тів, 
то трактувалися в дусі очищення через кров, наприклад, у відомій 
декларації громади «Умань», чи в драмах із сюжета ми з не такої вже 
й давньої історії – «Сон срібний Соломеї» Ю. Словацького, «Сава 
Чалий» М. Костомарова й насамперед у «Гайдамаках» Т. Шевченка 
або в його програмному вірші «Ще як були ми козаками»:

Отак-то, ляше, друже, брате, 
Неситії ксьондзи, магнати 
Нас порізнили, розвели, 
А ми б і досі так жили. 
Подай же руку козакові 
І серце чистеє подай! 
1 знову іменем Христовим 
Возобновим наш тихий рай.

Тобто, роблячи огляд стану стосунків і звертаючись до іс то-
ричного досвіду, що є тут основним елементом правди й зв’язку, 
Шевченко надав викінченої форми тим тенденціям, які в україн-
ській літературі започаткували нову еру в роз витку польсько-укра-
їнських взаємин.

(Переклад Роксани Харчук)
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РЕОРIЄНТАЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДУМКИ 
ЩОДО УКРАЇНИ1

Звертаючись до проблеми народження нової польської суспільно-
політич ної думки щодо України, прагну передусім зазначити, що 
йдеться про новітню думку, яка сформувалася під впливом Фран-
цузької революції наполеонівської кампанії, конспіративного руху, 
таємних товариств та процесів свідомості й мо дернізації, що призво-
дять до розпаду станового укладу і формування сучас ного суспіль-
ства. Посилення цих процесів та явищ бачимо передусім в епоху ро-
мантизму, однак їхній початок з’явився, як у Польщі, так і в Україні, 
ще на початку ХVІІІ–ХІХ ст., коли обидва народи зусиллями загарб-
ників були позбавлені самостійного політичною буття, – підкреслюю 
цю спільну рису, оскільки вона зближала обидва народи, що були 
змушені до пошуків ремедіуму і шляхів виходу зі стану неволі.

Першим кроком було визначення щодо нових історичних та ци-
вілізаційних процесів, про що свідчить українська анонімна Історія 
Русів, та гарячкові пошуки сучасної національної ідеї 2. Спілки та пар-
тії, що спонтанно утворювалися, групувалися навколо національних 
та суспільних програм незалежності, часом занадто радикальних, 
оскільки ліквідація державності (в українському випадку Гетьман-
щини, Січі і впровадження підданства) зробила проблему дуже 
драма тичною. На польському ґрунті ідея права народу за незалежне 
існування, що так рішуче була зафіксована в Конституції 3 травня 
1791 р., завдяки пам’яті про славну минувшину стала ще більш дра-
матичною, бо не маючи змоги отримати підтвердження державної 
тотожності, поляки дедалі запекліше мали боронити суверенність і 
культуру; це сталося й тому, що ці факти болісно підривали націо-
нальне почуття вартості і місце в Європі, роблячи польську менталь-
ність дуже вразливою в цьому плані 3.

1 Першодрук: Slavia Orientalis. – 2007. – T. LVI. – N 2. – S. 229–238.
2 Kozak S. U źródeł romantyzmu i novożytnej myśli społecznej na Ukrainie.  – 

Wrocław : Ossolineum, 1977; Kozak S. Preromantyzm ukraiński. – Warszawa, 2003.
3 Fedlicki J. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. – Warszawa, 1988. – S. 27. Зокрема див.: 

Filozofi a i myśl społeczna w latach 1831–1846 (700 lat myśli polskiej). Wybrał wstępem i 
przypisami opatrzył A. Walicki, noty bio-bibliografi czne A. Sikora i A. Walicki, oprac. tekstów 
J. Garewicz. – Warszawa, 1977. (Тут і далі цитати подаю у власному перекладі. – С. К.)
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За таких обставин на ґрунті романтизму сформувався харак-
терний для польської й української ментальності, філософії та літе-
ратури феномен народу без держави, феномен, який названо «ду-
ховною державою», або «Королівством духу», що становив другу 
істотну збіжність, яка мала значний вплив на тодішнє зближення 
обох народів. В обох суспільствах ця «духовна держава» відіграва-
ла ключову роль у формуванні історичної свідомості і національної 
тотожності, була ланкою, що запевняла існування народу та джере-
лом, яке живило духовне прагнення свободи і життя народу у двох 
вимірах: історичному і міфічному 4.

Власне, література та романтична думка піднесли ці кате-
горії, включаючи історизм і народність, до найвищого рівня, а 
творчою силою Історії трактовано селянство, простий люд, який 
став «ковчегом завіту між давніми та новими часами», – опорою 
національної традиції і підґрунтям, на якому романтичні змов-
ники, – революціонери, письменники і мислителі, – будували за-
сади суспільного поступу та перспективу «щасливих світів», що 
опиралися проголошені в усій Європі справедливість, рівність та 
братерство.

Ми добре це знаємо з текстів романтичної літератури  – як 
української, так і польської. Достатньо згадати Шевченка, Кос-
томарова, Куліша та Міцкевича, Словацького, Гощинського і всю 
відому «українську школу» в польській літературі, школу, яку ча-
сом називають «польсько-українською унією» цього разом літе-
ратурною, хоча вона пробує розв’язати політичні проблеми. Цей 
літературний напрямок багато зробив у справі польсько-укра-
їнського порозуміння і поєднання та в аспекті, що особливо нас 
цікавить, – переорієнтації польської суспільно-політичної думки 
щодо України.

У свідомості романтиків згадані гасла Французької революції 
стали джерелом інспірації і двигуном дії. Один з перших це рішуче 
підкреслив Віктор Гюго, коли писав:

«Мислителі часів наших, – поети, письменники, історики, ора-
тори, філософи, – всі і всі виходять з французької революції. З неї 
і тільки з неї [...], з 89-го. вийшла Свобода, а з 93-го. – Перемога. 
Рік 89 і рік 93 – це батько і мати людей дев’ятнадцятого століття. 

4 Див., напр.: Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. – Warszawa, 1978. – 
S. 27; Kozak S. Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. – Warsza-
wa, 1990; Kozak S. Preromantyzm ukraiński...
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Не шукайте для них іншої спорідненості, іншого натхнення, іншого 
коріння»5.

Представлена тут духовна генеалогія епохи обширно й виразно 
відображена на сторінках романтичної польської та української літе-
ратурної думки, тож не має сумніву, що за її посередництвом ідеали 
і гасла Французької революції мали величезний суспільний резонанс 
і сприяли формуванню національної думки. Це підтверджує діяль-
ність різних конспіративних товариств,  – найчастіше студентських 
та військових, – що мали республіканські гасла та програму. Але на 
шляху активності і мислення радикальний поворот у польській сві-
домості виявився не так під час підготовки та перебігу Листопадово-
го повстання 1830–1831 рр., що було скероване проти Росії, як, влас-
не, після поразки повстання, коли внаслідок конфіскацій, репресій та 
інших ганебних дій царату, особливо заслань у Сибір, численні групи 
повстанців мусили шукати притулку в еміграції. Вони скеровували 
свої кроки у Бельгію, Англію, Швейцарію, а передусім у Францію, де 
безпосередньо пізнавали ідеї 1789 р., які становили підвалини сучас-
ної і демократичної Європи, хоча часто ці ідеї потрапляли до них за 
посередництвом концепцій, що з’явилися пізніше, напр. – сенсімоніз-
му. Потрібно також пам’ятати, що найбільш прогресивні й бунтівни-
чі кола польського суспільства продовжували свою революційну ді-
яльність, особливо у Франції, сподіваючись, що власне тут запалить-
ся іскра європейської революції, котра після визволення Польщі ра-
зом з іншими гнобленими народами утворить на землі «Королівство 
Боже», яке передбачали вожді карбонаріїв та французькі теоретики 
утопічного соціалізму6. Важливо також, що у цих радикальних поль-
ських еміграційних товариствах бували українські учасники Листо-
падового повстання, котрі вносили у дискусію більш гострий погляд 
на суспільні, національні та етнічні справи, що так чітко були вислов-
лені, – як переконаємося пізніше,– у програмі Громади «Умань». Та-
кож завдяки їхній підтримці революційна організація «Zem sta Ludu», 
якою керував Йоахім Лелевель, вирішила організувати нове повстан-
ня в ім’я спільної свободи та суспільної справедливості.

5 Hugo W. Literatura i polityka / wybór M. Żyrowskiego, przekład H. Szymańskiej- 
Grossowej, przedmowa i przypisy Z. Bieńkowskiego. – Warszawa, 1953. – S. 82; Manifesty 
romantyzmu 1790–1830 / wybór i opracowanie A. Kowalczykowa. – Warszawa, 1976.

6 Література на цю тему надзвичайно обширна. Крім названих праць, до особ-
ливо важливих включаю: Barszczewska-Krupa A. Generacja powstańcza 1830–1831. 
O Przemianach świadomości Polaków XIX w. – Łódź, 1985.
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Цей революційний дух і запал [...] посилили схвальне прийнят-
тя емігрантів європейськими народами, гарячу симпатію та спів-
чуття польській справі, словом, спільний голос народів, який прові-
щав, що справа польська є справою загальної свободи всіх народів 
 Європи [...] З цими загальнолюдськими гаслами свободи емігран-
ти поєднували, і навіть ототожнювали, слов’янську ідею і готові 
були покласти за неї життя, оскільки до слов’янських народів, як 
найбільш гноблених, чули найбільш сильну симпатію. Вони вірили 
також, що в братерському зв’язку з ними, завдяки спільності бага-
тьох інтересів, дорівнюють якнайшвидше Польщі, і тому вирішили 
пов’язувати із Слов’янщиною ідею незалежності і звільняти з недолі 
та цілковитого занепаду не тільки свою вітчизну, а й усіх слов’ян. 
Надзвичайно великим заохоченням та стимулом була для них та об-
ставина, що по всій Слов’янщині ширилося потужне відчуття бра-
терства і дух свободи 7.

Так на хвилі повстанського пориву емігранти з Польщі та Укра-
їни опинилися у вирі європейських революційних змін, процесів і 
подій, відчуваючи їхній істотний вплив на своє мислення, діяльність 
і програми. Треба також пам’ятати, що, пізнаючи безпосередньо ідеї 
Французької революції та утопічно-соціалістичні концепції творців 
«щасливих світів», а також проводячи палкі дискусії про причини 
поразки повстання, еміграційні ідеологи і діячі стали перед про-
блемою необхідності проведення ревізії своєї національної історії, в 
якій часто виявлялася шляхетська мегаломанія і пиха.

Головним еміграційним осередком, кузнею цієї думки та її епі-
центром було Польське демократичне товариство, яким керували 
Йоахім Лелевель та Станіслав Ворцель. Особливо якобінським ради-
калізмом характеризувалися такі громади «Ludu Polskigo», як «Gru-
dziądz» і «Humań». Ця остання у своїй відомій заяві, що була надру-
кована на сторінках «Nowej Polski», стверджувала:

«Згадування помилок батьків наших, за які сьогодні вітчизна і 
ми карані різкою небес, наказало нам прикласти палець до найбо-
лючішої рани. Дітям Умані, шляхті, нам належало взяти ім’я цього 
театру жахів, аби перед небом, вітчизною і людьми понести покірну 
спокуту за гріхи батьків. Нам належить взяти ім’я Умані, щоб з наро-
дом України, народом гречним укласти союз відродження, союз май-

7 Kołodziejczyk E. Słowianofi lstwo Emigracji Wielkiej (1830–1863) // Świat Słowiań-
ski. – 1912. – N 5. – S. 325–326.
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бутнього; щоб ми у страшній пам’ятці стерли спільні образи, щоб ми 
за переслідування народу України, за викликання найстрашніших 
реакцій, самим ім’ям Умані змили спільну ненависть, замазали кри-
ваві пам’ятки»8.

Отже, явний перелом у польській думці про Україну та укра-
їнців стався фактом. Знаменно, що ключовою проблемою у цій 
переорієнтації польської думки було названо потребу визначення 
щодо трагедії Умані. Йдеться тут не тільки про акт покори, бажан-
ня «спокути за гріхи батьків», за обсяг вини шляхти щодо народу 
України, й про прихильне ставлення до українців, відкидання тен-
денційних оцінок шляхетської історіографії щодо України, україн-
ських національно-визвольних рухів, асиміляційних процесів, сус-
пільного і релігійного неволення та польської цивілізаційної місії. 
Отже, йшлося про майбутнє поляків та українців, про їхні взаємні 
стосунки, про спільну боротьбу з поневолювачем в ім’я незалеж-
ності обох народів 9.

На цьому шляху мислення одним з перших був еміграційний 
радикальний ідеолог і діяч Польського Демократичного Товариства 
Тадеуш Кремповецький, котрий разом з Чинським та Сьвєнтослав-
ським був «мозком і серцем» товариства «Умань». Саме Кремповець-
кий у другу річницю Листопадового повстання на багатолюдному 
вічі в Парижі, що його проводив генерал Лафаєт, виголосив фран-
цузькою мовою полум’яну промову, в якій, піддаючи гострій крити-
ці польську шляхту та її згубну для країни політику, зазначив:

«Панове, деспотизм царів з найбільшою затятістю знущається над 
людиною з народу [...] Не думайте, панове, що це огидне ярмо накла-
ли переможці переможеним; не думайте, що пани та раби різняться 
походженням [...] Коли в ХVIIст. [католицизм], що підтримувався ме-
чем панів, допік до живого мужньому народові України, його реакція 
показала гнобителям, чим є народна помста. Тоді й народилися нові 
Спартаки: Павлюк, Наливайко, які розплатилися за свій відважний 
опір катуванням, перед яким здригається природа. За їхню смерть 
незабаром помстився грізний Богдан Хмельницький.  [...] Любов до 
свободи проростає в тих масах, де безкарно діє батіг пана і меч царя. 
Не так давно народ України криваво продемонстрував своє прагнен-
ня свободи. Імена Ґонти і Дорошенка сьогодні є грозою гнобителям. 

8 Див.: Lud Polski. Wybór dokumentów / wybór i wstęp H. Temkinowa. – Warsza-
wa, 1957. – S. 103.

9 Там само, а також: Sikora A. Gromady Ludu Polskiego. – Warszawa, 1974.
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Прагнення свободи виявляється у сумних жовнірських піснях, в еле-
гійних романсах українця, у спогадах запоро зь ких козаків»10.

Цитуючи найцікавіші мотиви виступу Кремповецького, прагну 
водночас зазначити, що подібним чином після нього виступали Ян 
Чинський та ксьондз Пуласький. Як видно, у гостру дискусію на 
тему причин поразки Листопадового повстання залучалися щораз 
ширші кола. Історичні, народні та релігійні мотиви перепліталися 
із суспільними; не забували й про найбільш палючу й конфлікто-
генну проблему – ставлення поляків до України та українців, їхніх 
національно-визвольних повстань і боротьби, взаємних польсько-
українських стосунків та можливих контактних впливів.

Характерно, що ці оцінки випливали з досвіду Французької ре-
волюції та сучасної демократичної і громадянської думки Європи. 
Не випадково, що еміграційна переорієнтація польської суспільно-
політичної думки щодо України є однозначно революційною, сучас-
ною та безкомпромісною.

Зрозуміло, що справа ревізії власної історії виокремила про-
блему відсталості краю і суспільства щодо тодішніх демократичних 
течій і процесів у Європі. Дискусії із змінним успіхом відбувалися 
майже в усіх основних еміграційних осередках. Дискутували також 
про підготовку конституції з обов’язковими змінами устрою Поль-
щі. Автором проекту був Станіслав Ворцель. Предметом обгово-
рення була також – і це є надзвичайно важливим – ідея федерації 
народів, що мешкали на території Речі Посполитої 11.

Цим полемічним напрямкам задавала тон еміграційна преса,  
особливо радикально-демократичні часописи: вже згадувана 
«Nowa Polska», «Рostęp», співредактором якого певний час був, – 
спільно з Чинським  – українець Петро Семененко, котрий за-
ймався українською проблематикою, а також газета «Рostęp», яку 
редагували Шимон Конарський, Ян Чинський і Тадеуш Кремпо-
вецький.

Принагідно варто згадати, що, власне, на сторінках «Роstępu» 
було високо оцінено заслуги українців щодо Польщі і Слов’янщини. 
Наголошується, що український народ «є серцем слов’янського тіла» 

10 Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe / pod red. N. Gąsiorowskiej. – War-
szawa, 1953. – S. 55–56.

11 Див. цитовані вище праці, а також: Szacki J. Ojczyzna. Naród. Rewolucja. – 
Warszawa, 1962; Wskrzesić Polskę, zbawić świat / zebrał i opracował D. Kalbarczyk. – 
Warsawa, 1981.
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і що в майбутній історії йому судилося відіграти велику роль12. На-
томість на шпальтах «Północy» гідною відзначення є цікава стаття 
«Про поезію Русі» (ймовірно, пера Семененка або Чинського), в якій, 
протиставляючи українську епічну поезію народній творчості інших 
народів, автор підкреслює оригінальність першої, пишучи:

Письменники Русі не пішли шляхом інших народів Європи, за-
лишили збоку школу Гомера та скандинавських бардів, утворили 
школу нову і абсолютно особливу. Пісні їхні є первинними, бо по-
ходять з почуття душі, що дістала натхнення природи; ані Схід, ані 
Захід у своїх творах не уявляють, що народжувалось на такому тлі 
або мало такі барви13.

Вказуючи на козацько-героїчний характер історичних пісень 
і дум, автор підкреслює їхній лицарський, волелюбний дух, ідейну 
функцію і вплив на пробудження свідомості і боротьбу українського 
народу у його визвольних змаганнях, виразом чого на переконан-
ня публіциста, є численні «перемоги козаків на суші і на морі», які 
яскраво показано в Енеїді Івана Котляревського. При цьому автор 
підкреслює, що Котляревський не пішов шляхом Заходу, бо «з Енеї-
ди латинської створив Енеїду козацьку, повну запалу, гумору і ціка-
вих відомостей про козацький край»14.

Не випадково, що демократичні кола після Листопадової емігра-
ції радо зверталися до Козаччини і козацькою епосу; вони, як і по-
ети «української школи» на чолі з Мальчевським, Гощинським і Сло-
вацьким, бачили в ній втілення волелюбних прагнень українського 
народу, апофеоз козацького героїзму в боротьбі – часто спільно з по-
ляками,  – з турецько-татарськими кочівниками. В емігрантському 
середовищі саме Козаччина, а не Річ Посполита, була оплотом хрис-
тиянства в Європі. Хоча усвідомлення цього факту, а також суспіль-
ної та військової ролі Козаччини в історії не було поширене.

Чудовим приводом для популяризації козацької проблематики 
в міжнародній сфері став скликаний Французьким історичним ін-
ститутом міжнародний Конгрес європейських істориків, який від-
бувся в Парижі у листопаді 1835 р. Завданням Конгресу був підсумок 
останніх досягнень європейської науки і культури. Особлива увага 
приділялась історичним та природничим наукам, а також мистецтву. 
У Конгресі брали участь представники різних народів, а нашу части-

12 Postęp. – 1834. – 29 lipiec. 
13 O poezji Rusi / Północ. – 1835. – N 7–8.
14 Там само.
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ну Європи і – головне – згадані проблеми представили два видатні 
еміграційні діячі, які презентували два крайні угруповання: револю-
ційно-демократичне представляв Ян Чинський – радикальний діяч, 
публіцист і козакофіл, що був названий як «ancien vice-president du 
club patriotique de Varsovie»; партію Адама Чарториського представ-
ляв (хоча раніше він був членом Польського  демократичного това-
риства) активний діяч, публіцист, плідний прозаїк-козакофіл Міхал 
Чайковський, названий на Конгресі «un Cosaque»15.

Звернімося до їхніх текстів. Оригінальність промови Яна Чин-
ського міститься вже у формулюванні теми: Який вплив мали козаки 
на літературу, науку, мистецтво і цивілізацію Півночі та Сходу. Цей 
дослівний переклад з французького оригіналу передає зміст задуму 
автора. Вихідним пунктом промови була теза, що козаки вже від самої 
своєї появи на берегах Дніпра утворили спільноту, яка мала республі-
канські засади і права. Даючи короткий нарис історії Козаччини, про-
мовець підкреслив хоробрість і героїзм козаків у війнах з військами 
ханів, султанів і царів. У цій боротьбі вони уклали угоду з поляками, 
були відданими союзниками, разом перемагали у часи, коли Річ По-
сполита, якою мудро керував Стефан Баторій, проводила виважену 
щодо козаків політику. Проте це не тривало довго, оскільки устрій 
Речі Посполитої, шляхта, магнати та єзуїти довели до зриву порозу-
мінь, викликаючи постійні козацько-польські війни, започатковані 
повстанням Павлюка і Наливайка. Справжнім бичем Божим, як за-
значив Чинський, Господнім знаряддям помсти за всі кривди, які були 
завдані козакам, став Богдан Хмельницький. Його перемоги у баталі-
ях похитнули міць Польщі і в результаті стали причиною її падіння 16.

Характерно, що при цьому Ян Чинський змальовує козаків не як 
варварів і розбійників, а зазначає їхню любов до свободи, мужність 
і шляхетність. Його хвилює падіння Козаччини, і він не забуває під-
креслити, що хоча козацька військова міць занепала, ідея козацької 
волі й надалі живе в українському народові. Тому поляки, – робить 
висновок Чинський, – працюючи над відродженням вітчизни, про-
стягають козакам братню долоню і трактують їх як союзників та 
«потужний революційний чинник, який відродить Північ і відкине 
ярмо московської тиранії»17.

15 Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa // Michał Czajkowski jako powieściopi-
sarz. – Wilno, 1932. – S. 28.

16 Там само. – S. 29–30.
17 Там само. – S. 73.
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Важко знайти більш відверте, прихильне і конструктивне свід-
чення переорієнтації польської демократичної думки щодо Украї-
ни. Якщо навіть врахувати певний «якобінський» демократичний 
радикалізм і молодецько-революційний ентузіазм Чинського, його 
апологічні й емоційні оцінки та висновки, характерним є піднесен-
ня промовцем Козаччини і лицарських рис козаків. Міжнародне 
гроно учасників Конгресу, – зокрема, численні слухачі-парижани й 
емігранти різних течій, – вперше почули компетентну промову про 
роль і значення Козаччини в історії України, Польщі та Росії. Водно-
час слухачі могли переконатися, що у ставленні до України в серед-
овищі польської демократичної еміграції стався рішучий перелом.

На відміну від певною мірою політичного характеру промови 
Чинського, Міхал Чайковський свій виступ назвав: Який вплив мали 
козаки на літературу Півночі та Сходу? Спочатку він проаналізував 
віддалену генеалогію «козацького народу», що сягала часів імпера-
тора Константина Порфірогенета, що розмістив козацьких предків, 
т. зв. хазарів, на берегах Дніпра, Дністра і Дону. Хоча в цій частині 
своєї промови оратор продемонстрував кепське знання, ряд його 
тез свідчать про некомпетентність і плутанину, проте основна час-
тина його роздумів засвідчує непогане розуміння проблематики. Ця 
основна частина була присвячена поезії, передусім, козацькому епо-
сові: історичним думам і пісням, їхньому впливові на літературу, зо-
крема українську, польську і російську поезію. Базова теза, яку автор 
вишукано підкреслює, це те, що козаки від часів легендарного Бояна 
мали власну оригінальну народну поезію в період, коли поляки ще 
наслідували чужу літературу і поезію. Промовець зазначив, що з-під 
цих впливів польську літературу визволила українсько-козацька на-
родна творчість. У цьому плані варто згадати поетів і письменників 
«української школи»  – Антонія Мальчевського, Северина Гощин-
ського, Богдана Залеського, Юліуша Словацького, Томаша Падуру. 
Легко здогадатися, що такий підхід був згадуванням і повторенням 
бурхливої дискусії 1830 року про народні та історичні джерела поль-
ської романтичної поезії. Згадаємо, що в еміграційних колах коза-
кофільські традиції «Української школи» продовжували у своїх чис-
ленних «козацьких» романах саме Міхал Чайковський, Ян Чинський 
та активний емісар Томаш Єж (Зигмунт Мілковський).

Український народний епос, особливо пісні і думи, а також ко-
зацька проблематика, – зазначає Чайковський, – впливали також на 
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російську поезію. Барви цієї поезії та її козацький дух відбиті у поезії 
Козлова, Жуковського, а «особливо страждальця за свободу Рилєє-
ва», – робить висновок автор, ще раз наголошуючи на ролі та значен-
ні «впливу козаків та їхньої поезії на літературу слов’ян»18.

Цей культ козацького епосу в устах Чайковського-романтика ви-
тікав не тільки з літературних інспірацій (т. зв. романтичної фоль-
клористики та історизму), але й із суспільно-політичних причин, 
які в історії України, особливо Козаччини, так яскраво виявились, 
і воскресіння яких у справі майбутнього відродження слов’янських 
народів так прагнув автор Вернигори. Волелюбні та республіканські 
традиції Козаччини, героїчна боротьба з Півмісяцем і „гнобителями 
народу”, нарешті польсько-українська згода, – ось основні передумо-
ви та ідеали політичного козакофільства Міхала Чайковського, які 
він представив у своїй доповіді і які запевнили йому прихильне при-
йняття Козацьких романів (1836), а також становили рушійну силу 
його політично-дипломатичної діяльності на терені Константино-
поля і Туреччини як представника Hotelu Lambert і особисто князя 
Адама Чарториського.

Готуючи еміграційних емісарів до антиросійської політичної ді-
яльності, Адам Чарториський не приховував, що саме на українців 
[...] впали найсуворіші переслідування гнобителів і що саме вони 
продемонстрували сталість, гідну мучеників. Вже тільки це повин-
но схилити до них кожне серце. Крім того, багато хто з нас веде від 
них свій рід і не повинні цього забувати. Отже, шануймо Їхні обряди, 
їхні звичаї, їхню оригінальну мову, що так близька нашій. При цьому 
наша література увібрала в себе їхні традиційні наспіви і ними ожи-
вилася. [...] Помилки, провини з обох сторін, фатальні непорозумін-
ня розхитали ці прекрасні добровільні ланки, але давні пам’ятки і 
перекази не втратили своєї сили; помилки вже ніколи не повернуть-
ся, а спільні страждання, спільний інтерес і єдина надія на свободу 
у згідному братерстві повинні єднати нас тепер міцніше, ніж будь-
коли, і про цю важливу правду належить і їм, і нам говорити 19.

Як довірена особа князя, Міхал Чайковський почав свою нову 
місію, будучи переконаним, що «московське царство можна роз-
валити» тим, що поставити на ноги козаків Добруджі та України, а 

18 Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa... – S. 30–37; Chudzikowska J. Dziwne życie 
Sadyka Paszy. – Warszawa, 1971.

19 Handelsman M. Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną 
krymską. – Warszawa, 1937. – S. 108.
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 також діючи на Чорному морі і Дону (йдеться про донських козаків). 
Він вважав, що при підтримці Порти треба створити широкий анти-
російський блок, до якого швидко приєднаються інші поневолені на-
роди. Водночас Чайковський усвідомлював, що важливою підтрим-
кою у цій акції є пробуджений молодий національний рух в Україні, 
про що говорилося в еміграційному середовищі та Hotelі Lambert 
завдяки емісарам з Києва – Францішку Духіньському та Зигмунту 
Мілковському. Отже, не випадково, що в еміграційній пресі в цей 
час з’явилось багато матеріалів про цей молодий рух і про Україну, 
а в колі емісарів, особливо в програмі Чайковського, підкреслю-
валось, що всюди «треба живити, укріплювати і будити козацьку 
традицію»20.

У даній публікації ми торкнулись лише деяких аспектів «укра-
їнської концепції» кн. Адама Чарториського, яку він проводив у 
Парижі в сорокові-п’ятдесяті роки XIX ст. Як видно, це вже новий 
етап діяльності польської еміграції, яка шукає практичного рішен-
ня польсько-української проблеми, але це вже питання окремого 
дослідження.

Ми представили головні напрямки титульної проблеми, які 
встановились ще в період формування засад еміграційної сус-
пільно-політичної думки щодо України. Виявляючи й аналізуючи 
текс ти, що нас цікавлять, водночас звернено увагу на їхні особливі 
тенденції, які відрізняються від традиційно тенденційних оцінок 
шляхетської думки та історіографії відносно українців української 
національної історії.

Отже, можна було переконатися, що ця переорієнтація поль-
ської думки щодо України   – це одноразовий акт, а поступовий 
процес, який охоплював щодалі ширші кола і набирав чіткості у 
полемічних суперечках і дискусіях. Такі польсько-українські сусід-
ські діалоги тривали протягом XIX і XX ст.

20 Там само. – S. 106.
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ІДЕЯ «СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ВЗАЄМНОСТІ» 
В ІДЕОЛОГІЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО 

БРАТСТВА1

У розвитку української національної свідомості, філософської 
та суспільно-політичної думки чи не найбільшу роль відігравав 
романтизм. Українська романтична література зберегла також най-
численніші й найбільш глибокі сліди слов’янофільства, починаю-
чи від урядових панславістичних програм і збуджуючих уяву ані-
маторів руху відродження слов’ян гердерівсько-колларівській «ідеї 
слов’янської взаємності» та закінчуючи, месіанськими концепціями. 
Ці ідеї і концепції, безперечно, були спробою пошуків розв’язання 
нагальгих проблем сучасності, бажанням включитися до європей-
ського прогресивного руху, що переживав тоді свій апогей.

Одним з найбільш спектакулярних проявів активної участі 
українців у європейських пошуках суспільного поступу і револю-
ційних стремлінь, які призвели до гучної «Весни народів» 1848 р. і 
вплинули на демократизацію й характер життя суспільств Європи, 
було Кирило-Мефодіївське братство. Утворене в Києві у сорокові 
роки XX сторіччя на зразок «Молодої Європи» Мацціні (з низкою 
регіональних розгалужень, як «Молода Бельгія», «Молода Німеч-
чина», «Молода Польща»), воно було віддзеркаленням підсилених 
романтизмом тодішніх гарячкових пошуків волелюбних ідей і кон-
цепцій, а надто назріваючої революційної ситуації. Адже основні 
документи Кирило-Мефодіївського братства були сформульовані 
саме в дусі тодішнього суспільного й політичного радикалізму та 
християнської етики (вплив Сен-Сімона й Ляменне), які харак-
теризувалися привабливою інтелектуальною свіжістю, філософ-
ською концептуальністю, волелюбним і демократичним пафосом 
та у зв’язку з цим неабиякою силою впливу і зацікавлення.

Так, саме великою, бо навіть розгніваний цар Микола І сказав, 
що це «явна робота тої самої пропаганди з Парижа; цій роботі не 
вірили ми довго, а тепер не могли щодо неї сумніватися». Отож, 

1 Друкується вперше, але окремі уривки можуть траплятися в розвідках Сте-
фана Козака, присвячених цій темі.
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проіснували півтора року. Братство було в жорстокий спосіб злік-
відовано; його лідерів – Миколу Костомарова, Миколу Гулака, Та-
раса Шевченка, Василя Білозерського, Миколу Савича, Пантелей-
мона Куліша вислано до кріпостей, на каторгу і заслання, їхні твори 
заборонено, а цензура мала пильнувати, аби жодне з прізвищ цих 
авторів не побачило друку. Як згадував пізніше в листі до видав-
ця «Колокола» Олександра Герцена один з організаторів Братства 
Микола Костомаров, після їхнього судового процесу (12 червня 
1847 р.) «були заборонені всі твори звинувачених, а цензура і шпі-
онство почали страшно лютувати проти України; не лише україн-
ським книгам не дозволено було являтися у світ, але переслідувано 
навіть наукові статті про Україну російською мовою; самі назви 
Україна, Малоросія, Гетьманщина уважано за нелояльні».

Саме тоді настав розгул реакції і посилення гноблення укра-
їнського народу царським самодержавством. Ці гострі царські ре-
стрикції та згадана вказівка на «роботу пропаганди з Парижа» свід-
чать про те, що Кирило-Мефодіївське братство було трактоване як 
черговий небезпечний прояв «якобінської зарази», яка раніше дала 
про себе знати в масонськім русі й конспірації декабристів, у поль-
ському Листопадовому повстанні та на конарщині, з якими, як ві-
домо, царат розправився також не менш жорстоко.

Оцінюючи тодішню ситуацію, не можна мати сумніву, що цей 
молодий український рух був віддзеркаленням дедалі наростаю-
чих революційних настроїв в Європі, відлунням ідей Мацціні та 
його «Молодої Європи», а також «Молодої Польщі», спробою по-
єднання концепцій утопічного соціалізму Фур’єра і Сен-Сімона, 
зокрема думок останнього, що понизували його чільний трактат 
«Нове християнство», та твори Ляменне «Про минуле і майбутнє 
простолюддя», а надто ж його «Книги народу» та аналогічний твір 
Міцкевича «Книги народу і пілігримства польського».

Та, де правди діти, ото зарахування царатом Кирило-Мефодіїв-
ського братства до ряду попереджаючих його конспіраційних ор-
ганізацій було дуже влучне. Адже київські братчики, дивлячись на 
них, посилалися на їхні програми та ідейно-політичні засади, які 
мали безпосереднє відношення до ідеалів суспільного прогресу, 
насамперед волі, справедливості, незалежності та слов’янської вза-
ємності. Наприклад, на взірець масонського товариства «З’єднаних 
слов’ян», яке саме ставило собі за мету об’єднання слов’янських на-
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родів i взяло собі за покровителя святого Іоанна, київські конспі-
ратори розвинули їх слов’янську й суспільно-політичну програму 
в напрямі дальшої радикалiзацiї й федералiзацiї, натомість за по-
кровителів взяли собі святих Кирила i Мефодія, які були для них 
символом саме слов’янської єдності й освіченості.

Ці два слов’янські місіонери найбільше зацікавили засновника то-
вариства Миколу Костомарова, якому гідною подиву видалась трива-
лість i вагомість творіння Кирила i Мефодія: християнізація слов’ян i 
разом з цим розвиток слов’янської писемності, освіти, літератури, на-
уки, залучення культури слов’ян в обіг європейської культури. Тому-
то на пропозицію Костомарова девізом Братства, надрукованим на 
печатці, були слова почерпнутi з Євангелія святого Івана: «Зрозумій-
те правду i правда визволить вас». Ці слова дуже влучно показували 
зв’язок із християнською традицією, надто із діяльністю Кирила i Ме-
фодія та символізували не лише велич i тривалість їхнього творіння, 
але й його безперервну тяглiсть i актуальністъ. Додатково нагадува-
ти про це мали портрети, зображенні на іконах, «місіонерів-учителiв 
слов’ян» та – згідно з масонською символікою – на перстенях, які 
були розпізнавальним знаком i свідчили про належність до Братства.

Як їхні покровителі, київські братчики високо підносили питан-
ня освіти, бо ж завдяки їй простий народ, – на чому особливо на-
голошували, – зрозуміє правду, яка допоможе йому стати вільним. 
Отже, хотіли бути народними вчителями, провісниками слова прав-
ди i мудрості, продовжувачами справи, започаткованої Кирилом 
i Мефодієм. З метою ознайомлення громади i суспільства з їхньою 
діяльністю Костомаров мав намір приготувати про них кількома 
слов’янськими мовами ґрунтовні публікації. Не випадково під час 
обшуку в помешканні Костомарова поліція натрапила на три ціка-
ві легенди-оповіді про Кирила i Мефодія, в яких представлено їхнє 
життя, місійні мандри i навчання серед слов’янських народів, опра-
цювання слов’янського алфавіту та переклад Біблії на цю мову.

Само собою зрозуміло, що вказані тут ставлення братчиків до ду-
мок i діяльності покровителів Братства випливало з їхньої глибокої 
ідейної та християнської мотивації, про що свідчать основні доку-
менти й матеріали київських конспіраторів i про що йтиме мова зго-
дом. Слід лише нагадати, що під час поліційних допитів київські кон-
спіратори дуже часто пробували захищатись іменами своїх покрови-
телів, їхньою місійно-релігійною та освітньо-культурною діяльністю 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

343

для добра «братньої слов’янської сім’ї». Але царські жандарми й так 
у це не вірили, бо ж програмні документи Братства, що вони їх мали 
в руках, говорили самі за себе, i слідчим вже цього вистачило, щоб 
потрактувати братчиків як людей особливо небезпечних для царату.

Не зарадило й те, що Костомаров i Бiлозерський на допиті нама-
гались переконати слідчих начебто провідною думкою їхніх намірів i 
міркувань про слов’ян була ідея об’єднання всіх слов’янських народів 
під проводом Росії, а саме під берлом російського царя. Та слідчим ви-
стачило лише вказати на деякі твори Шевченка: «Гайдамаки», «Сон», 
«Великий льох» або «Єретик» (де поет, мріючи про те, щоб слов’янські 
ріки поплили в одне море, констатував з жалем: «Виростали у кайда-
нах / Слов’янськi діти / І забули у неволі / Що вони на світі)»; Чи навіть, 
– поминаючи програмні документи, бо про них згодом, – звернутися 
до уривку прози Костомарова пз. «Панич-Наталич» (забраного під час 
обшуку), щоб звинуватити молодих авторів у розсіванні антицарських 
настроїв i закликанні до бунту: «Коли всі слов’янські народи проки-
нуться зi своєї дрімоти, спинять шкідливі поділи, згасне всяка сімейна 
ненависть, сильні обнімуть слабких, знатні кинуть у вогонь свої суєтні 
ознаки i з благородством людини стануть рука в руку з цими, яких 
ледве за людей вважали, закони будуть спиратися на вченні Христа, 
світло науки i мистецтва пронизуватиме своїм оживлюючим промін-
ням хатину хлібороба, вільні, благородні, зогріті любов’ю до Христа, 
єдиного царя i вчителя, зберуться слов’яни з берегів Волги, Дунаю, 
Вісли, Ільменю, з узбережжя моря Адріатичного й Камчатського до 
Києва, великого столичного міста слов’ян, заспівають гімн Богу всіма 
своїми мовами i представники всіх народів, відроджених з понижен-
ня i визволених з чужих кайданів; засядуть на цих горах, загримить 
вічевий дзвін св. Софії, зрадіють побожні, злякаються відступні, за-
панує суд, правда i рівність, i тоді здійсниться пророцтво св. Андрія, i 
буде благодать на цих горах i у всім слов’янстві. Оце доля слов’ян, їхня 
майбутня історія, тісно пов’язана з Києвом, саме твою душу сповнює 
відчуття таємничості, святості та водночас солодке, як надія, й стом-
лююче, як довге очікування. Вір мені, це станеться, станеться, станеть-
ся! Ти мандрівник у Києві i передчуваєш майбутнє відродження своїх 
онуків, своєї крові, кожен слов’янин, приїхавши до Києва, почуватиме 
те саме, бо ж тут підніметься заслона таємниці та з’явиться невідоме».

Представлена в цитованому фрагменті, накреслена з романтич-
ним захопленням ідея слов’янської єдності була в рішучій опозиції 
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до всіляко поширюваного урядового панславізму. Без вагань можна 
збагнути, що вона була задумана в дусі містичних концепцій роман-
тизму, який так посилено поривався до утворення духовної єднос-
ті народів. Iсторiософський задум цієї чи не найбільш iнтригуючої 
концепції епохи дуже простий: історію народу ототожнено з істо-
рією людства, i, таким чином, кожний народ виконує своє покликан-
ня в загальнолюдський сім’ї та завдяки цьому реалізує свою основну 
мету i призначення. Поширені в епоху романтизму численні філо-
софські теорії й системи та історіософські концепції, зокрема месі-
анські, світські i релігійні, мали, власне, вказати шлях, що веде до цієї 
мети i загарантувати її реалізацію.

У цьому контексті виразно видно, яке тривке закорiнення у своїй 
добі мають програмні документи Кирило-Мефодіївського братства. 
Зрозуміла річ, неабияку роль відіграли тут національні традиції, що 
сягають часів Київської Русі, яка була посередником між Сходом i 
Заходом, через яку проходив важливий торговельний шлях «iз ва-
ряг – у греки», тобто з півночі на південь, з центральним на цьому 
шляху столичним містом Києвом, який масово притягав тоді візан-
тійських, головно грецьких, вчених мужів, художників, будівельни-
ків, майстрів усякого ремесла й торговельників, котрі надали цьому 
наддніпрянському місту суто еллінського вигляду i характеру. Отже, 
не менш привабливого ніж Константинополь, гідного звання «мате-
рі руських міст» та, як відзначали молодоукраїнськi конспіратори, 
столиці всього слов’янства.

Велику роль у поширенні такої концепції, у наближенні й ак-
туалізації національних традицій та рідної історії, як державно-
вiйськової, так i невiльничо-героїчної, з виразним месіанським заду-
мом, відіграла анонімна «Iсторiя Русів», твір зламу ХVIII i ХIХ ст., що 
мав величезний вплив на українських романтиків, зокрема лідерів 
Кирило-Мефодіївського братства, а також на романтиків російських 
i польських. На їхню історичну уяву неабиякий вплив мала «Несто-
рова Русь», про що свідчать часті посилання на неї та свідомість фак-
ту, що не лише «західна Європа мала свій Круглий Стіл у романтич-
ній поезії, мала його також і східна Європа. Знаходився він у Києві, 
на дворі князя Володимира».

Це увiрогiднення національної історії та Києва як столиці феде-
рації слов’янських народів, утвореної – на чому братчики особливо 
наголошували – на зразок Сполучених Штатів Америки, лягло в 
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основу їхньої програми, яка найповніше виразилась в провідному 
програмному документi «Молодої України», а саме: у «Книгах битiя 
українсъкого народу», а також у «Статуті Братства» i в «Головних 
правилах Братства». Отож, у «Статуті» констатується:

1 – що духовне i політичне об’єднання слов’ян є тим справжнім 
призначенням, до якого вони повинні прагнути;

2 – що при об’єднанні кожний слов’янський народ повинен одер-
жати свою самостійність. Ці народи це: пiвденноруси (українцi), 
пiвнiчноруси (росiяни з бiлорусами), поляки, чехи зi словенцями, 
лужичани, iллiро-серби з хорутянами, болгари;

3 – що кожний народ повинен мати своє народне правління i 
вповні додержувати рівності співгромадян за їхнім походженням, 
християнською вірою та соціальним станом;

4 – що правління, законодавство, право власності й освіта в 
усіх слов’ян повинні ґрунтуватися на святій релігії Господа нашого 
 Ісуса Христа;

5 – що при такій рівності умовою участі людей у правлінні є 
освіченість i чиста мораль;

6 – що повинен існувати загальний слов’янський собор із пред-
ставників усіх народів.

Як бачимо, у пошуках площини загальнослов’янського по-
розуміння i федерації кирило-мефодiїв зупинилися на основних 
політичних положеннях. Очевидно, це не виключало можливості 
дальших змін i доповнень у ході обговорення й досконалення по-
літичної площини федерації. Про це свідчать, наприклад, знайдені 
i забрані жандармами матеріали й різні програмні пропозиції ав-
торства Бiлозерського, Гулака, Савича, а також численні варіанти i 
доповнення Костомарова, автора програмних документів.

Треба також пам’ятати, що, формулюючи політичні засади 
слов’янської федерації, лідери молодоукраїнського руху повинні 
були орієнтуватися на тодішні міжнародні та міждержавні сто-
сунки, зумовлені національно-iсторичною традицією й релігійною 
належністю, а також свiдомiстю, i рівнем життя всіх слов’янських 
народів, які існували аж у трьох різних політичних системах: під 
берлом царським, цісарським i султанським.

Знайомлячись з обговорюваними політичними положеннями, 
треба при нагоді звернути увагу на той факт, який не згадується 
тут: анi про протекторат російського імператора, ні про будь-яку 
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іншу форму залежності чи підлеглості. Натомість виразно ста-
виться питання демократично-представницької засади i народнос-
ті правління, виключає будь-які монархічні й авторитарні форми 
влади. Федерація слов’янська мала бути зорганізована на зразок 
грецьких республік та Сполучених Штатів Америки, на основі од-
накових принципів юридичних, освітніх, торговельних, таможних 
та релігійних (пропонувалася релігійна толерантність, але заборо-
нялася релігійна пропаганда на користь будь-якої релігії). Така кон-
цепція федеративного союзу слов’ян мала загарантувати рівність, 
припинити упередження один проти одного, племінну й релігійну 
ворожнечу, усунути всякі незгоди та утиск i приниження.

На відміну від «Статуту», більш детально опрацьовано «Головні 
правила» Братства, а саме: представлено його організаційну струк-
туру, діяльність, мету та обов’язки його членів. Знайомлячись з 
окремими положеннями «Головних правил», довідуємося, до речі, 
що київські конспіратори:

«1 – утворили Братство з метою поширення висловлених у 
«Статуті» ідей переважно через виховання юнацтва, літературу, 
збільшення членів Братства. За своїх покровителів воно вибрало 
святих просвітителів Кирила i Мефодія та прийняло символічні 
знаки – перстень з їхніми іменами або ікону із зображенням цих 
святих;

2 – кожний, хто вступає до Братства, при вступі складає прися-
гу, що буде використовувати свій хист, працю, маєток i громадські 
зв’язки для цілей Братства. I якщо хтось з його членів буде переслі-
дуваний чи навіть катований за поширювані Братством ідеї, то за 
даною присягою він не викаже нікого з його членів – своїх братів;

З – у випадку, коли хтось із членів потрапив у руки до ворогів 
(тобто поліції) i залишив у нужді сім’ю, то Братство їй помагатиме;

4 – кожний член Братства може прийняти нового члена, не по-
відомляючи йому імена інших членів;

5 – у члени Братства приймаються слов’яни усіх племен i усіх звань;
6 – між членами Братства має бути цілковита рівність; 
7 – у даний час слов’янські народи визнають різні віросповіда-

ння i мають упередження один проти одного, Братство докладати-
ме зусиль, щоб припинити між ними будь-яку релігійну i племінну 
ворожнечу, поширювати думку про можливість усунення незгод 
між християнськими церквами;
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8 – Братство буде прагнути завчасу про викорінення рабства та 
повсюдне поширення грамотності;

9 – як Братство в цілому, так i кожний його член повинні узгоджу-
вати свої дії з євангельськими правилами любові, лагідності й терпін-
ня. Правило: мета освячує засоби – Братство вважає безбожним;

10 – перебуваючи в одному місці, кілька членів Братства можуть 
ухвалювати на своїх зборах окремі правила для своїх дій, але при 
умові, щоб вони не суперечили головним ідеям i правилам Братства;

11 – жоден з членів не повинен розголошувати про існування i 
склад Братства тим, хто не належить або не виявляє бажання всту-
пити до нього.

Отже, визнаючи необхідність утворення Товариства й активізу-
вання його діяльності згідно із зобов’язуючими в тодішніх конспі-
раційних організаціях правилами, лідери молодоукраїнського руху 
прагнули вплинути на формування ідейного обличчя своїх членів, 
на їхнє інтелектуальне й моральне вдосконалення та систематичну 
підготовку до приймання різних рішень, завдань та їх послідовну 
реалізацію. Саме завдання й цілі детермінували організаційну від-
даність, конспіраційну витримку й вчинки, вимагали оволодіння 
i надавання переваги морально-етичним засадам та патріотичним 
прикметам, які гарантували б успішну реалізацію обраної мети.

Реалізації цілей Братства, безперечно, мали також сприяти дві 
відозви: «До українців» та «До росіян i поляків». У першій, зверта-
ючись до земляків, Костомаров від імені Братства писав:

«Братія українці!
Отсю розвагу полагаючи перед ваші очі, даєм вам уважати, чи 

добре воно так буде:
1 – ми приймаємо, що усі слов’яни повинні з собою поєднатися;
2 – але так, щоб кожен народ скомпонував свою річ посполи-

ту i управлявся незмiсимо з другими так, щоб кожен народ мав 
язик (мову), свою літературу i свою суспільну справу; ці народи, 
по-нашому, це: росіяни, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, 
iллiро-серби i болгари;

3 – щоб був один сейм або рада слов’янська, де б сходились де-
путати від усіх речей посполитих i та й розважали б i вирішували 
такі діла, котрі б належали до цілого слов’янського союзу;

4 – щоб у кожній речі посполитій був свій правитель, вибраний 
на рік, i над цілим союзом був би правитель, вибраний на рік;
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5 – щоб у кожній речі посполитій була посполита рівність i сво-
бода, станів не було зовсім;

6 – щоб приймано депутатами i урядниками не по роду, не по 
достатку, а по розуму й освіченості та народним виборам;

7 – до того, щоб св. віра Христова була основою закону i сус-
пільних справ у цілому союзі i в кожній речі посполитій.

Оце вам, братія українці обох сторон Дніпра, подаємо на увагу, 
прочитайте пильно i нехай кожен думає, як до цього дійти i як би 
краще воно було. Коли ви про це станете думати, то в цей час, коли 
прийде пора говорити про це, вам Господь Бог дасть і розум».

Дві основні причини склалися так, щоб дати на розсуд земляків 
цитовану концепцію слов’янського федеративного союзу. Найваж-
ливіше саме це, щоб одержати підтримку «братів-українців» у пи-
таннях, історичних, релігійних та суспільно-політичних конфлік-
тів, якими характеризувалися як українсько-польські, так i україн-
сько-російські стосунки. Треба, отже, було піднятися вище над оці 
конфлікти й непорозуміння, щоб концепцію слов’янської єдності 
почати реалізувати насамперед від себе.

З цим пов’язана й друга причина: завдяки випливаючiй з єван-
гельських засад, які становили для романтиків вихідний момент їх-
ніх історіософських роздумів, такій відвертості i щирості братчики 
прагнули припинити тривалу незгоду й упередження, викликати 
взаємне довір’я, що сприяло б усуненню перешкод з фанатизмом 
релігійним i шовіністичними тенденціями включно – з одного 
боку, а з другого – збудити віру у власні сили, в можливість зміни 
долі народу, нарешті здатність викликання цієї життєвої енергії, 
 завдяки якій могло б здійснитись месіанське покликання вибрано-
го народу та нагода доконання повороту в історії власного народу 
й вiдiграння неабиякої ролі відносно до слов’янських побратимів.

У безпосередній залежності зi сказаним треба розглядати «Ві-
дозву до росіян i поляків», у якій читаємо:

«Браття росіяне i поляки!
Оце говорить до вас Україна, бідна сестра ваша, яку ви розділи-

ли i згубили i яка не пам’ятає зла, співчуває вашій недолі i готова 
пролити кров своїх дітей за вашу свободу. Прочитайте це братнє 
послання, обміркуйте вагому справу вашого загального порятунку, 
збудіться зi сну і дрімоти, викореніть з ваших сердець безглузду не-
нависть один проти одного, викликану царями i панами на загальну 
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погибель вашої свободи, соромтеся ярма, яке тяжіє на ваших плечах, 
соромтеся власної зіпсованості, проклянiть обожуванi імена земно-
го царя, земного пана, виженіть з ваших голів дух безвіри, принесе-
ний германськими i романськими племенами, та дух закостенілості, 
перейнятий від татар, прийміть прикметне слов’янам людинолюб-
ство, пам’ятайте також про ваших братiв, яких втомлюють німецькі 
шовкові кайдани i турецькі кігті, i нехай метою життя i діяльності 
кожного з вас буде: слов’янський союз, загальна рівність, братерство, 
мир i любов Господа нашого Ісуса Христа. Амінь».

У цитованій вiдозвi виразно видно її месіанський задум та дже-
рело його теоретичної інспірації. Про політичні передумови й філо-
софську основу, з яких виростав романтичний месіанізм, історизм, 
історіософські концепції, християнська етика та своєрідний характер 
розуміння історичної змінності була вже мова раніше. Саме з уваги 
на оцю концепцію історичної змінності, трактованої – під впливом 
Гердера, почасти також Гегеля – як здійснювання іманентних мож-
ливостей, визначаючих напрям історичного процесу, прийдешнiсть 
виростає безпосередньо з минулого згідно з принципом розвитку 
людства, що є основою i джерелом історичного прогресу та проявом 
реалізації «ідеї людства» як майбутнього вивершення людського 
розвитку. Ця своєрідність романтичної історіософії випливає з ба-
жання поширення філософської концепції людини на відкриту ро-
мантиками філософію історичної людини або, як це формулюють 
деякі дослідники, – людини трактованої як історія.

Можна, отже, сказати, що інтерпретовані вище концепції – це на-
слідки заплутання, вірніше приурочення романтиками людини i люд-
ства до історії. Натомість історію трактовано як можливість реалізації 
людських сподівань, тобто як здійснення волі й свободи. Отож у цито-
ваних документах товариства, зокрема у «Вiдозвi до росіян i поляків», 
надто ж у «Книгах буття українського народу» впадає у вічі апофеоз 
рідної історії, пошуки в ній доказів моральної вищості над гнобителя-
ми, які глумилися i калічили зневолений народ. Але цей народ, терп-
лячи цілі віки, – удосконалився морально i духовно; саме він, зумiвши 
поєднати реалізацію згаданої «ідеї людства» з вимогами соціальними 
й політичними, був неначе вибраний, назначений наперед – на чому 
в згаданих текстах особливо наголошено – до накреслення концепції 
майбутнього розвитку слов’янського федеративного союзу та одер-
жання мандату месіанського покликання до реалізації цієї концепції.
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Це захоплення Костомарова та інших співавторів згадуваних до-
кументів перспективою здобуття власним народом вершин «ідеї люд-
ства» i промiнювання на всі інші народи не було відокремлене (на-
приклад, «Книги народу i польського пілігримства» Міцкевича); воно 
випливало з романтичної потреби ушляхетнення етнічного егоцен-
тризму, а також патріотизму та бурхливого розвитку національної 
свідомості народів слабких, позбавлених власної незалежності – з од-
ного боку, а з другого – з бажання узаконення мандату месіанського 
покликання, яким цей обраний народ обдаровано з Божої волі, реалі-
зуючи цим самим свій спасенний план стосовно до людства.

Як уже вказувалося, ця історіософська концепція одержала своє 
найповніше вивершення в «Книгах буття українського народу». Але 
з’ясування комплексу цих інтелектуально інтригуючих проблем ви-
магає іншого підходу. З  дотеперішніх міркувань можна було пере-
свідчитись, що в європейських пошуках суспільного поступу, поруч 
«Молодої Європи», помітну роль відіграло східноєвропейське відга-
луження – Кирило-Мефодіївське братство, яке, як пристало молодоу-
країнському рухові, було яскравим (хоч короткотривалим) спалахом 
нової національної свідомості i яке лишило тривалий слід у розвитку 
суспільно-політичної й філософської думки епохи романтизму.
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УКРАЇНСЬКЕ І ПОЛЬСЬКЕ 
НАЦІОНАЛЬНЕ МЕСІАНСТВО1

Як можна здогадатися з назви, у цій статті порушуватимуться 
питання, пов’язані з українським і польським національним месі-
анством. Як відомо, цей вид месіанства сформувався ще в епоху 
романтизму, коли біблійне нове майбутнє, цей прихід Царства Бо-
жого на землю, поєднано з новітньою національною ідеєю, з від-
критою романтиками окремою структурою «душі народу», яка 
підкреслює психічну, культурну та історичну самобутність нації 
та вважає національність рушійною силою історичного процесу 2. 
Ця нова історіософська ідея, яку з таким запалом проповідували 
Гердер, Фіхте і Гегель, була спрямована у майбутнє, у цьому ж на-
прямку, хоч дещо по-іншому, йшли також Ляменне, Сен-Сімон, 
Фурьє, Мацціні. Натомість народжене цим романтичним засівом 
польське та українське месіанство, тобто месіанство Міцкевича і 
Костомарова, бо саме про них йдеться, було месіанством понево-
лених народів, отож, воно являло собою зброю проти деспотизму і 
пробуджувало сподівання, що завдяки своїй місії постане з неволі 
народ-месія і поведе людство до царства справедливості.

У контексті вищесказаного порівняння обох національних 
месіансь ких програм, представлених двома великими романтич-
ними пророка ми, – Міцкевичем та Костомаровим, – виникає наче 
саме собою. Однак основна причина – це факт, що «Книги поль-
ського народу і польського пілігримства» Міцкевича безпосеред-
ньо вплинули на «Книги буття українського народу» Костомаро-
ва3. Це виявляється не лише в основ них історіософських мотивах, 
інтелектуальних зв’язках, спорідненості і подібності твору україн-

1 Першодрук:  Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць 
Міжнар. наук. конфе ренції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри 
української сло весності у Львівському університеті. – Л. : Світ, 1999. – Ч. 1. 

2 Див.: Herbert J. Myśli o fi lozofi i dziejów. – Warszawa, 1962. – T. ΙΙ. – S. 324–328.
3 Це питання розглядало багато дослідників, див., напр.: Wozniak M. Kyrylо-

Metodijiwśkie bractwo. – Lwów, 1921; Goląbek J. Bractwo Cyryla i Metodego w Kijo-
wie. – Warszawa, 1925; Luciani G. Le livre de la genese du people ukrainien. – Paris, 
1925; Зайончковський П. Кирилло-Мефодиевское общество. – М., 1959; Kozak  S. 
Knyhy bytija ukraińskoho narodu Mykoly Kostomarowa I Ksągi narodu i pielgrzymstwa 
polskiego Adama Mickiewicza // Slаvia Orientalis. – 1973. – N 2.
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ського месіаніста, але і в його відмінностях, які спричинилися до 
того, що, незважаючи на спільність, між ними не можна ставити 
знаку рівності. Власне, завдяки такому порівнянню стане найбільш 
помітною своєрідність польського та українського національного 
месіанства та виявиться, що «Книги буття українського народу» не 
лише наслідують «Книги польського народу і польського пілігрим-
ства», а й якоюсь мірою знаходяться в опозиції до них.

У цьому полягає джерело відмінності між обома програмами. 
Ця відмінність може бути лакмусовим папером, що дозволяє зро-
зуміти їх національну своєрідність, виявити не тільки відмінне, а 
й подібне, оскільки слід пам’ятати, що месіанські мотиви станов-
лять в обох творах певний тип універсального мислення романти-
ків щодо історії і народу, релігії й етики, свободи і справедливос-
ті, призначення народу і мети людства. Це важлива констатація, 
оскільки, за переконанням роман тиків, «ідею народу», національну 
традицію можна відшукати лише «у понятті цілості, в колективних 
розумі і ментальності, у загальності і у продовженні життя, що роз-
глядається з точки зору національного призначення»4.

Проте, ставлячи Костомарова поряд з Міцкевичем, слід мати 
на увазі не лише романтичні ідеї, цю спорідненість думок та ін-
телектуальні зв’язки, але передусім твори, які читав український 
месіаніст. Його зацікавлення «пророком з Польщі» не було навіть 
таємницею для царських жандармів, оскільки при допиті під час 
слідства 15 квітня 1874  р. Костомаров відповів, що його власніс-
тю справді був екземпляр «Книг польського народу і пілігримства» 
Адама Міцкевича5.

Звичайно, месіанізм Міцкевича, що перебував в опозиції до 
пансла візму, був дуже близький Костомарову. Але найсуттєвішим 
було те, що в цей час українці і поляки були позбавлені власної не-
залежної держави, а тому, не могли самостійно й активно брати 
участь у нормальному державному, цивілізаційному й духовному 
житті, отже, це був народ-каліка, котрий мусив створити своєрідні 
замінники цієї держави, щоб утримати і збагатити власну націо-

4 Ця думка Джузеппе Мацціні лягла в основу його концепції народного при-
значення та ідеї національних місій як невіддільних у загальному баченні історії; 
див.: Ugniewska J. GiuseepeMazzini – historia jako narodowa terapia. – Wrocław ; War-
szawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź, 1986. – S. 105.

5 Грушевський М. Матеріали до історії Кирило-Мефодієвського братства. – 
К., 1915. – С. 47.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

353

нальну свідомість, щоб бути осередком власної ідеї поступу, влас-
ної досконалості. І тому, реалізуючи загальновідоме керування 
душами, обидва месіаністи вважали себе апостолами народу, здат-
ними пробудити в ньому могутній дух і виконати свою історичну 
місію. Отож, їхній месіанізм був своєрідним засобом зцілення, ду-
ховно-релігійною солідарністю поне воленого народу 6, спрямова-
ного проти солідарності деспотів Священ ного союзу. Крім того, він 
підтримував і примножував духовні і психічні сили народу, інте-
грував його, був його ідейно-моральним оплотом у такій нерівній 
боротьбі. 

Однак, на відміну від Міцкевича, Костомаров проголошував, 
що необхідною умовою повинна бути нова християнізація суспіль-
ного світу й усуспільнення християнства; звиродніле у католицизм 
потрібно замі нити новим християнством, що стане здійсненням 
Христового послання, справді суспільною релігією7. 

Ці думки Костомарова свідчать, що тут він не був учнем Міц-
кевича, а передусім Ляменне і Мацціні, котрий з усією гостротою 
підтверджував, що монархія є найгіршою, оскільки за своєю суттю 
вона є деспотичною формою правління, що немає громадянської 
свободи там, де загальна воля народу не є підставою суверенітету, 
де народ не може безпосе редньо її виявляти. Звідси цей заклик і за-
міна Європи привілеїв і зла Європою народу і Бога, Європою вели-
кої ідеї, що визволяє народи і є водночас здійсненням споконвічної 
надії людства.

Тут ми зустрічаємо характерну рису пророчої уяви, притаман-
ної обом історіософам, а саме: очікування приходу нової епохи 
християні зації суспільного і політичного життя, котра повинна 
визволяти людст во, започатковувати таку епоху в історії світу, у 
якій християнські принципи будуть обов’язкові у політиці, а у світі 
 запанує свобода і справедливість.

Для того щоб здійснити цю визвольну місію, потрібні були нор-
мальні санкції, незмінні етичні норми, що становлять вирішальну 
моральну силу, яка повинна бути притаманна обраному народові. 

6 Проти деградації народу і авторитарного поневолення особливо гостро ви-
ступив Ляменне, див.: Litwin J. Lamennais. – Wrocław, 1973. – S. 23.

7 Sikory A. Prorocy szcząsliwych światów. – Warszawa, 1982. – S. 185. Причина, 
мабуть, полягає в тому, що «[...] на Заході Церква розвинулась як могутня органі-
зація, на Сході у ній вбачали передусім священний (або “містичний”) організм, що 
турбується про “божественні речі” і володіє лише обмеженими організаційними 
структурами» (див.: Mejendorff  J. Teologia bizantyjska. – Warszawa, 1984. – S. 274).
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Адже у пророчій есхатології основний пункт передбачення – це 
відновлення профетичної близькості, це відновлення близькості до 
Бога, що зумовлює відновлення царства справедливості8. 

Отже, не мате ріальна, а моральна сила буде вирішальним мо-
ментом у зміні суспіль ного і політичного ладу. Тому і Костомаров, 
і Міцкевич наділили свої народи власне цією силою і через призму 
возвеличуючої біблійної стилізації показали у своїх «Книгах», що 
як Польща, так і Україна мають місію, подібно до Христа, споку-
тувати гріхи людства і що «воскресіння» як Польщі, так і України 
відкриває нову еру в історії, еру тріумфу християнства і свободи9.

Беручи до уваги вищесказане, спробуємо у подальших розду-
мах виділити з аналізованих творів і в загальних рисах розглянути 
черговий ряд важливих проблем і мотивів, характерних для обох 
романтичних маніфестів.

Історіософський концептуалізм – одна з головних рис поль-
ської та української месіанських програм. Вже перше речення 
книг – «Спочатку була віра в єдиного Бога і була свобода на сві-
ті»  – свідчить про історіософський підхід до проблеми. Крім ха-
рактеристики первісних і феодальних суспільств та аналізу струк-
тури державного устрою різних новітніх держав, представлення 
вітчизняної історії, автори приділяють велику увагу сучасній си-
туації європейських народів, щоб таким чином обґрунтувати місію 
власного народу у майбутній історії людства та цивілізації. Завдяки 
цьому обидві книги мають характер як месіансько-патріотичного 
маніфесту, так і історіософського трактату. А розповідь у пророчо-
містичному тоні без згадки про особу – це свідомі прийоми, що ма-
ють на меті піднести в очах сучасників авторитет і значення твору.

Цікавий погляд на це питання висловив Ю. Голомбек, підкрес-
люючи, що ця різноманітна схожість є різностороння.

«Обидва автори починають свої книги від генезису, в обидвох 
є віра в первинну досконалість і істотність людини, в обидвох під-
креслюється честь і сповнення ролі Бога як буття людського і на-

8 Див.: Filipiak M. Biblia o człowieku. – Lublin, 1979. – S. 161. Отже, за біблійною 
теологією, збереження віри і довір’я до Бога було суттєвим викликом обраному 
народу (пор.: Harrington W. Teologia biblijna. – Warszawa, 1977. – S. 113). Власне з 
цього погляду оцінює концепцію Костомарова К. Костів (див.: Костів К. Книги 
буття українського народу. – Торонто, 1980).

9 Пор. Walicki A. Mesjanistyczne koncepcje narodu i póżniejsze losy tej tradycji // 
Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych / pod. red. 
J. Goćkowskiego i A. Walickiego. – Warszawa, 1977. – S. 85.
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родів, в обох опис і зречення Бога, створення нових богів, війна за 
них і покарання за це – неволя; у обох творах читаємо про виник-
нення суспільного утиску через поділ народів на панів та рабів, у 
обох є згадка про Римську імперію як державу, у якій мав більшу 
силу сатана, у обох йдеться про перелом, милосердя Боже, видиме 
зіслання Христа, жертва якого має значення не як переможця грі-
хів, а як політичного реформатора, що знищує могутність Римської 
імперії, у обох християнство представлено як символ віри та єднос-
ті (у Костомарова подано ще згадку про переслі дування християн-
ства); у обох авторів знаходимо історіософічний погляд на історію 
людства і навіть розгляд історії тих самих народів; у обох – надзви-
чайну «реабілітацію» (як висловлюється проф. Пігонь) революції, 
причому Костомаров широко пише про Французьку революцію, 
що вважається зброєю волі Божої, зрештою, у обох – надзвичайна 
ідеалізація власного народу і визначення його провідної ролі в іс-
торії людства – ролі визвольника»10.

Цей перелік, хоча він є побіжний і неповний, має певну пози-
тивну рису, а саме  – дозволяє пізнати зовнішню подібність обох 
книг, їх характер, ідеологію та інші спільні риси і мислиннєві пара-
лелі. Отже, спробуємо їх виокремити. 

Отож, спільною рисою є універсалізм людських стремлінь, що 
виражаються в поняттєвій тріаді Бога, Віри і Свободи. Це видно 
вже в перших реченнях обох маніфестів, хоча й є певні розбіж-
ності. Міцкевич розпочинає так: «Na początku była wiara w jednego 
Boga, i była Wolność na świecie. I nie było praw, tylko wola Boga, I nie 
było panyw i niewolnikyw, tylko patriarchowie i dzieci ich. Ale potem 
ludzi wyrzekli się Boga jednego i naczynili sobie bałwanyw, i kłaniali 
się im, i zabijali na ich cześć krwawe ofi ary, i wojowali na cześć swoich 
bałwanyw. Pzeto Bog zesłał na bałwochwalcyw największą kark, to jest 
niewolę»11.

Натомість український текст розпочинається з поділу роду 
людсь кого на племена, з яких кожен має свою країну і намагається 
знайти Бога. Але далі бачимо відмінність у тому, як шанується Бог 
і виконуєть ся Його воля (що становить основу людського буття), а 

10 Goląmbek J. Księgi narodu polskiego A. Mickiewicza i Knyhy bytija ukraińskoho 
narodu M. Kostomarowa // Sbornik praci І zjezdu slovanskych fi lologu v Praze 1929. – 
Praha, 1932. – S. 58; Goląmbek J. Bractwo Kyryla i Metodego w Kijowie. – Warszawa, 
1935. – S. 174–218.

11 Mickiewicz A. Dzieła. – Warszawa, 1950. – T. VI. – S. 7.
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також як відступається від Бога і карається за ідолопоклонництво: 
«І так покарав людей справедливий Господь потопом, війнами, а 
найгірше – неволею»12.

Наведені тут рядки обох програм є ніби ключем до розуміння 
всієї концепції обговорюваних творів. Характерним у роздумах 
обох творів є те, що: «[...] ідеал свободи і рівності є ідеалом, санкці-
онованим Богом. Деспотизм і неволя суперечать волі Божій. Істо-
рія як поле реалізації волі Божої підпорядкована цілям Провидіння 
і провадить людство до ідеального суспільства вільних народів. Це 
майбутнє блаженство вірую чих народів має багато спільних рис із 
хіліастичною ідеєю царства Божого на землі»13.

Черговим спільним моментом є надзвичайно цікаве бачення 
добра і зла, інспіроване не тільки Євангелієм, а швидше, суспіль-
но-релігійною філософією Сен-Сімона. Засуджуючи концепцію іє-
рархічної авторитар ної теократії та будь-які поділи людей («[...] не 
ціниться на землі ні людська мудрість, ні посада, ні багатство, ні 
корона, а тільки одне цінується – самопожертва для добра людей»), 
Міцкевич переконливо стверджує, що єдиним критерієм ціннос-
ті людини є всезагальна і справжня суспільна праця, що кожен 
повинен працювати з користю для інших і для суспільства: «І kto 
poświęca siebie dla drugich, znajdzie mądrość i bogactwo, i koronę na 
ziemi, w niebie i na każdym mejscu»14. Ці гарні слова Міцкевича по-
трібно, однак, порівняти з рядками Костомарова, який, викорис-
товуючи ідею утопістів про реформи суспільних відносин, писав, 
що коли одні панують і збагачуються, а інші потерпають у неволі 
та нужді, це суперечить волі Бога. Ця вигадка багатих для «обду-
рювання народу» є проявом ідолопоклонництва. Тому Костомаров 
словами, cповненими занепокоєння і рішучості, пише:

«А сьому ще гірша неправда, бутсім установлено од Бога, щоб 
одні пановали і багатились, а другі були у неволі і нищі, бо не було б 
свого, скоро б поприймали щире Євангеліє; пани повинні свободи-
ти своїх невольників і зробитись їх братами, а багаті повинні наді-
ляти нищих, і нищі стали б также багаті; якби була на світі любов 
християнська в серцях, то також було б, бо хто любить кого, той 
хоче, щоб тому було так же хороше, як і йому»15.

12 Костомаров М. Книги битія українського народу. – Аусбург, 1947. – С. 7.
13 Stefanowska Z. Historia i profecja. – Warszawa, 1962. – S. 35.
14 Mickiewicz A. Dzieła. – Warszawa, 1950. – T. VI. – S. 8.
15 Костомаров М. Книги битія... – С. 13.
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У цьому реченні, що звучить як імператив, міститься ніби сус-
пільна програма Костомарова, яка суттєво відрізняється, що легко 
можна помі тити, від програми Міцкевича.

Далі в обох книгах виклад історії людства відбувається за схе-
мою, яку диктує боротьба віри з невірою (ідолопоклонництво) і 
свободи з деспотизмом. Вони є мовби детермінантами історичної 
долі людства, занепад якого розпочався з моменту, коли «люди 
зреклися Бога і ство рили собі ідолів». Цей відхід від правдивої 
віри відбувається в парі з одночасним посиленням деспотизму, бо 
люди не тільки поклонялися ідолам, але «[...] приносили на їх честь 
жертви і воювали на честь своїх ідолів [...]», через що «[...] полови-
на людей стала рабами другої половини». Вина лежить на королях 
і багатіях, бо це вони створили тих ідолів і «[...] поставили перед 
лицем народів і наказали їм поклонятися і битися за них [...]», бо це 
вони, боячись справедливості і правди, замучили Христа, вчинив-
ши найбільший злочин.

Попри ці аналогії, у викритті та демаскуванні деспотизму воло-
дарів світу Костомаров іде далі: «[...] хоча людина може бути дуже 
доброю, але якщо буде самовладне панувати – подурнішає». Мо-
нархи несуть відповідальність за знищення і пролиту кров, через 
них «земля почала засіватися попелом і кістками», власне вони «[...] 
вибирали собі з-поміж людей таких, які були сильнішими або при-
датнішими для них, і називалися панами, а інших людей зробили 
рабами, і збільшилась на землі неволя, біда і хвороби, і нещастя, і 
незгода»16.

Варто додати, що Костомаров, на відміну від Міцкевича, бо-
ротьбу віри з невірою, а особливо переслідування християнства, 
змальовує надзвичайно драматично: «Тоді імператори римські і 
пани, і чиновні люде, і вся челядь їх, і філозофи піднялись на хрис-
тиянство і хотіли викоренити Христову віру; і гибли християне, їх і 
топили, і вішали, і в чверті рубали, і пекли, і залізними гребінками 
скребли, і ині тьмочисленні муки їм чинили»17.

Дещо по-різному показали також обидва творці визволення люд-
ства, пов’язане, як відомо, з воскресінням Христа. Це був час, коли 
володарі «вже довели до крайності свої беззаконня», тоді – читаємо 
в «Книгах» Міцкевича, – «Chrystus z martwych wstał i wypędziwszy im-

16 Там само. – С. 8.
17 Там само. – С. 11.
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peratorów zatknąl krzyż swój na stolicy ich; a wtenczas panowie uwolnili 
niewolników swoich i poznali w nich braci, a królowie, pomazani w imię 
Boga, uznali nad sobą prawo Boże, i wróciła na ziemię sprawedliwość»18.

Костомаров натомість є ближчим до Святого Письма, тому не 
дивно, що в першій частині його праці відповідність до Біблії, і на-
віть текстуальні паралелі, є досить частим явищем. Тому відповідні 
рядки «Книг» є ближчими до біблійного першоджерела, ніж до ряд-
ків «Книг польського народу»; «І воскрес Христос на третій день, і 
став царем неба і землі. Учні Його, бідні рибалки, розійшлися по 
світу, проповідуючи правду і свободу. І ті, хто приймав їх слово, 
ставали між собою братами»19.

Як бачимо, розповідь Костомарова є зовсім іншою, витрима-
ною в дусі «євангельського демократизму». Розбіжність цю підси-
лює саме та згадка Міцкевича про післявоскресне Боже «помазан-
ня царів», що залишається в виразній опозиції до підходу Костома-
рова (про що йшлось вище).

Разючою, крім цього, є різниця в подачі фактів з історії. Кос-
томаров широко подає старозавітну історію «обраного народу» та 
історію Греції, однозначно підкреслюючи месіанство перших і сус-
пільний демократизм других; у Міцкевича про це ми не знайдемо 
жодної згадки.

Натомість у наступній частині твору автори з однаковою 
пристрас тю найсуворіше засуджують Римську імперію, володарі 
якої вважали, що вбили справедливість, а тим часом їх злочин по-
служив поверненню справедливості: «І скінчилася могутність їх у 
цей час, коли найбільше раділи вони». У подальшій історії, залеж-
но від епохи, піддано кри тиці різні форми культу й ідолопоклон-
ництва, причому ці ідоли мають символічні назви: егоїзм, вигода, 
торгівля, мамона і походять вони з новітньої історії країн Європи, а 
саме: гордість Франції, Англії та Німеччини. Міцкевич обговорює 
ці питання, тільки детальніше (беручи до уваги всі європейські кра-
їни та Америку) і з більшою публіцистичною пристрастю, особли-
во гостро засуджуючи і трьох володарів (Фрідріха, Катерину і Ма-
рію-Терезу), з ініціативи котрих проведено поділ Польщі: «I była to 
trójca zsatańska, przeciwna Trójcy Bożej, i była niejako pośmiewiskiem i 
podrzyźnaniem wszystkiego, co jest swięte»20.

18 Mickiewicz A. Dzieła... – S. 9.
19 Костомаров М. Книги битія... – С. 11.
20 Mickiewicz A. Dzieła... – S. 13.
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Костомаров також згадує про царський деспотизм, але його за-
уваження мають більш історичний характер. Звичайно, тільки до 
певного моменту, бо від згадки про Івана Грозного, який «душив 
та топив по десятку тисяч народу», в його роздумах починає звуча-
ти роздратування і моралізаторство: «І одурів народ московський 
і попав у ідолопоклонство, бо царя своєго нарік богом»21. Звідси і 
ставлення Костомарова до Катерини є, без сумніву, негативне:

«А німка цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убій-
ниця мужа свого, востаннє доконала козацтво і волю, бо, одібрав-
ши тих, котрі були в Україні старшими, наділила їх панством і зем-
лями, понадавала їм вольну братію в ярмо і поробила одних пана-
ми, а других невольниками. І пропала Україна. Але так здається. Не 
пропала вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пихи»22. 

З наведених роздумів-порівнянь, а їх могло б бути й більше, 
чітко видно, що як Костомаров, так і Міцкевич показують історію 
Європи в стані загального декадансу і наростаючого деспотизму. 
Вже само собою зрозумілим є те, що на той самий час крива роз-
витку Польщі й України, представлена в обох книгах, прямує ви-
разно догори. З тією лише відмінністю, що Костомаров, мотивуючи 
місію українського народу, подає обширний історичний нарис іс-
торії слов’янських народів, значну частину якого присвячує між-
сусідським відносинам, а особливо – польсько-українським, згадує 
декабристів, а також пильну увагу звертає на суспільні проблеми та 
державний устрій майбутньої федерації слов’янських народів.

Отже, це малі розбіжності, але слід пам’ятати про умови, в яких 
обидві книги виникли, про місце і час їх написання. Міцкевич гово-
рив про «звільнення всіх народів Європи», а Костомаров – «всіх сво-
їх братів слов’ян», тобто задуми Міцкевича були ширшими від заду-
мів Косто марова. Однак з точки зору ідеї місії народу обидві книги 
об’єднує згаданувана вже раніше ідеалізація власного народу та його 
історії: «І dał Bóg królom polskim i rycerzom Wolność, iż wszyscy nazy-
wali się bracią, I najbogatszi, i najubożsi. A takiej Wolności nie było ni-
gdy przedem. Ale potem będzie. Król I mężowie rycerscy pszyjmowali do 
bractwa swego coraz więcej ludu; przyjmowali całe pułki I cale pokolenia. 
I stała się liczba braci wielka jako naród, i w żadnym narodzie nie było tylu 
ludzi wolnych, i bracią nazywająncych się jako w Polsce»23.

21 Костомаров М. Книги битія... – С. 17.
22 Там само. – С. 20–21.
23 Mickiewicz A. Dzieła... – S. 15.
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Для порівняння з тим, як подібно до Міцкевича, інтерпретує 
рідну історію Костомаров, звернімося до тексту «Книг українсько-
го народу».

«І не любила Україна ні царя, ні пана, а зкомпоновала собі коза-
цтво, єсть це істеє братство, куди кожний, пристаючи, був братом 
других – чи був він преж того паном чи невольником або христи-
янин, і були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на 
раді і повинні були слугувати всім по слову Христовому, і жодної 
помпи панської і титула не було між козаками»24.

Наведені приклади переконливо свідчать про спільний спосіб 
розу міння, а насамперед про спільну мисленнєву конструкцію, за 
допомогою якої обидва творці узагальнили все те, що здавалося 
їм оригінальним, характерним і водночас привабливим в історії 
їх рідного народу. Таким чином, вітчизняна історія ставала у цій 
інтерпретації союзницею ідеї місії народу. З цією ж метою обидва 
творці використали й ту обставину, що їх народи ніколи не покло-
нялися ідолам, від початку й до кінця були вірні Богові та вірі Хрис-
товій, не нападали ніколи на жоден християнський народ і більше 
того – були захисниками християнства від язичників та варварів, 
що несли неволю: «І постановило козацтво: віру святую обороняти 
і визволяти ближніх своїх з неволі. Тим-то гетьман Свирговський 
ходив обороняти Волощину і не взяли козаки миси з червонцями, 
як їм давали за услуги, не взяли тим, що кров проливали за віру та 
за ближніх і служили Богу, а не ідолу золотому»25.

Вагу цього аргументу ми усвідомимо глибше, якщо пам’ятати ме мо 
про проголошувану обома авторами тезу про пов ний занепад світу. 
У такому контексті чітке й умотивоване  ставлення до християнської 
релігії, заслуги в її обороні перед лицем постійної загрози Півмісяця, 
наявність свободолюбивого етносу і незаплямованої рідної традиції – 
було не лише маніфестуванням ідеї місії народу, але й гарантією її 
успіху. Адже божественна місія передається людству шляхом нового 
одкровення християнського духу, який найповніше представлений 
в українському народі, за Костомаровим, а за Міцкевичем – у поль-
ському. Обидва народи піднеслися до найвищого ступеня доскона-
лості й отримали право проголошувати Слово, тим більше, що за-
непад людства досягнув свого апогею, а через мучеництво перепов-

24 Костомаров М. Книги битія... – С. 17–18.
25 Там само. – С. 18.
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нилася чаша терпіння цих народів. У кінцевих рядках своїх «Книг» 
Міцкевич так представив своє остаточне бачення майбутнього:

«Bo naród polski nie umarł, cialo jego leży w grobie, a dusza jego 
sztąpila na ziemi… A trzecziego dnia dusza wróci do ciała, i narod zmar-
twychwstanie, i uwolnie wszystkie ludy Europy z niewoli»26.

У Костомаровому баченні майбутнього найвище втілення 
історіо софських ідеалів уособлює Україна. Наш пророк прого-
лошував цю місію України, місію обраного народу, з усією силою 
своєї  пророчої уяви і публіцистичної майстерності. Він ні в чому не 
поступався перед своїм польським учителем та опонентом і, незва-
жаючи на певні модифікації у Костомарова, Міцкевич підкреслює, 
що саме Польща врятує народи Європи, а Костомаров говорить 
про слов’янську феде рацію – не викликає сумніву, що такий погляд 
має своє джерело у творчості Міцкевича.

Незалежно від цього Костомаров не міг погодитися на майбут-
ню гегемонію Польщі у світі, нехай тільки слов’янському, оскіль-
ки йому було властиве почуття національної зверхності і цю спа-
сенну місію він приписував Україні. Крім того, він не приймав 
католицько-центристсь кої позиції Міцкевича, тим самим виража-
ючи свою українсько-право славну орієнтацію, що, начебто, була 
ближча до ідеалу первинного християнства, перевагу якому нада-
вав протестантизм (а Костомаров, член Кирило-Мефодіївського 
товариства, був, власне, палким прибічником останнього). 

Це не виразилось у відкритій полеміці або дискусії з польським 
історіософом, а передусім у відмінному такому чи іншому підхо-
ді, у тактовній антикатолицькій опозиції і запереченні атмосфери 
духовного аристократизму й автократизму, прихильником якої був 
Міцкевич. Отож, у відродженій Костомаровим історії України на-
род є колективним героєм, і з цим народом наш месіаніст іденти-
фікується, від його імені промовляє і прагне бути його апостолом. 
Понад усе цінує в ньому релігійність, прив’язаність до традиції, 
працьовитість, лагідність і мирні звичаї.

У цьому контексті легше зрозуміти слов’янофільський мотив 
концепції Костомарова, адже вказаними прикметами він наділяє на-
роди інших слов’янських побратимів. На відміну від Міцкевича, який 
не дуже вірив у проводирські здібності і месіанство слов’янських на-
родів, крім поляків (у «Книгах» цією проблемою поет не займався, 

26 Mickiewicz A. Dzieła... – S. 17.
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це зацікавлення з’явилося в той самий час, коли і Паризькі лекції у 
 Колеж де Франс, але це вже інша проблема), Костомаров був пере-
конаний, що саме слов’яни дочекалися нарешті свого звіщення і що 
саме Україна виведе народи на дорогу втілення  Слова27, насамперед 
– на дорогу бажаної свободи і справедливості. Тому у кінцевому ро-
зумінні Костомарова очі слов’ян дивляться на Україну, що «лежить 
у могилі, але не вмерла», її голос ніколи не замовкав, часто лунав над 
усіма слов’янськими землями, закликаючи народи цих земель до 
свободи і братерства. І тепер, завдяки членам Кирило-Мефодіївсько-
го товариства, голос України прозвучав на повну силу:

«І встане Україна зі своєї могили, і знову озоветься до всіх бра-
тів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не по-
зостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні 
герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, 
ні крепака, ні холопа – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, 
ні в Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар. Україна буде непо-
длеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім»28. 

Отже, згадувані тут погляди на майбутнє обох історіософів 
відріз няються між собою, хоч і мають дещо спільне. Костомаров 
високо підніс духовні достоїнства слов’ян, їхні християнські мо-
ральні цінності, а також наголосив на тому, що вони досі були 
відсутні у світовій історії. Провидіння оберігало цей рід, сподіва-
юсь, можна так вважати, для інших часів, і цей час прийшов: отже, 
слов’янські народи чекають слова, що стане правдою для усього 
світу. Не підлягає сумніву, що Костомаров – рішучий противник 
католицизму Міцкевича, знайшов у ньому основу для кристаліза-
ції своїх поглядів. Як можна було переконатися, вони досить різ-
номанітні, часом вражають своєю інтелектуальністю і емоційною 
близькістю, наприклад, можна нагадати: поєднання ідеї прогресу 
людства з моральними і релігійними змінами, що враховують на-
ціональні особливості; концепція місії народу, що спирається на 
духовні достоїнства, бездоганну християнську мораль і «дух жер-
товності», ідея високої моралі у політиці і міжлюдських стосунках 
в ім’я братерства народів і виконання обіцянки про загальне земне 
спасіння, переконання про подібність цілей і прагнень пригнобле-

27 Як на політичний аргумент деякі дослідники вказують на факт, що на сході 
Європи Україна була великою моральною та єдиною конструктивною силою, яка 
закликала народи-побратими до згоди.

28 М. Костомаров. Книги битія... – С. 22.
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них народів, що мають повести людство у нову еру, еру тріумфу 
християнства і свободи.

У зв’язку з попередніми міркуваннями, тепер зрозуміліше, що 
було передумовою появи романтичних месіаністів і чому і поль-
ський, і український погляди на їхню місію, представленні у статті, 
супроводжувалися міцною вірою і переконанням, що нове звіщен-
ня є історичною необхідністю. Звідси ця пророча експресія, яка є 
спробою поєднати християнську ревність з національно-визволь-
ними устремліннями. І тому не випадково в обидвох книгах то тут, 
то там ця ревність і патріотична екзальтація не вільні від націо-
нальної мегаломанії і нальоту фанатизму, небезпечних особливо, 
коли вони є вихідним пунктом політичної програми29.

Але, говорячи про інтелектуальні зв’язки і схожість історіософ-
ських концепцій Міцкевича і Костомарова, треба також пам’ятати, 
що вони переважно належать до досить розповсюдженого різно-
виду ідеї, яка функціонує у різних версіях і контекстах. Отже, не за-
вжди можна однозначно відповісти на питання, якою мірою «Книги 
народу» Міцкевича були взірцем для «Книг битія» Костомарова, а 
що інспірувалося французькими мислителями (Сен-Сімон, Фур’є, 
Ляменне), німецькими (Гердер, Шеллінг, Фіхте, Гегель), декабрис-
тами і рухом карбонаріїв, що було наслідком дискусій російських 
слов’янофілів з «западниками» і випливало зі спільного біблійного 
джерела або традицій християнської літератури.

Тому основна частина представлених тут роздумів про про-
граму месіанства Міцкевича та Костомарова концентрується на 
тих концепціях, підходах, захопленнях і образах, які саме вели до 
того, щоб знайти подібне і відмінне, зблизити позиції і розкрити 
їх своєрідність або розвинути думки, які видаються ідентичними. 
Таке спостереження за шляхами думки, на якій обидва слов’янські 
історіософи зустрілися з європейською думкою і на якій Костома-
ров міг зустрітися з Міцкевичем і перейняти деякі його погляди, 
сприяє виявленню національної своєрідності обидвох романтич-
них маніфестів з одночасним показом універсальних горизонтів і 
європейської «месіанської гарячки», співавторами якої були також 
ці обидва слов’янські пророки.

29 Останнім часом увагу на це звернула А. Вітковська.
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС 
ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ1

Дослідження різних аспектів польсько-українського дискурсу 
епохи романтизму займають почесне місце в сучасній славістиці і 
становлять показну бібліотеку. Здебільшого це компаративістичні 
праці літературознавчого, культурологічного та суспільно-полі-
тичного характеру, у яких крізь призму історії, літератури та фольк-
лорно-етнічних особливостей описано «романтику України», екс-
поновано її міфотворчу силу, пафос волелюбності й боротьби за 
свободу українського народу, його трагічну долю та ставлення до 
сусідів, зокрема до поляків і росіян.

Хвиля слов’янського романтичного відродження, хреще-
ним батьком якої був Йоган Готтфрід Гердер, чия міфологема, що 
слов’яни – це миролюбний, рільничий люд, що займає значно біль-
ше місця на землі, ніж в історії, припала слов’янам до вподоби і, по-
віривши у неї, вони за прикладом німців і англійців звернулися до 
власної історії, культурної спадщини, народних витоків своєї мови, 
релігії, звичаїв та усього, що становить тотожність народу – як пи-
сав Гердер – про його «дух» та «ідею»2.

Приг адаймо, що цей слов’янський рух проходив під впливом 
вибуху і наслідків Французької революції та Американської декла-
рації незалежності. Саме цей контекст, як пересвідчимося згодом, 
сприяв популяризації культури слов’ян у європейському просто-
рі, прикладом чого може бути – обмежуючись до України – попу-
лярність українського гетьмана Івана Мазепи та козакофільський 
струмінь в європейських літературах епохи романтизму3.

Представлені зумовлення, тенденції й вимоги становлять доб-
рий фундамент до сформулювання площини культурологічно-

1 Першодрук: Київські полоністичні студії. – К., 2010. – Т. XVIII.
2 Козак С. Від гердеризму до сучасної національної свідомості // Народна 

творчість та етнографія. – 2007. – № 1; Bobrownicka M. Narkotyk mitu. – Kraków, 
1995; Kozak S. Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romanty-
zmu. – Warszawa, 2005.

3 Це питання досліджувало чимало дослідників, зокрема І. Борщак, М. Мо-
чульський, В. Січинський, М. Мацьків, С. Радзевич, Д. Донцов, останнім часом ця 
тема привернула увагу відомого київського компаративіста Д. Наливайка (див.: 
Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006).
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істо ричного дискурсу романтиків навколо кардинальних проблем 
«слов’янської взаємності», зокрема польсько-української. Початки 
цих взаємин сягають княжих часів, але щойно доба Козаччини й За-
порозьких Січі, куди втікала від панщини і релігійних переслідувань 
руська людність і бунтівники з суміжних земель, звернула увагу поль-
ських і європейських історіографів, інженерів і мандрівників (маємо 
на увазі Боплана, Ляссота, Петерсона) на феномен Козаччини-Січі, 
що, пригадаймо, була заборолом Європи перед монголо-турецькими 
наїздами; саме відтоді героїзм і волелюбність «козацьких лицарів» 
почали входити в широкий літературний і науковий обіг. До сьогод-
нішні не сходить з поля зору дослідників і публіцистів. Хоч у най-
новіших дослідженнях, зокрема, про «українську школу» у польській 
романтичній літературі, «сипнуло» великою кількістю дискусійних 
заходів і публікацій – як з боку українського (Р. Радишевський, Р. Кир-
чів), так і польського (Ст. Маковський, А. Фаб’яновський, С. Козак, 
М. Яніон), – проте деякі аспекти цього своєрідного дискурсу лиши-
лися поза увагою дослідників, потребують певної коректури4 

Згадана вище відома дослідниця польського й європейсько-
го романтизму і польсько-українського дискурсу (у якому бере 
активну участь) професор Марія Яніон у своїх останніх книжках 
(«Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi»; «Niesamowita Sło-
wiańszczyzna») всупереч сучасним критичним а то й нігілістичним 
оцінкам саме романтизму та його окремих міфів та легенд деякими 
публіцистами і дослідниками рішуче наголошує, що не можна по-
збавляти народу того, що було для нього найцінніше, що будило іс-
торичну уяву, гармонізувало національну свідомість, живило літе-
ратуру, стало формою пам’яті, яка повсякчас становить своєрідну 
«ідею єдності живих з померлими».5

Вагомість історичної пам’яті в польсько-українському дискурсі 
доби романтизму та сьогодні Яніон експонує в одному з розділів 
своєї ревеляційної книжки «Niesamowita Słowiańszczyzna». Отже, 
вказуючи на історичні факти й процеси та посилаючись на поль-
ських і зарубіжних дослідників, вчена констатує, що Козаччина, 

4 Зацікавлених цими питаннями відсилаю хоча б до багатотомної видавничої 
серії кафедри україністики Варшавського університету «Варшавські українознав-
чі записки» (ред. С. Козак, вийшло 26 томів) та до серії, видаваної кафедрою по-
лоністики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за ред. Р. Ради-
шевського, «Київські полоністичні студії» (див. також: Kozak S. Polacy Ukraińcy...).

5 Janion M. Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. – Warszawa, 2000. – S. 6.
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«вольниця козацька», була невичерпним джерелом української і 
польської літератури, що вона відкривала характерний для роман-
тичного топосу простір неймовірної героїчної природи і лицарської 
слави. Не менш важливим для романтичної уяви був, – наголошує 
Яніон, – український степ, який насичував сферу літератури таєм-
ничістю, колоритністю та своєрідною універсальною безкінечніс-
тю. У контексті цих двох просторів і топосів романтики малювали 
образ козака як людини вільної, сміливої, героїчної, щедро опоети-
зованої в незрівняних думах і піснях, що становлять квінтесенцію 
й вершину артистизму6.

Саме думи й історичні пісні були оцим міфотворчим джерелом 
«романтичної України» – козацької вольниці, образу козака, його 
коня, неосяжного степу, вкритого могилами і засіяного козацьки-
ми й кінськими кістками. Оце й є провідні теми, топос і міфоло-
геми, які проходять крізь дискурс українських і польських (також 
європейських) романтиків, творячи великий, привабливий та ін-
тригуючий міф України.

Проте лишається дещо обійденим ще один простір польсько-
українського дискурсу, якого польські дослідники й Яніон лише 
принагідно торкалися, а саме: суспільної дійсності – панської сва-
волі й жорстокості, невільничої праці на панщині, злиднів, прини-
ження, глумування, релігійних утисків і переслідувань, отже, усьо-
го того, що було реальною дійсністю і що відзеркалює українська 
романтична література на чолі з Шевченком і Костомаровим, але 
що не увійшло в ідилічну картину «романтичної України»7.

Це найяскравіше виявлялося в так званій «кресовій міфології», 
зокрема, в публікаціях прихильників ідеї «польських кресів», тоб-
то тих українських земель, де польська цивілізаційна, релігійна й 
акультураційна місія неначе самотужки включила цю територію у 
польську історичну та суспільну свідомість. Зрозуміло, що втрата 
кресів збудила тугу за втраченою Аркадією, за країною, що «пливе 
молоком і медом»; саме з цього виникає своєрідний ностальгійний 
«міф кресів», який останнім часом став предметом тривалої дис-
кусії й гострої полеміки, зокрема автора цих рядків.

Найрішучішу позицію зайняв сучасний видатний французький 
історик Даніель Бовуа у своїх капітальних багатотомних дослідження, 

6 Janion M. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. – Kraków, 2006. – S. 168. 
7 Велемовним доказом цього є творчість Тараса Шевченка, Миколи Костома-

рова, Пантелеймона Куліша, «Руської трійці», харківських романтиків.
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починаючи з праці, виданої польською мовою в Парижі («Культурою» 
Гедройця в 1987 р.), «Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na 
Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie», автор аргументовано показує, як 
кресова міфологія розходиться з жорстокою дійсністю, які жахливі, 
невільничі стосунки панували в українському селі між паном і селя-
нином, які поневіряння зносив беззахисний український люд, врешті, 
як це можливо, що саме водночас у панських палацах повставали по-
етично-літературні «гарні легенди і мальованки»8.

Як годиться солідному історикові, Бовуа не обмежився лише тим 
романтичним міжповстанчим періодом – перегорнув усі важливі 
українські, польські, литовські та російські архіви, а наслідком цієї 
копіткої праці стали наступні історичні дослідження, зібрані в один 
імпозантний том (814 сторінок) під велемовним титулом «Trójkąt 
ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
1793–1914» (Люблін, 2005). Ніхто дотепер, крім Бовуа, не здобувся на 
те, щоб з такою ретельністю й всебічністю описати життя поляків в 
Україні, їхні стосунки з українцями, а також з повним переконанням 
твердити, що «в польському мисленні про Україну домінувала ідил-
лічна візія і найкраще треба відразу сказати, що саме це було джере-
лом катастрофальних стосунків між українцями і поляками»9.

Власне, у цьому контексті слід звернути увагу на дуже важливий, 
але – як згадано – призабутий дослідниками аспект польсько-укра-
їнського дискурсу епохи романтизму. Йдеться про публіцистику, 
програми і діяльність польських втікачів-емігрантів у Франції, Бель-
гії, Англії після поразки Листопадового антицарського повстання 
1831 р. Головним осередком, де концентрувалася дискусія над при-
чинами поразки повстання, зокрема в Україні, було Польське демо-
кратичне товариство, яким керували Йоахим Лелевель та Станіслав 
Ворцель. Треба відзначити, що, знайшовшись на паризькій бруківці, 
окремі громади Товариства та їхні діячі маніфестували свою рішу-
чу радикально-якобінську революційність. З цього погляду надзви-
чайно цікаво процитувати заяву громади під велемовною назвою 
«Умань», надруковану на сторінках газети «Nowa Polska»: 

«Згадування помилок батьків наших, за які сьогодні вітчизна і 
ми карані різкою небес, наказало нам прикласти палець до найбо-

8 Beauvois D. Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i 
Kijowszczyźnie. – Paryż, 1987. – S. 20. 

9 Beauvois D. Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowsz-
czyźnie. 1793–1914. – Lublin, 2005. – S. 11.
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лючішої рани. Дітям Умані, шляхті, нам належало взяти ім’я цього 
театру жахів, аби перед небом, вітчизною і людьми понести покір-
ну спокуту за гріхи батьків. Нам належить взяти ім’я Умані, щоб 
з народом України, народом гречним, укласти союз відродження, 
союз майбутнього; щоб ми у страшній пам’ятці стерли спільні об-
рази, щоб ми за переслідування народу України, за викликання 
найстрашніших реакцій, самим ім’ям Умані змили спільну нена-
висть, замазали криваві пам’ятки»10. 

Невже – хочеться спитати – перелом у польській думці про Ука-
їну та українців? 

Знаменно, що ключовою проблемою у цій переорієнтації поль-
ської думки було названо потребу визначення щодо трагедії Умані. 
Йдеться тут не тільки про акт покори, бажання «спокутувати за грі-
хи батьків», за обсяг вини шляхти щодо народу України, але й про 
прихильне ставлення до українців, відкидання тенденційних оцінок 
шляхетської історіографії щодо України, українських національно-
визвольних рухів, асиміляційних процесів, суспільного і релігійного 
поневолення та польської цивілізаційної місії. Таким чином, йшлося 
про майбутнє поляків та українців, про їхні взаємні стосунки, про 
спільну боротьбу з поневолювачем в ім’я незалежності обох народів11.

На цій дорозі мислення одним із перших був еміграційний ра-
дикальний ідеолог і діяч Польського демократичного товариства 
Тадеуш Кремповецький, котрий разом з Чинським та Сьвєнтослав-
ським був «мозком і серцем» товариства «Умань». Саме Кремповець-
кий у другу річницю Листопадового повстання на багатолюдному 
вічі в Парижі, за яким стояв генерал Лафайєт, виголосив французь-
кою полум’яну промову, в якій, піддаючи гострій критиці польську 
шляхту та її згубну для країни політику, зазначив:

«Панове, деспотизм царів з найбільшою затятістю знущається над 
людиною з народу […] Не думайте, панове, що це огидне ярмо накла-
ли переможці переможеним; не думайте, що пани та раби різняться 
походженням […] Коли в XVII ст. католицизм, що підтримувався ме-
чем панів, допік до живого мужньому народові України, його реакція 
показала гнобителям, чим є народна помста. Тоді й народилися нові 
Спартаки: Павлюк, Наливайко, що розплатилися за свій відважний 

10 Див: Lud Polski. Wybór dokumentów / wybór i wstęp H. Temkinowa. – Warsza-
wa, 1957. – S. 103. Тут і далі переклад автора. Зібрані оригінали див.: Kozak S. Polacy 
i Ukraińcy… – S. 227–307. 

11 Там само; Sikora A. Gromady Ludu Polskiego. – Warszawa, 1974.
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опір катуванням, перед яким здригається природа. За їхню смерть 
незабаром помстився грізний Богдан Хмельницький […] Любов до 
свободи проростає в тих масах, де безкарно діє батіг пана і меч царя. 
Не так давно народ України криваво продемонстрував своє прагнен-
ня свободи. Імена Гонти і Дорошенка сьогодні є грозою гнобителям. 
Прагнення свободи виявляється в сумних жовнірських піснях, в еле-
гійних романсах українця, у спогадах запорозьких козаків»12.

Цитуючи найцікавіші мотиви виступу Кремповецького, праг-
ну водночас зазначити, що подібним чином після нього виступали 
Ян Чинський та ксьондз Пуласький, у гостру дискусію на тему причин 
поразки Листопадового повстання залучалися ширші кола. Історичні, 
народні та релігійні мотиви перепліталися із суспільними; не забували 
й про найбільш палючу й конфліктогенну проблему – ставлення поля-
ків до України та українців, їх національно-визвольних повстань і бо-
ротьби, взаємних польсько-українських стосунків та зумовлень тощо.

Характерно, що ці оцінки й дискурс романтичних емігрантів ви-
тікали з досвіду Французької революції та сучасної демократичної 
й громадянської думки Європи. Невипадково, що еміграційна пере-
орієнтація польської суспільно-політичної думки щодо України є 
одно значно революційною.

Зрозуміло, що в цьому дискурсі справа ревізії власної історії вио-
кремила проблему відсталості краю і суспільства, порівняно з тодіш-
німи демократичними течіями і процесами в Європі. Дискусії із змін-
ним успіхом проводили майже в усіх основних еміграційних осеред-
ках. Дискутували також про підготовку конституції, з обов’язковими 
змінами устрою Польщі. Автором проекту був Станіслав Ворцель. 
Предметом обговорення була також – і це є надзвичайно важливим – 
ідея федерації народів, що мешкали на території Речі Посполитої13.

Цим полемічним напрямам задавала тон еміграційна преса, осо-
бливо радикально-демократичні часописи – вже згадувана «Nowa 
Polska», «Postęp», співредактором якого певний час був, спільно з 
Чинським, українець Петро Семененко, котрий займався україн-
ською проблематикою, а також газета «Północ», яку редагували Ши-
мон Конарський, Ян Чинський і Тадеуш Кремповецький.

12 Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe / pod red. N. Gąsiorowskiej. – War-
szawa, 1953. – S. 55–56.

13 Див. цитовані вище праці, а також: Szacki J. Ojczyzna. Naród. Rewolucja. – 
Warszawa, 1962; Wskrzesić Polskę, zbawić świat / zebrał i opracował D. Kalbarczyk. – 
Warszawa, 1981.
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Принагідно варто сказати, що, власне, на сторінках «Postępu» 
було високо оцінено заслуги українців щодо Польщі і Слов’янщини. 
Підкреслювалося, що український народ «є серцем слов’янського 
тіла» і що в майбутній історії йому судилося відіграти велику роль14. 
Натомість на шпальтах «Północy» гідною відзначення є цікава стаття. 
«Про поезію Русі», (ймовірно, пера Семененка або Чинського), у якій, 
протиставляючи українську епічну поезію народній творчості інших 
народів, автор підкреслює оригінальність першої, пишучи:

«Письменники Русі не пішли шляхом інших народів Європи, за-
лишили збоку школу Гомера та скандинавських бардів, утворили 
школу нову і абсолютно особливу. Пісні їхні є первинними, бо по-
ходять з почуття душі, що дістала натхнення природи; ані Схід, ані 
Захід у своїх творах не уявляють, що народжувалось на такому тлі 
або мало такі барви»15.

Вказуючи на козацько-героїчний характер історичних пісень 
і дум, автор підкреслює їхній лицарський, волелюбний дух, ідейну 
функцію і вплив на пробудження свідомості і боротьбу українського 
народу у його визвольних змаганнях, виразом чого є, переконаний 
публіцист, численні «перемоги козаків на суші і на морі», які яскраво 
показано в «Енеїді» Івана Котляревського. При цьому автор підкрес-
лює, що Котляревський не пішов шляхом Заходу, бо «з “Енеїди ла-
тинської” створив “Енеїду козацьку”, повну запалу, гумору і цікавих 
відомостей про козацький край»16.

Невипадково, що демократичні кола післялистопадової еміграції 
радо зверталися до козаччини і козацького епосу; вони, як і поети 
«української школи» на чолі з Гощинським і Словацьким, бачили в 
ній втілення волелюбних прагнень українського народу, апофеоз ко-
зацького героїзму в боротьбі з турецько-татарськими кочівниками. 
В емігрантському середовищі саме козаччина, а не Річ Посполита, була 
оплотом християнства в Європі. Хоча свідомість цього факту, а також 
суспільної та військової ролі козаччини в історії не була поширеною.

Цікавим приводом для популяризації козацької проблематики в 
міжнародному дискурсі став скликаний Французьким історичним 
інститутом Міжнародний конгрес європейських істориків, який 
відбувся в Парижі в листопаді 1835 р. Завданням Конгресу був під-
сумок останніх досягнень європейської науки і культури. Особлива 

14 Postęp. – 1834. – 29 lipiec. 
15 O poezji Rusi / Północ. – 1835. – N 7–8.
16 Там само.
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увага приділялась історичним та природознавчим наукам, а також 
мистецтву. У  Конгресі брали участь представники різних народів, 
а нашу частину Європи і – головне – згадані проблеми представи-
ли двоє видатних еміграційних діячів, які презентували два крайні 
угрупування: революційно-демократичне представляв Ян Чин-
ський, радикальний діяч, публіцист і козакофіл, що був названий як 
«ancien vice-president du club patriotique de Varsovie»; партію Адама 
Чарториського представляв (хоча раніше він був членом Польського 
демократичного товариства) активний консервативний діяч, публі-
цист, плідний прозаїк-козакофіл Міхал Чайковський, названий на 
Конгресі «un Cosaque»17.

Звернімося до їхніх текстів. Оригінальність промови Яна Чин-
ського міститься вже у формулюванні теми: Який вплив мали козаки 
на літературу, науку, мистецтво і цивілізацію Півночі та Сходу. Цей 
дослівний переклад з французького оригіналу передає зміст заду-
му автора. Вихідним пунктом промови була теза, що козаки вже від 
самої своєї появи на берегах Дніпра утворили спільноту, яка мала 
республіканські засади і права. Даючи короткий нарис історії козач-
чини, промовець підкреслив хоробрість і героїзм козаків у війнах з 
військами ханів, султанів і царів. У цій боротьбі уклали вони союз 
з поляками, були відданими союзниками, разом перемагали у часи, 
коли Річ Посполита, якою мудро керував Стефан Баторій, прово-
дила виважену щодо козаків політику. Проте це не тривало довго, 
оскільки устрій Речи Посполитої, шляхта, магнати та єзуїти довели 
до зриву порозумінь, викликаючи постійні козацько-польські війни, 
започатковані повстанням Павлюка і Наливайка. Справжнім Бичем 
Божим, як зазначив Чинський, Господнім знаряддям помсти за всі 
кривди, які були завдані козаками, став Богдан Хмельницький. Його 
перемоги у баталіях похитнули міць Польщі і в результаті стали при-
чиною її падіння18.

Характерно, що при цьому Ян Чинський окреслює козаків не як 
варварів і розбійників, а зазначає їхню любов до свободи, мужність 
і шляхетність. Його хвилює падіння козаччини, і він не забуває під-
креслити, що хоча козацька військова міць занепала, ідея козацької 
волі й надалі живе в українському народові. Тому поляки, – дохо-
дить висновку Чинський, – працюючи над відродженням вітчизни, 

17 Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa // Michał Czajkowski jako powieściopi-
sarz. – Wilno, 1932. – S. 28.

18 Там само. – S. 29–30.
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простягають до козаків братню руку і трактують їх як союзників та 
«потужний революційний чинник, який відродить Північ і відкине 
ярмо московської тиранії»19.

Це дуже відверте, прихильне і конструктивне свідчення переорі-
єнтації польської демократичної думки щодо України. Якщо навіть 
врахувати певний «якобінський» демократичний радикалізм і моло-
децько-революційний ентузіазм Чинського, його апологічні й емо-
ційні оцінки та висновки – надто важливим є піднесення промовцем 
козаччини і лицарських рис козаків. Міжнародне гроно учасників 
Конгресу, зокрема численні слухачі-парижани й емігранти різних 
течій, почули компетентну промову про роль і значення козаччини в 
історії України, Польщі та Росії. Водночас слухачі могли переконати-
ся, що у ставленні до України в середовищі польської демократичної 
еміграції стався рішучий перелом.

На відміну від політичного характеру промови Чинського, Міхал 
Чайковський свій виступ назвав «Який вплив мали козаки на літера-
туру Півночі та Сходу». Почав він з віддаленої генеалогії «козацько-
го народу», що сягала часів імператора Костянтина Порфірогенета, 
який розмістив козацьких предків, т. зв. хазарів, на берегах Дніпра, 
Дністра і Дону. Хоча в цій частині своєї промови оратор продемон-
стрував кепське знання теми, оскільки ряд його тез свідчать про не-
компетентність і плутанину, проте основна частина його роздумів 
все таки показує правильне розуміння проблематики.

Ця основна частина була присвячена поезії, передусім козацько-
му епосові – історичним думам і пісням, їхньому впливові на літера-
туру, зокрема українську, польську і російську поезію. Базова теза, 
яку автор вишукано підкреслює, це те, що козаки від часів легендар-
ного Бояна мали власну оригінальну народну поезію в період, коли 
поляки ще наслідували чужу літературу і поезію. Промовець зазна-
чив, що з-під цих впливів польську літературу звільнила – увага – 
українсько-козацька народна творчість. У цьому плані варто згадати 
поетів і письменників «української школи» – Анатолія Мальчевсько-
го, Северина Гощинського, Богдана Залеського, Юліуша Словаць-
кого, Томаша Падуру. Легко здогадатися, що такий підхід був зга-
дуванням і повторенням бурхливої дискусії 1830 року про народні 
та історичні джерела польської романтичної поезії. Згадаємо, що в 

19 Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa... – S. 73; Kozak S. Stosunki polsko-ukraiń-
skie z polistopadowej perspektywy // Przegląd Humanistyczny. – 2006. – N 1.
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емігаційних колах козакофільські традиції «української школи» про-
довжував і у своїх численних «козацьких» романах саме Міхал Чай-
ковський, а також Ян Чинський і активний емісар Томаш Єж (Зиг-
мунт Мілковський).

«Український народний епос, особливо пісні і думи, а також ко-
зацька проблематика, – зазначає Чайковський, – впливав також на 
російську поезію. Барви цієї поезії та її козацький дух відбиті у по-
езії Козлова, Жуковського, а «особливо – страждальця за свободу 
Рилєєва», – підсумовує автор, підкреслюючи ще раз роль і значення 
«впливу козаків та їхньої поезії на літературу слов’ян»20.

Цей культ козацького епосу в устах Чайковського – консерва-
тивного романтика – витікав не тільки з літературних інспірацій 
(т. зв. романтичної фольклористики та історизму), а й із суспіль-
но-політичних причин, які в історії України, особливо козаччини, 
виявилися так яскраво, і воскресіння яких у справі майбутнього 
відродження і згоди так прагнув автор «Вернигори». Волелюбні та 
республіканські традиції козаччини, героїчна боротьба з Півмі-
сяцем і «гнобителями народу», нарешті, польсько-українська зго-
да – ось основні передумови політичного козакофільства Міхала 
Чайковського, які він представив у своїй доповіді і які запевнили 
йому прихильне прийняття «Козацьких романів» (1836), а також 
становили рушійну силу його політично-дипломатичної діяльності 
на терені Константинополя і Туреччини як представника «Hotelu 
Lambert» і особисто кн. Адама Чарториського.

Готуючи еміграційних емісарів до антиросійської політичної ді-
яльності, кн. Адам не приховував, що саме на українців «… впали 
найсуворіші переслідування гнобителів і що саме вони продемон-
стрували сталість, гідну мучеників. Вже тільки це повинно схилити 
до них кожне серце. Крім того, багато хто з нас веде від них свій рід 
і не повинні цього забувати. Отже, шануймо їхні обряди, їхні зи-
чаї, їхню оригінальну мову, що так близька нашій. При цьому наша 
література увібрала в себе їхні традиційні наспіви і ними оживи-
лася… Помилки, провини з обох сторін, фатальні непорозуміння 
розхитали ці прекрасні добровільні ланки, але давні пам’ятки і пе-
рекази не втратили своєї сили; помилки вже ніколи не повернуть-
ся, а спільні страждання, спільний інтерес і єдина надія на свободу 

20 Там само. – S. 30–37; Chudzikowska J. Dziwne życie Sadyka Paszy. – Warszawa, 
1971.
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у згідному братерстві повинні єднати нас тепер міцніше, ніж коли-
небудь, і про цю важливу правду належить і їм, і нам говорити»21. 

Як довірена особа князя, Міхал Чайковський почав свою нову 
місію, будучи переконаним, що «московське царство можна роз-
валити» тим, щоб поставити на ноги козаків Добруджи та України, 
а також діючи на Чорному морі і Дону (йдеться про донських коза-
ків). Він вважав, що при підтримці Порти треба створити широкий 
антиросійський блок, до якого швидко приєднаються інші понево-
лені народи. Водночас Чайковський усвідомлював, що важливою 
підтримкою у цій акції є пробуджений молодий національний рух 
України, тобто Кирило-Мефодіївське братство, про що говорилося 
в еміграційному середовищі та «Hoteli Lambert» завдяки емісарам 
з Києва – Францішеку Духіньському та Зигмунту Мілковському. 
Отже, невипадково, що в еміграційній пресі в цей час з’явилося ба-
гато матеріалів про цей молодий рух і про Україну, а в колі емісарів, 
особливо в програмі Чайковського, підкреслювалося, що всюди 
«треба живити, укріплювати і будити козацьку традицію».22

Говорячи про молодий український рух, тобто Київське брат-
ство, польські емігранти, певне, пов’язували його з поширени-
ми тоді в Європі рухами «Молода Європа», «Молода Німеччина», 
«Молода Польща», чия діяльність будила суспільну активність і 
впливала на розвиток революційної ситуації в Європі в 40-х роках 
XIX ст. Зрештою, у деяких документах братчиків є згадка, що самі 
вони початково вживали назву «Молода Україна», не дивно, що на-
ляканий їхньою появою цар Микола І проголосив, що київські кон-
спіратори – це результат «пропаганди з Парижа».23

Читаючи «Книги буття українського народу», не важко просте-
жити, що, як і братчики, Микола Костомаров був добре обізнаний з 
ідеями Фур’є, Сен-Сімона, Мацціні, знав «Книги народу» Ляменне 
та, зокрема, «Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego» Адама Міцкеви-
ча. Саме «Книги буття українського народу» є інтелектуально і по-
літично інтригуючим до сьогодні дискурсом польсько-українським, 
вписаним у ширший європейський контекст. Так, Міцкевич, як і 
Костомаров, зокрема, включаючись у цей європейський дискурс про 

21 Handelsman M. Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną 
krymską. – Warszawa, 1937. – S. 108; Kozak S. Polacy i Ukraińcy…

22 Там само. – S. 106.
23 Див.: Kozak S. Ukraińscy spiskowscy i mesjaniści. – Warszawa, 1990; Козак С. 

Українська змова і месіанізм. – Івано-Франків., 2004.
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майбутнє Європи і людства стали у першому ряді з тими, чиї ідей-
но-політичні засади й ідеали мали становити фундамент під будівлю 
суспільного прогресу, міжлюдського миру і ладу, в тому числі між 
українцями і поляками.

У прикінцевих параграфах «Книг буття українського народу» 
читаємо, що Україна лежить в могилі, але не вмерла, бо її голос, 
що звав усю Слов’янщину на свободу і братерство, розійшовся по 
світу слов’янському:

«І одізвався той голос України в Польщі 3 maja постановили по-
ляки, щоб не було панів і всі були б рівні в Речі Посполитій; а того 
хотіла Україна за 120 літ до того. І не допустили Польщу до того, і 
розірвали Польщу, як преждє розірвали Україну. Але не пропаде 
Польща, бо її збудить Україна, котра не пам’ятає зла і любить се-
стру свою так, якби нічого не було між ними»24.

Такі думки пронизують не лише «Книги буття», а й відозви брат-
чиків до українців, до росіян і поляків, ось фрагменти до останніх:

«Оце говорить до вас Україна, бідна сестра ваша, яку ви розді-
лили і згубили і яка не пам’ятає зла, співчуває вашій недолі і готова 
пролити кров своїх дітей за вашу свободу. Прочитайте це братнє 
послання, обміркуйте вагому справу вашого загального порятун-
ку, збудіться зі сну і дрімоти, викореніть з ваших сердець безглузду 
ненависть один проти одного, викликану царями і панами на поги-
бель власної свободи, соромтеся ярма, яке тяжіє на ваших плечах, 
соромтеся власної зіпсованості, прокляніть обожувані імена зем-
ного царя і земного пана, виженіть з ваших голів дух безвіри...»25

Читаючи книги і документи київських конспіраторів, можна 
збагнути як співзвучні вони з сучасними їм європейськими думка-
ми і тенденціями, як цілеспрямовано і конкретно кириломефодіїв-
ці вплинули у цей започаткований у Парижі польськими емігран-
тами, зокрема, громадою «Умань», польсько-український дискурс.

Пригадаймо, що цей дискурс мав неабияке відлуння у худож-
ній літературі, що його започаткував Гулак-Артемовський та «шко-
ла харківських романтиків» зверненням до творчості Міцкевича 
та польської літератури. Ці переклади Гулака-Артемовського, Бо-
ровиковського, Метлинського, Костомарова були неначе відповід-
дю на зацікавлення українською проблематикою польських поетів 

24 Там само. – С. 237–238.
25 Там само. – С. 224.
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«української школи» (Мальчевського, Гощинського, Залеського, Сло-
вацького, Падури). Незвичайно сильно політично і філософськи в 
українсько-польський дискурс епохи романтизму вступив Тарас 
Шевченко. Це окрема тема, вона має уже свою величезну літерату-
ру, добре відому спеціалістам. Проте слід відзначити, що у своєму 
головному творі, присвяченому українсько-польській темі, – поемі 
«Гайдамаки», поет дав чітко, визначений свій погляд на суспільно-
політичні і релігійні стосунки українсько-польські, натомість у піс-
лямові до поеми, зокрема, писав:

«... весело подивиться на сліпого кобзаря, як сидить собі з хлоп-
цем, сліпий, під тином, і весело послухать його, як він заспіває думу 
про те, що давно діялось, як боролися ляхи з козаками; весело...а 
все-таки скажеш: “Слава Богу, що минуло”, – а надто як згадаєш, що 
ми одної матері діти, що всі ми слов’яне. Серце болить, а розказу-
вать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, не-
хай братаються знову зі своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, 
як золотом, покрита, не розмежованою останеться навіки од моря 
до моря – слов’янська земля…»26.

Шевченків політичний дискурс з поляками дотичив кардираль-
них проблем взаємних стосунків, але попри свою гостроту і різ-
кість оцінок Шевченко у спеціальному посланні «До поляків» збе-
рігає помірковану і конструктивну поставу. Характерно, що свій 
дискурс поет починає від звернення до минулих часів і подій, коли 
обидва народи жили в злагоді, спільно захищали свої землі, були 
«вільними козаками», «пишались вольними степами», аж:

Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові...
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай27.

26 Шевченко Т. Поезії 1837–1847. – К., 1963. – Т. 1. – С. 142.
27 Там само. – Т. 2. – С. 51–52.
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Цей шляхетський, сповнений духу християнського прощення 
і братання дискурс українця з поляками чи польських емігрантів з 
українцями ще раз засвідчує, що в епоху романтизму в свідомості 
чільних представників обох народів доконався великий злам.28

Очевидно, у запропонованих міркуваннях використано лише 
частину нагромаджено матеріалу, належало б, без сумніву, вклю-
чити сюди, скажімо, Володимира Іполіта Терлецького, чиє «Слово 
Русина» викликало відлуння навіть в Апостольській столиці, не ка-
жучи вже про гурт польських емігрантів, у колі яких він активно 
діяв, та про ширший європейський контекст29.

Зрозуміло, що представлений дискурс не був одноразовим ак-
том, а радше поступовим процесом, що звільна набирав чіткості у 
польсько-українських полемічних суперечках і дискусіях протягом 
XIX–XX ст., а також у наш час. Ключові проблеми цього польсько-
українського романтичного дискурсу вимагають, як можна було 
переконатися, продовження з урахуванням сучасного стану істо-
ричної науки, суспільної думки та наукових вимог і критеріїв. 

28 Козак С. Реор’єнтація польської думки щодо України // Slavia Orientalis. – 
2007. – N 2.

29 Див.: Козак С. Український голос в європейській дискусії про нове хрис-
тиянство // Той, хто відновив Могилянку : зб. на пошану В. Брюховецького. – К., 
2007. – С. 361–368; Козак С. У руслі європейських пошуків суспільного поступу //
Między Wschodem i Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosło-
wiańskiego / red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak. – Lublin : KUL, 2010. – S. 219–230.
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П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ 
У КОЛІ А. МІЦКЕВИЧА 

І ПОЛЬСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ1

На початку XIX ст. найактивнішим осередком зацікавлення 
українців польською літера турою був Харків. Праці українських 
вчених дають можливість з’ясувати причини і наслідки цього заці-
кавлення 2. Однак, щоб бути точнішими, слід зауважити, що певні 
проблеми пройшли в них поза увагою, а деякі з порушених були 
або ледь-ледь намічені, або вимагають нової інтерпретації. Нато-
мість у польському літературознавстві ці питання не були пред-
метом серйозних наукових розвідок, хоча все ж таки певні спроби 
зацікавлення цією проблемою мали місце як у працях давніх, так і 
сучасних дослідників3.

У такій ситуації спроба висвітлити сформульовану в назві про-
блему є потрібною, хоча й нелегкою спра вою. Передусім тому, що 
тогочасний Харків та інтереси харківських романтиків дають за-
багато цікавих тем для дослідження, аби можна було всі їх обго-
ворити в одному нарисі. Тому ми обмежуємо предмет нашого до-
слідження постаттю, якщо не ініціатора, то, без сум ніву, одного з 
перших представників того нового поко ління українських творців, 

1 Першодрук: Адам Міцкевич та Україна : зб. наук. праць. – К. : Видавництво 
«Бібліотека українця», 1999. – С. 178–193.

2 Див.: Шамрай А. Харківська школа романтиків. – Х., 1930; Вервес Г. Адам 
Міцкевич в українській літературі. – К., 1955; Вервес Г. Головні проблеми 
українсько-польських літературних взаємин. – К., 1958; Вєдіна В. Бібліографічний 
покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827–1955). – 
К., 1957; Волинський П. Теоретична боротьба в українській літературі (пер-
ша половина XIX ст.). – К., 1955; Айзеншток І. Українські поети-романтики //  
Українські поети-романтики 20–40-х років XIX ст. – К., 1968; Werwes H. Tam, gdzie 
Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i 
XX wieku. – Warszawa, 1972. 

3 Йдеться тут, головним чином, про розвідку Л. Яновського «Uniwersytet 
Charkowski w początkach swego istnienia» (Краків, 1911). Варто також звер нути ува-
гу на розлогі коментарі М. Якубця у праці «Literatura ukraińska. Wypisy» (Варшава, 
1962), на огляд М. Інглота (див.: Inglot M. Polsko-ukraińskie związki literackie w XIX 
wieku w świetle badań radzieckich (1918–1966) // Pamiętnik literacki. – 1967. – N 3), а 
також на нарис C. Козака (див: Козак C. Український романтизм у взаємо зв’язках 
з польською літературою // Наша куль тура. – 1970. – № 10–12). 
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яке вбачало в польській лі тературі достовірне джерело інформації 
про сучасні літературні тенденції і напрями, покоління, захоплен-
ня і зацікавлення якого цією літературою призвели до того, що на 
українську мову почали в першу чергу перекладати твори поль-
ських романтиків.

Ініціатором цього руху в Харкові був П. Гулак-Артемовський, 
який увійшов до літератури свого на роду як творець української 
романтичної балади і талановитий перекладач з інших літератур: 
латинської (Горація), німецької (Гете), російської (Лермонтова) і 
особ ливо польської (Красіцького, Міцкевича).

З польською мовою і культурою Артемовський знайомиться 
ще під час навчання у Києві, а потім – у 1814–1817 рр., працюючи 
вчителем і вихователем дітей польських землевласників на Право-
бережній Україні. Очевидно, для Гулака цей період не був позбавле-
ний позитивних вражень. Адже, перебуваючи в домах аристокра-
тів-землевласників, він мав можливість не лише щоденно вдоско-
налювати свою польську мову, зу стрічатися з польською культу-
рою і звичаями, а й спілкуватися з бувалими, світськими людьми, 
які з влас ного досвіду знали останні політичні події, наукові теорії 
та  літературні новинки Заходу.

Роки «мандрівного вчителювання» справили на юнака сильне 
враження і мали вплив на його подальші життєві рішення та лі-
тературно-наукові починання. Так що вже 1817 року Гулак запи-
сується вільним слухачем на філологічний факультет Харківського 
університету і вже через кілька місяців пропонує його керівництву 
ор ганізувати курс польської мови. Отримавши згоду, він одразу 
починає працювати над навчальною про грамою, включаючи до неї 
не лише вивчення польської мови, а й лекції з польської літератури 
та культури. 

Про полоністичну діяльність молодого лектора в університеті ми 
знаємо небагато. Відомо, однак, що курс відвідувало багато студен-
тів, що на заняттях ко ментувалися події польського літературного 
життя, передусім обговорювалися перші спільні спроби пе рекладів 
польської поезії. Деякі з цих проб пера – переклади М. Левицького 
та О. Склабовського – потрапили до журналу «Український вісник».

Доброзичливість і увага редакторів журналу до полоністичної 
діяльності Гулака-Артемовського свідчать про авторитет, який він 
здобув у колах хар ківської інтелігенції. У той час він уже був відо-
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мий як автор і перекладач, адже протягом двох років спів працював 
з журналом «Український вісник», публі куючи на його сторінках 
свої переклади з латинської, французької літератур, а особливо з 
польської: Дмоховського, Швейковського, Снядецького, Красіць-
кого, а також відомі наслідування псалмів, взірцем для яких (на що 
звернув увагу П. Зволінський) послужив «Давидів Псалтир» Яна 
Кохановського 4. 

Зацікавлення трьома першими представниками польського кла-
сицизму було, найімовірніше, випадкове. Так, Гулак-Артемовський 
переклав промову Дмохов ського, присвячену пам’яті Ігнація Кра-
сіцького, виго лошену на засіданні Варшавського товариства друзів 
науки 5; випадковий характер мали і перекладені Гулаком промови 
ректора Варшавського університету К.  Швейковського та Я.  Сня-
децького, виголошені перед академічною молоддю Віденського уні-
верситету 6. 

У той час Гулак-Артемовський надзвичайно захоп лювався Кра-
сіцьким. Він був одним із найпослідовніших пропагандистів його 
творчості в Україні. Зацікавлення майстром польської байки мало 
дещо програмовий характер. Адже відомо, що Гулак був прибічни-
ком – особливо в ранній період – творчості та поетики класицизму, 
а Красіцький був головною по статтю цього напряму. Тому не дивно, 
що, починаючи з 1818 року, Гулак переклав чимало його байок: «Пан 
та Собака», «Солопій та Хівря», «Дві пташки в клітці», «Пліточка», 
«Цікавий та мовчун», «Лікар та здо ров’я». Однак у переважній біль-
шості перекладів автор ішов у напрямку збільшення та поширен-
ня чотири-восьмирядкових коротких творів до розміру 180 рядків, 
створюючи часом цілком нові байки, наприклад «Пан та Собака», 
«Солопій та Хівря».

Використання у перекладах розмовної лексики – адже іншої 
української мови на той час не існувало – було сміливим і нова-
торським кроком Гулака, а також, що треба особливо підкреслити, 
додатковим джерелом їх надзвичайного успіху у читачів.

Приблизно у той же час з-під пера Гулака-Ар темовського вихо-
дять дуже цікаві і надзвичайно важливі для тогочасного харківсько-
го середовища переклади багатьох польських філософських і есте-

4 Zwoliński P. Naśladowania psalmów P. Hułaka-Artemowskiego i ich pierwowzór // 
Slavia Orientalis. – 1965. – N 2. 

5 Украинский вестник. – 1818. – № 7, 12. 
6 Украинский журнал. – 1825. – № 23–24. 
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тичних статей, наприклад, «Нечто для сочинителей» 7, «О поэзии и 
красноречии»8, і передусім таких, як «Кри тика» за Красіцьким 9 та 
«О философии» за Снядецьким10.

Отже, як бачимо, Гулак-Артемовський дуже послідовно, з вели-
кою гідністю і знанням справи попу ляризував серед українських чи-
тачів програмові польські тексти. Це, без сумніву, свідчить про пре-
красне розуміння ролі тогочасної польської літератури в розповсю-
дженні нових літературних і наукових по глядів, а також про значення 
преси у формуванні гро мадської думки. Не підлягає сумніву, що, зва-
жаючи на відставання українців у цій сфері, вищезгадані публікації 
потрапили на сприятливий ґрунт, стали предметом обміну думками 
між харківськими енту зіастами літературних новин, а може, навіть 
і причиною дискусій між прихильниками класицизму і романтизму. 

Додатковим аргументом на користь вищезгаданої тези може 
стати переклад одного з перших польських романів преромантич-
ного періоду «Ben-Gryanan. Powieść kaledońska», який був анонімно 
опублі кований у «Польському тижневику» в січні 1819 року (№ 14–
15). Характерно, що Гулак-Артемовський зробив переклад за неповні 
три місяці після публікації оригіналу і видрукував його у квітневому 
номері журналу «Український вісник» (1819, № 4, с. 172–240). Це, без-
перечно, свідчить про начитаність Гулака і про його пильну увагу до 
польського літературного життя. Саме твором «Ben-Gryanan» Гулак-
Артемовський започаткував в Україні перехід до преромантичних і 
романтичних тенденцій. Дещо пізніше у цьому заці кавленні сучас-
ними літературними напрямами Гулака надихали і великою мірою 
підтримували віленські професори І. Данилович та Й. Криницький, 
які, так само, як Лелевель і Голуховський, у результаті про цесу фі-
ломатів і філаретів були звільнені з університету царською владою. 
Однак царська адміністрація вия вила «ласку», і вже в січні 1825 року 
цих професорів направили працювати до Харківського університе-
ту, їхній приїзд до цього міста і кількарічне перебування в ньому ві-
діграли значну роль в українському куль турному житті, особливо у 
питанні польсько-україн ських літературних взаємин.

Саме завдяки Даниловичу Гулак-Артемовський зустрівся з Міц-
кевичем. У польських працях про Міцкевича як період перебування 

7 Украинский вестник. – 1819. – № 9. 
8 Украинский журнал. – 1824. – № 4
9 Украинский вестник. – 1819. – № 7. 
10 Украинский вестник. – 1819. – № 6.
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автора «Конрада Валленрода» у Харкові, так і його дружні контакти, 
зокрема й зустрічі з Даниловичем і Гулаком, майже повністю випа-
дають із поля зору. В українському ж літературознавстві ці питання 
неодноразово дослід жувалися і коментувалися, однак більшість ав-
торів обмежувалася висвітленням проблеми з точки зору її сприй-
няття. Та все ж таки із представленого в працях ук раїнських дослід-
ників ілюстративного матеріалу, зо крема з листування Даниловича 
і Гулака, ми знаємо, що та зустріч українського письменника з Міц-
кевичем, яку обминають увагою або ж піддають сумніву, відбу лася у 
грудні 1825 року на квартирі у Ігнація Да ниловича.

Як І. Айзеншток, так і Г. Вервес дотримуються однозначної дум-
ки з цього питання. Не вдаючись у подробиці, варто наголосити, 
що зустрічі ці не були випадковими. Адже Данилович був добрим 
знайомим Міцкевича ще з часів перебування у Вільно. Крім того, 
автор «Пані Твардовської» знав, що в Харкові вже дов гий час функ-
ціонує кафедра полоністики, адже ще 1824 року ректор Віленського 
університету проф. Твардовський у листі до Новосельцева просив, 
щоб, зважаючи на стан здоров’я, Міцкевича направили до Харкова, 
де він міг би працювати на кафедрі польської мови11.

Отже, не випадково Міцкевич вирішив, що його до рога з Одеси 
до Москви буде пролягати через Харків. У листі до Одинця12 поет 
згадує кількаденне перебування у цьому місті, де після довгої пере-
рви він нарешті здобув можливість почитати найсвіжішу польську 
пресу. Інших подробиць ані сам автор13, ані його син Владислав 
Міцкевич («Життя Адама Міцкевича на основі самостійно зібраних 
матеріалів, а також власних спогадів», Познань, 1890), ані інші біо-
графи14 не подають. Натомість українські дослідники (Айзеншток, 
Вервес) упевнено стверджують, що місцем харківських зу стрічей 
Міцкевича була квартира проф. Ігнація Даниловича.

Не виключено також, що Міцкевич гостював і у Гулака-Арте-
мовського. Микола Савич, один із чільних представників тогочас-
ної української інтелігенції, ак тивний член Кирило-Мефодіївського  
братства, людина глибокого і різнобічного розуму, з широким ко-

11 Пор.: Айзеншток І. До перебування Міцкевича в Україні // Міжслов’янські 
літературні взаємини. – К., 1958. – C. 99; Вервес Г. Адам Міцкевич... – C. 57. 

12 Литературное наследство. – Т. 60. – Кн. 1. – С. 419. 
13 Mickiewicz А. Dzida... Т. ХΙV. – S. 282. 
14 Gomolicki Н. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824–1829. – 

Warszawa, 1949; Fiszman S. Z problematyki pobytu Adama Mickiewicza w Rosji  // 
Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego. – 1956. 
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лом знайомих, серед яких був і Міцкевич (Савич бачився з ним 
у Парижі і передав йому рукописний примірник поеми «Кавказ» 
Шевченка), пізніше згадував15, що вперше зустрівся з Міцкевичем 
на квартирі Гулака-Артемовського в Харкові.

Щоправда, сам Гулак спеціально про це не згадує16, але в його 
листах неодноразово можна натрапити на сліди особистого знайом-
ства з Міцкевичем. Так, на приклад, наприкінці 1826 чи на початку 
1827 року у листі, написаному французькою мовою до москов ського 
знайомого Міцкевича М.  Максимовича (ук раїнського історика і 
фольклориста), висловлюючи згоду на передрук «Твардовського» 
у збірнику, який готував його адресат («Малороссийские народные 
песни», 1827), Гулак пише: «Mes hommages et mon admiration a 1’in-
comparable Monsieur Mitzkiewitz», а в post-scriptum до цього листа 
додає: «Познайомився я з паном бароном Дельвігом, який прибув 
до Харкова у службових справах. Він передав мені привітання від 
мого доброго знайомого, пана Міцкевича»17.

Оскільки вищезгаданий збірник Максимовича вийшов у Москві 
1827 року, а його автор мав тісні кон такти з польським поетом, то 
не підлягає сумніву, що також і в цьому збірнику «Малороссийских 
песен» Міцкевич прочитав переробку «Пані Твардовської» пера 
Гулака-Артемовського. Тут ми вжили слово також, бо «Твардов-
ський» українського автора вже раніше не одноразово друкувався: 
у журналах «Вестник Европы» (1827, № 6), «Славянин» (1827, № 27), 
а також у «Варшавському щоденнику» (1827, т. IX), куди текст наді-
слав, – як згадує він у листі до Лелевеля, – Ігнацій Данилович.

Не відомо, на який текст і хто перший звернув увагу Міцкевича на 
україномовного «Твардовського», а також перед ким польський поет 
із захопленням висловився про твір Гулака. Можливо, він сказав це 
самому авторові або ж комусь із їхніх спільних зна йомих, наприклад, 
Даниловичу чи Максимовичу. Хоч би там як не було, але цей відгук 
Міцкевича треба визнати дійсним фактом. Адже один з близьких 
друзів Гулака-Артемовського, проф. О.  Рославський- Петровський, 
згадує про нього як факт, що не викликає жодних сумнівів: «Пере-
робку “Твардовського” із захопленням оцінив сам Міцкевич, який, 

15 Киевская старина. – 1904. – № 2. – C. 235–236. 
16 Див.: Науменко В. Нові матеріали для історії початків української літератури 

XIX в. – К., 1923. – C. 8–9. 
17 Див.: Jabłoński Z. Listy o Adamie Mickiewiczu z zbiorów rękopisów Biblioteki 

PAN w Krakowie // Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie. – Kraków, 1955. – S. 55–56. 
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на шкоду своєму автор ському честолюбству, стверджував, що [укра-
їнський] переклад – набагато кращий за оригінал»18.

У світлі всього сказаного факт близького знайомства і осо-
бистих контактів Гулака-Артемов ського з Міцкевичем не повинен 
викликати сумнівів. Безперечно також, що здійснена Гулаком пе-
реробка балади Міцкевича – це результат дружніх стосунків двох 
поетів, вираз поваги, визнання і захоплення ук раїнського митця 
талантом автора «Балад і романсів». Додатковим аргументом на ко-
ристь цієї тези може бути те, що перекладати «Пані Твардовську» 
Гулак почав одразу після зустрічей з Міцкевичем і під свіжим вра-
женням від них. Очевидно, роботу над «Твардовським» він завер-
шив восени 1826 року, бо вже в першій половині наступного року 
Ігнацій Данилович у листі до Лелевеля пише, що балада «Твардов-
ська», по-козацькому вбрана, надзвичайно всім сподобалася і що 
«він вже давно переслав текст до Варшави» 19.

Таке формулювання Даниловича дуже влучно характеризує 
українську травестію «Пані Твардовської». Балада Гулака-Артемов-
ського – це пере робка в дусі українського бурлеску, у ній пульсує 
«ко зацька кров», ота задерикуватість, безтурботне гуль тяйство, 
лукава посмішка, справді, як у знаменитій травестії «Енеїда» Кот-
ляревського. Тож звернімося до текстів. Ось для прикладу перша 
строфа Міцкевича:

Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola!
Ledwie karczmy nie rozwalą, сha cha, chi chi, hejże, hola!

Ця жанрова сценка, яка стисло змальовує обста новку в корчмі, роз-
рослася під пером Гулака-Артемовського аж до 12 рядків і звучить так:

Нуте, хлопці! Швидко, шпарко!
Музики заграйте!
Гей, шинкарю, гей, шинкарко,
Горілки давайте!
Ріжуть скрипки і бандури,
Дівчата гопцюють.
Хлопці, піт аж ллється з шкури,
Коло них гарцюють.
Бряжчать чарки, люльки шкварчать,

18 Айзеншток І. Українські поети-романтики... – С. 25. 
19 Jabłoński Z. Listy o Adamie Mickiewiczu... – S. 56. 
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Шумує горілка;
Стук, гармидер, свистять, кричать,
Голосить сопілка 20.

Отже, наслідуючи баладу Міцкевича, Гулак-Артемовський збага-
тив її багатьма веселими епізодами з життя корчми, взятими з народ-
ного побуту і зобра женими надзвичайно весело, із справжнім беш-
кетницьким, буйним запалом. Завдяки цьому Гулак ство рив самобут-
ню, насичену українським гумором баладу, художній рівень якої ні в 
чому не поступається ори гіналу. Можна сказати навіть, що україн-
ський «Твардовський» так співвідноситься з польським оригіналом, 
як «Енеїда» Котляревського зі своїм латинським першоджерелом. І 
зіставлення це не випадкове, адже взірцем для Гулака-Артемовського 
послужила зна менита українська травестія «Енеїда». Відлуння її го-
меричного сміху супроводжувало Гулака у його ро боті над «Твардов-
ським». Звернення до травестійного бурлеску, започатковане «Ене-
їдою» Котляревського, виявляється тут дуже яскраво. У тогочасній 
українській літературі це було повсюдне явище. Адже «Енеїда» мала 
в Україні величезний резонанс, настільки великий, що писання під 
Котляревського «стало подекуди ніби пра вилом гарного тону».

Вказуючи на певні подібності травестійної поетики автора «Ене-
їди» й автора «Твардовського», треба під креслити, що ще й завдяки 
цьому балада Міцкевича, «по-козацькому вбрана», здобула надзви-
чайну при хильність у читачів. Про це свідчить той факт, що лише 
у 1827 році вона перевидавалася чотири рази. Про схвальне сприй-
няття «Твардовського» згадує також у листі до Лелевеля Ігнацій Да-
нилович, пишучи, що успіх балади, напевно, заохотить Гулака-Арте-
мовського до наступних перекладів з Міцкевича і що він настійливо 
намовляє його вже тепер братися до переробки «Дзядів» 21.

Вибачимо авторові підмову Гулака на травестію «Дзядів», адже й 
сам перекладач визнав цю пропозицію надто нерозважливою. Важко 
собі уявити переробку «Дзядів» у дусі «Твардовського», тому й Гу-
лак-Артемовський, поет з тонким літературним смаком і чуттям, не 
взявся за цю справу. Зрештою, у той час він був зайнятий, – як зга-
дує у цитованому вище листі Дани лович, – роботою над словником 
української мови. Крім того, наш автор надзвичайно піклувався про 
свою університетську кар’єру, а отримання в 1823 році звання орди-

20 Гулак-Артемовський П. Байки, балади, лірика. – К., 1958. – Т. І. – С. 68. 
21 Jabłoński Z. Listy o Adamie Mickiewiczu... – S. 56. 
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нарного професора цілком його задовольнило. З цих самих причин, 
а також з огляду на постійне поси лення терору і реакції, Гулак-Арте-
мовський став дуже обережним і лояльним. Він більше не переклав 
жодного твору Міцкевича, та, незважаючи на це, Варшавське това-
риство друзів науки22 високо оцінило його полоністичну діяльність, 
обравши 1831 року Гулака своїм дійсним членом.

Для Гулака-Артемовського це була заслужена відзнака за все, 
здійснене ним на ниві перекладу і по пуляризації польської літера-
тури, а також за розвиток полоністики у Харківському університеті. 
Адже плоди цієї діяльності були очевидними. Переклади з польської 
літератури посипалися у той час, як з рогу достатку. Розпочату про-
фесором справу продовжували зача ровані Міцкевичем учні. Услід 
за «Твардовським» твори польського поета, наприклад «Кримські 
сонети», «По вернення батька», «Фарис», «Конрад Валленрод», пере-
кладали на українську і російську мови Науменко, Шпигоцький, Бо-
ровиковський, а також інші пред ставники українського романтизму: 
Метлинський, Кор сун, Забіла, Петренко. Власна творчість цих поетів 
розвивалася також під впливом Міцкевича і пись менників так зва-
ної «української школи». Під вплив їхніх романтичних чар потрапи-
ли і такі митці, як Кос томаров, Куліш, а також Шевченко. Визнаючи 
важливу роль літератури у процесі зближення слов’янських на родів, 
українські романтики чільне місце відводили польській літературі, 
яка водночас була для них і творчим стимулом.

Подальша громадська діяльність і творчість Гулака-Артемов-
ського були фактично запереченням тих прогресивних ідеалів, які 
він втілив у творах «Справжня добрість», «Супліка до Грицька Квіт-
ки», «Рибалка» і насамперед у байках «Пан та Собака», «Солопій та 
Хівря». Це перевтілення поета най точніше охарактеризував у своєму 
«Нарисі української літератури» Богдан Лепкий. Він писав: «В юнос-
ті – трохи революціонер, пізніше – епікуреєць, врешті-решт – цинік 
зі сфер “високих і похмурих”, злітав на ті низини, де плюють на Кошу-
та і Маккіні і поливають брудом як козаків, так і бунтівних ляхів» 23. 
Це оцінка сувора, але правдива. Отже, є нагода замислитися над цією 
проблемою, адже такий відхід на консервативні й антипольські по-
зиції не був поодиноким явищем, про що свідчать окремі твори Мет-
линського, Корсуна, і особливо Венгера («Микола Коваль»).

22 Див.: Kraushar A. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. – Kraków  ; 
Warszawa. – Ks. XV. – S. 34. 

23 Lepki B. Zarys literatury ukraińskiej. – Warszawa ; Kraków, 1930. – S. 197. 
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Сталося так з багатьох причин і передусім через те, що при-
близно тоді ж, коли Артемовського обрали членом Варшавського 
товариства друзів науки, тобто одразу після вибуху Листопадового 
повстання, рішенням В. Філатьєва, куратора Харківського універ-
ситету, були припинені заняття з полоністики Гулака-Артемов-
ського. На додаток до всього, ще й самого ке рівника кафедри запід-
озрили у причетності до змови, що для Гулака, який надзвичайно 
хвилювався за свою кар’єру, було просто-таки крахом. І хоча зго-
дом з нього зняли всілякі обвинувачення, а з роками він отримав 
ордени і високі звання, Гулак вже ніколи не зміг по збутися страху 
і догідливості. І навіть більше того, у 1840–1850-х роках він рішу-
че відмовився від своїх прогресивних поглядів і діяльності, перей-
шовши на консервативні позиції.

Першим проявом цього переходу був його антипольський вірш 
«IX ода до Горація, кн. ІІ», написаний у лютому 1832 року, тобто че-
рез рік після поразки Листопадового повстання. Як і деякі російські 
поети (Жуковський, Пушкін), Артемовський славить тут «бі лого 
царя» і його переможного командувача – Паскевича. Перейнятий 
ідеєю «урядового патріотизму», який ґрунтувався на уваровській 
теорії «православия, самодержавия» і «офіційної народності», Гулак-
Артемовський, як у цьому вірші, так і в інших своїх ди фірамбах на 
честь «білого царя» і його військової сили («Пліточка», «До химерних 
панів», «На побіду росіян над турками»), надзвичайно гостро висту-
пає проти во рогів монархії і «православного царя», проти Наполео-
на і турків. Та найзапекліше він нападає на поляків, перевершуючи 
найзапопадливіших служак у звинуваченнях і хизуванні:

Ей, хлопці! Випиймо калганної по чарці! 
Воно б не вадило сьогодні підгулять...
Хіба ж нас білий цар до себе не голубить! 
Звелів не некрута, а козака з нас брать!.. 
Тепер-то будемо ляхів і турка чубить! 
А тут до Рєпніна прибіг гінець на двір 
Та й каже: «Поминай тепер ляхів, як звали: 
Вже Хведорович наш з їх видавив весь жир;
Вже, каже, й могорич в Варшаві запивали 24. 
(«IX ода до Горація», кн. II).

24 Гулак-Артемовський П. Байки, балади, лірика... – С. 130. 
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З усього сказаного вище не важко зрозуміти, що антипольські ви-
пади і великомонарший ентузіазм Гулака випливають із російського 
варіанта панславізму. Тоді це було поширене явище «у колі консерва-
тивної утопії» 25 і «офіційної народності». Тому закономірно, що воно 
знайшло певний відгук і в середовищі полі тично аморфної, заляканої 
і схильної до низькопо клонництва української інтелігенції.

Треба також пам’ятати, що на той час ситуація в Україні зна-
чно погіршилася. Боячись сепаратизму «інородців», Микола І у за-
родку нещадно придушував будь-які прояви прогресивної думки. 
На теренах Пра вобережної України, приєднаних до імперії, цар-
ська адміністрація розпочала масову русифікацію. У такій ситуа-
ції дифірамби «білому цареві», «законному опіку нові і захисникові 
слов’янства», були зрозумілою і ніби навіть обов’язковою справою. 
Однак часто вони були лише маскою, офіційним виявом прихиль-
ності до «слов’янського цісаря».

Важко однозначно твердити, яку з двох, пред ставлених вище 
позицій займав Гулак-Артемовський. Та й, зрештою, у контексті 
розглянутих проблем це пит ання не найважливіше. Набагато важ-
ливішим видається нам те, що антипольські вірші Гулака (а було їх 
не багато), не мали практично жодного резонансу в ук раїнському 
суспільстві.

Натомість те, що зробив поет у справі освоєння і популяризації 
польської літератури в Україні, проіс нувало вже півтора століття і 
залишило відчутний слід як в українській літературі, так і в історії 
польсько-ук раїнських літературних взаємин 26.

У культурі має значення лише те, що стійке і на ближене до по-
зачасових течій епохи, а не антипатії і суперечності. Та все-таки іс-
торики літератури повинні ними цікавитися хоча б для того, аби 
знати, що завдяки своїм суперечностям деякі письменники, і саме 
так було з Гулаком-Артемовським, стають близькими сво їй епосі, 
яку так само роздирали суперечності.

25 Див.: Walicki A. W kręgu konserwatywnej utopii. – Warszawa, 1964. 
26 Пор.: Koczur H. Literatura polska w ukraińskich przekładach // Życie literackie. – 

1970. – N 23. Ha відміну від І. Айзенштока і Г. Вервеса, Г. Кочур, і В. Дорошенко 
(див.: Adam Mickiewicz w literaturze ukraińskiej // Kamena. – 1934. – N 10) не надава-
ли цій проблемі істотного значення.
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МІХАЛ ГРАБОВСЬКИЙ 
І УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПОЕЗІЯ1

Формування різновидів романтичного українофільства у поль-
ській ро мантичній літературі відзначалося насамперед багатством 
фольклор них та історіографічних джерел, які виводилися з «поль-
ської України»2, тобто з доволі відмінних під етнічним оглядом 
давніх земель Речі Пос политої. Отож, з Україною – краєм дитячих 
літ  – у багатьох поетів-романтиків, котрі переважно походили із 
середньої шляхти, були пов’я зані «спогади дитинства, повсюдний у 
середовищі молодих митців потяг до фольклористичних мандрівок 
і збирацтва – вияв спротиву елітарній культурі батьків, що приніс 
свої плоди у поезію, надаючи їй регіональних рис, особливо відзна-
чених та високо оцінених тогочасною критикою»3.

Одним з перших таких критиків у вітчизняній літературі піс-
лялистопадового періоду був Олександр Тищинський, котрий у 
маловідомому романі «Американка у Польщі» (1837) вказав на той 
факт, що «у за гальній картині польської поезії мають власне об-
личчя» українська, ли товська та інші регіональні школи, які спи-
раються на народні перли, беруть до уваги місцеві звичаї, забави, 
пісні, пам’ятки, характер, традиції. Власне, це «накладає особли-
вий відбиток на їхні твори» та свідчить про своєрідність і духовну 

1 Першодрук: ЗНТШ : праці філологічної секції. – 1997. – Т. CCXXXIV. – С. 66–87. 
Текст перекладено за вид.: Studia Ро1оnо-S1аvіа Оrientalіs Асtа Littеrаrіа / pоd. red. 
Białokozowicza. – Wrocław, 1981. – Т. 7. – S. 161–185.

2 Сучасний український читач повинен врахувати певний термінологічний ас-
пект: «Ви значення “Україна”, “український” у вживанні польських літераторів пер-
шої половини XIX ст. стосувалося лише середнього правобережного Придніпров’я 
і не поширювалося на Лівобережжя, а також і на велику частину українських зе-
мель Правобережжя: тут, крім України, були також Поділля, Волинь, Галичина, 
або Червона Русь. […] Тому і термін “українська школа” мав відношення лише 
до тієї частини польських авторів, які походили з провінції, званої “Украї ною”». 
Цит за: Кирчів Р. Український фольклор в польській літературі. – К, 1971. – С. 20. 
М.  Максимович під «Україною» розумів усі території, населені етнічними укра-
їнцями, про що можна судити з добору пісень в аналізованій далі збірці, до якої 
увійшли тексти і з Слобожан щини, і з Наддніпрянщини, і з Галичини. Сучасні 
польські та українські дослідники під «Україною» розуміють територію сучасної 
української держави. – Прим. пер.

3 Straszewska M. Romantyzm. – Warszawa, 1977. – S. 150–151.
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окремішність4. У такому ж контексті «українська школа» «вирину-
ла» понад Сеною у «Паризьких лекціях» Адама Міцкевича у College 
dе Franсе та закарбувалася у свідомості сучасних і наступних по-
колінь. (Немале значення має той факт, що явище романтично-
го українофільства було добре відоме у середовищі емігрантів не 
лише тому, що поміж ними опинилася частина поетів і письменни-
ків «школи», а й завдяки дискусіям і виступам речників польської 
демократичної думки Кремповецького та Чинського, з одного боку, 
а з другого – Міхала Чайковського, представника угруповання Ада-
ма Чарторийського).

Проте роль А. Тищинського обмежується загалом самим лише 
винайденням терміна «українська школа», оскільки справжнім те-
оретиком «школи» та її чільним представником був опонент авто-
ра «Американки у Польщі» Міхал Грабовський, котрому вдалося 
(хоча подекуди й доволі однобоко) визначити обсяги та вагомість 
романтичного українофільства у польській літературі, його гли-
бинні джерела, історичні передумови та міфотворчі властивості.

Своїм осягненням М. Грабовський завдячує не так діяльності 
А.  Тищинського та дискусії, яку той розпочав на сторінках «Ty-
godnika Petersburskiego»5 (хоча з його терміном безпосередньо 
пов’язана розвідка Грабовського «Про українську школу в поезії», 
вміщена в пізнішому (1840) виданні «Літератури та критики»)6, 
як усебічному українському вченому Михайлові Максимовичу та 
його праці «Украинские народные песни» (М., 1834), вплив якої 
на тогочасну українську, польську та російську літератури й фоль-
клористику очевидний. Власне ця праця підштовхнула М. Грабов-
ського до ширших міркувань про український фольклор, а саме: 
історичні пісні та героїчні думи, що становили основне джерело 
романтичного українофільства. Тому критик також не міг не звер-
нути свого погляду до оспіваного у цій праці історичного козацтва, 
однієї з найбільш міфотворчих тем у польському, українському та 
російському романтизмі7. Цікаво, що ці ключові з погляду поль-
сько-українських літературних взаємин міркування М.  Грабов-

4 Tyszyński A. Amerykanka w Polsce. – Petersburg, 1837. – Cz. 1. – S. 246–272.
5 Див.: Tygodnik Petersburski. – 1837. – N 55, 68; Grabowski M. Kilka uwag nad 

szkołami poezji polskiej // Tygodnik Petersburski. – 1839. – N 36.
6 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1840. – S. 1–100.
7 Див.: Kozak S. U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. – 

Wrocław, 1978 (зокрема розділ «Historia w pieśni» та ін.).
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ського з’явилися водночас із романом «Американка у Польщі», 
тобто 1837 р., у першому виданні «Літератури та критики»8.

Книга привернула увагу сучасників не лише з огляду на осо-
бу її автора та представлений ним критичний метод, але переду-
сім розглянутою проблематикою, яка перебувала тоді в апогеї за-
цікавлення; скажімо, Ю. І. Крашевський, дивуючись із захоплення 
польських романтиків Україною та їхнього романтичного украї-
нофільства, прямолінійно висловився, що україноманія є однією 
з моральних хвороб XIX ст.; натомість у іншому місці предметно 
підсумував: «Що створений майстрами світ (ідеться про поетич-
ний світ України. – С. К.) легко тепер населити, і що збірка пісень 
Максимовича та історія козацтва немало до того причинилися»9.

Свідчення Ю. І. Крашевського, по-суті, беззаперечне й ще раз 
блискуче доводить, що проблеми, які М. Грабовський розглянув у 
праці, присвяченій збірці М. Максимовича «Украинские народные 
песни», мали і надалі мають засадниче значення для дослідників 
польсько-українських літературних взаємин, зокрема тих з-поміж 
них, хто поглиблено цікавиться проблемою романтичного україно-
фільства. У  літературі, присвяченій цій тематиці, незважаючи на 
згадку про «романічну» творчість М. Грабовського10, тобто всього, 
що стосується його т. зв. українських повістей (скажімо, «Коліїв-
щина і степи», «Гуляйпільська станиця», «Пан староста Каньов-
ський»), переважала, однак, думка про нього як про польського лі-
тературного критика11, і лише у розвідці Мечислава Інгльота, у якій 
розглянуто літературні погляди петербурзького гуртка, та у праці 
львівського полоніста Романа Кирчіва приділено увагу даній темі12.

8 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1837.
9 Kraszewski J. Choroby moralne XIX wieku. III. Ukrainomania // Tygodnik Peters-

burski. – 1839. – N 18 (див. також N 17)
10 Часто згадують його роман: Koliszczyznę i stepy. – Wilno, 1838 (див. скажімо: 

Мочульський М. Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини. – Л., 
1936), але мало коли решту: Stanica Hulajpolska. – Wilno, 1840–1841. – T. 1–5; Tajku-
ry. – Wilno, 1845–1846. – T. 1–4; Pan starosta Kaniowski. – Warszawa, 1856; Zamieć w 
stepach. – Petersburg, 1862.

11 Див.: Grabowski T. Michał Grabowski, jеgo pisma krytyczne i pojęcia politycz-
ne. – Kraków, 1901; Bar A. Grabowski jako teoretyk i prziciwnik rоmantyzmu. – Lwów, 
1929; Grabowski T. Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1853–1863). – Kra-
ków, 1931. І лише нещодавно Данута Матляк (Danuta Matlak) опублікувала статтю: 
Michał Grabowski jako krytyk literatury rosyjskiej // Rocznik komisji historycznolite-
rackiej w latach 1841–1843. – Wrocław, 1969. – T. 7. 

12 Inglot M. Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841–1843. – Wrocław, 
1961; Кирчів Р. Український фольклор в польській літературі. – К., 1971; Гнатюк В. 
Впливи Максимовича на польсько-українську школу // Україна. – 1927. – Ч. 6. 
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Вказуючи на теоретичні підстави літературно-критичних погля-
дів Грабовського, котрий намагався обґрунтувати розвиток суспіль-
ства у дусі Гердера, розвиток літератури у дусі Шеллінга, а поезії у дусі 
Канта, М. Інгльота зауважує, що саме цим треба пояснювати програ-
му поетизації автором «Літератури і критики» реліктів історичного 
минулого, його історичні та слов’янознавчі зацікавлення, вдячним 
тереном яких «стала поезія українського народу». У своїй рецензії 
«Про українські пісні» М. Грабовський поставив знак рівности між 
українським та козацьким фольклором. У свою чергу козацтво він 
називав східнофеодальним лицарським орденом, твердив, що воно 
керувалося тим самим християнським духом, що й, скажімо, орден 
мальтійських кавалерів. Уже саме приділення уваги традиціям ко-
зацької поезії свідчило про історичні зацікавлення Грабовського13.

Наголошування цієї проблеми може правити за вступ до 
пов’язаних з титульним питанням засадничих міркувань. Як уже 
згадувалося, Грабовський, трактуючи збірку М. Максимовича 
«Украинские народные песни» як привід (про це також свідчить 
підзаголовок), написав ґрунтовну розвідку (назва бо рецензії оман-
лива) «Про українські пісні», додавши у підзаголовку: «З приводу 
видання 1834 року у Москві паном Максимовичем першого тому 
збірки простонародних українських пісень». Праця обсягом понад 
130 сторінок займає усю другу частину «Літератури і критики» і 
складається з таких розділів:

І. Яке значення козацтва?
II. Українські пісні, видані 1834 р. у Москві М. Максимовичем.
III. Про елементи української поезії в польській поезії.
IV. Чи можна створити сучасну національну епопею?14

Як легко зауважити, праця Грабовського закроєна широко та 
амбітно, у кожному розділі розглянуто окрему проблему, яка за-
слуговує на ґрунтовне потрактування. Розгляд першого розділу 
(«Яке значення козацтва?») варто почати парафразою з Мохнаць-
кого: чого Грабовському (і романтикам) треба було на козацькій 
землі, чого він шукав у козацтві? Хто був для нього дороговка-
зом? Очевидно, що в цьому випадку дороговказом для нього були 
Максимович і його збірка героїчних дум та історичних пісень, але 
значно раніше цей шлях проторували попередники українського 

13 Inglot M. Poglądy literackie... – S. 50.
14 Цей останній фрагмент трактату має теоретично-літературний характер, 

відрізняється від трьох попередніх і немовби незалежний від них.
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автора – Й. П. Гердер, 3. Ходаковський, М. Цертелєв та поети укра-
їнської школи, передовсім Б. Залеський15. Адже зі змісту зібраних у 
цій збірці пісень і дум видно, що в них наш критик шукав роман-
тично-героїчних часів і поетичного настрою, бо ж:

В степи втікати, до могил припавши,
Щоб про минуле звідти розповісти, –

усе це провадило безпосередньо до джерел «поезії історії», позна-
ченої печаттю давнини та великою ідеєю свободи16.

Отож, невипадково М. Грабовський свої міркування про коза-
цтво починає такою рефлексією: «У ті часи, коли захід і південь Євро-
пи їжилися шпилями готичних замків, а на скелях Родосу чи Мальти 
перебували лицарські ордени – рештки великих християнських похо-
дів на Азію, їхні мешканці ні сном, ні духом не відали, що за фортеч-
ним муром польської Речі Посполитої, який захищав усіх від усіляких 
напастей, на східних кордонах тієї ж Європи склалася ціла особлива 
військова система, утворилося велике товариство озброєних людей, 
котрі живуть у безупинній війні, з війни та війною. У його лоні упро-
довж довгої низки років численні народи формувалися, розвивалися, 
квітли, проходили через цілий ряд періодів історичного життя. Од-
нак від цієї системи, про яку досі ні звуку в далеко не всеохопній іс-
торії Європи (а лише надолуження (у вивченні. – перекл.) змалювати 
її допоможе вірніший образ кількох століть і кільканадцяти поколінь 
та витлумачити рештки звичаїв і пам’яток духу, донині плідного і не 
затертого чужими впливами), від цієї преважливої системи залиши-
лося тільки поневіряння і негативна оцінка козацтва. І все ж, це ім’я 
та зосереджені в ньому уявлення – річ важлива сама собою, і воно 
повинно зайняти не останнє місце у візії кількасотлітнього минулого  
південно-східної Європи. Тут ми неодмінно побачимо одне велике 
дерево, яке своєю розлогою кроною та галуззям відкидає тінь на Дні-

15 Про це промовисто свідчить творчість поетів «української школи» та їхнє 
листування. Так, у відповідь на лист Ю.-Б. Залеського за січень 1826 р., М. Грабов-
ський пише: «Що ж до українських пісень, котрих ти собі зичиш, то бажання твого 
сповнити не можу, а принаймні обіцяти чогось напевно. Бажаючи цим зайняти-
ся, і зайнятися з користю, треба зважитися на мандрівки краєм, спуститися під 
селянські стріхи і не жаліти ні часу, ні праці». Цит. за: Michała Grabowskiego listy 
literackie / wydał A. Bar. – Kraków, 1934. – S. 34.

16 Пор.: Janion M. Kozacy i górale // Z dziejów stosunków literackich polsko- 
ukraińskich / Praca zbiorowa pod redakcją S. Kozaka i M. Jakóbca. – Wrocław, 1974. – 
S. 135.
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про, Дон, Чорне, Азовське, Каспійське моря, велетенські простори аж 
до Волги та Яїку, Кавказу й Уралу. Тут ми зі здивуванням побачимо, 
що навпроти федерації західного феодалізму стоїть друга така ж фе-
дерація військового стану на сході. Поряд із лицарськими замками, 
що стояли на сторожі західного християнства, знаходилися інші такі 
ж військові табори, розташовані в пустошах і між річковими поро-
гами; тут острів був монастирем, степ – командорією, і, навіть, як і у 
тих, існувала обітниця безжонства. Та, незважаючи на різнорідність 
складників цього багатораменного дерева, треба розпізнати в ньому 
одну велетенську цілість, натхнену одним духом»17.

Такий етноцентричний та емоційний підхід до ідеї козацтва, по-
каз його героїчної величі та мальовничих лицарських чинів – не що 
інше, як програмно-романтичне проголошення «ідеї вольности ко-
зачої», що нею були переповнені вірші українських, російських та 
польських романтиків, особливо належних до «української школи». 
Очевидно, що їхня поетична ідея козацтва спиралася насамперед 
на пісенну, нечувано барвисту й пластичну, легенду, витворену іс-
торичними піснями та думами, що їх гарячково вишукували фоль-
клористи й поети-романтики, вбачаючи в них невичерпне джерело 
героїчних тем з польсько-українського прикордоння, а особливо – 
сюжетів про спільні богатирські звитяги у війнах з Півмісяцем.

М. Грабовський також перебував під впливом цієї пісенної ле-
генди, однак, міркуючи над питанням «Яке значення козацтва?», 
він дивився на цю проблему радше очима історика18 та історіо-
софа, намагаючись узагальнити й синтезувати “історичний фено-
мен”, що зветься козацтвом, навколо якого нагромадилося чимало 
істотних непорозумінь; «Немає речі, немає предмета історичного 
дослідження, яким би судилося бути менше, а може, навіть гірше 
зрозумілими, аніж козацтво. Різні забобони, претензії ворожих сто-
рін, національні упередження народів кількох країн злучилися, аби 
затемнити і викривити погляди щодо цієї системи народів, а також 
народностей з неї посталих. [...] Хоча упродовж останніх років на 
цю частину історії стали дивитися серйозніше, і багато недоречнос-

17 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1837. – S. 6–8.
18 Усвідомлюючи свою недостатню на той час орієнтацію в українській істо-

рії, М. Грабовський у примітці зазначає, що відомості про формування козацтва 
запозичив із рецензії «пана Полєвого (Ніколая Полєвого. – С.  К.), присвяченої 
“Истории Малой России...” Бантиш-Каманського». Див.: Grabowski M. Literatura i 
krytyka... – S. 10.
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тей були спростовані, однак мені видається, що справедливий спо-
сіб сприймання та оцінювання козацтва як історичного феномену, 
особливо у нас, ще не став загально знаним. Починаючи розмову 
про українську поезію, власне, пам’ятки козаччини, я вважаю пер-
шочерговою справою розповісти, чим було козацтво, хто такі були 
оті козаки, котрі, навіть уже не будучи політичним організмом, за-
лишили по собі незнищенні національні риси, оригінальні свої зви-
чаї, свою мову, свою поезію»19.

Останнє речення пояснює передумови та мотиви апологетично-
го ставлення М. Грабовського до Січі й козацтва в цілому, причини 
захисту його від образливих та принизливих «забобонів, претензій 
ворожих сторін, національних упереджень народів кількох країн» 
включно. Отож, романтик Грабовський відзначався народознавчою 
та історичною пристрастю, яка, навіть підлягаючи різним коливан-
ням і тискові суспільного запотребування чи моді на «відтворення 
кресового минулого»20, була підставою для оптимістичного висновку 
про долю «козацького народу», всупереч поширеним переконанням, 
які ототожнювали занепад «політичної системи» зі смертю нації. По-
літична смерть не була для нього рівнозначною смерті історичній, 
бо народ як форма колективного буття надалі зберігає тяглість іс-
торичної свідомості, а вона – явище духовного порядку, якого жодне 
фізичне насильство знищити не спроможне. Народ, котрий пережив 
навіть своє історичне буття, продовжує існувати духовно у поезії та 
історії21. У цьому полягає сенс відкритого романтиками та підхопле-
ного Грабовським «духу народу», а також спроба ревальвації «інди-
відуальности народу», вираженої у багатстві поезії, звичаїв, культу-

19 Там само. – S. 8–9.
20 Про спробу «відтворити» минувшину України М. Грабовський розлого пише 

у вступі до «Ukraina dawna i terażniejsza» (Kijów, 1850. – T. I): «O zabytkach najgłębszej 
starożytności», а також у листуванні. Скажімо, у листі до Олександра Пшездєцького 
читаємо: «Я підготував до друку великий том “вітчизняних пам’яток” (“Pamiętniki 
domowe”), тобто записок про давні звичаї, перекази, легенди та ін. Цього ж року 
беруся щиро до моєї “Минулої та сучасної України”, про яку уже широко розтрубле-
но, але ще багато чого бракувало і бракує, аби покласти на стіл цей твір. Маю намір 
зробити мапу могил, кільканадцять розкопати; власне листуюся з цього приводу. 
Пишу також новий роман (не “Тайкури”) і сього року видам (йдеться про “Старосту 
Каньовського”. – С. К.). Маю також кілька інших проектів і, щоб обговорити їх зі 
Свідзінським, їду оце на кілька днів до Києва. Ми маємо великий том актів до істо-
рії доби Хмельницького, який доволі яскраво висвітлив цей період; його неодмінно 
треба видати. Якщо пан граф має щось стосовне до цього предмета, будь ласкавий, 
надішли якнайшвидше» (Michała Grabowskiego listy literackie... – S. 346).

21 Bar A. Grabowski jako teoretyk... – S. 21.
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ри, у релігійній, мовній, етнічній єдності, а понад усе – у спільності 
історичної традиції та політичних прагнень народу.

На ґрунті останньої історична уява кресового романтика, спраг-
лого великих, загальнолюдських ідей, репрезентованих козацькою 
традицією, затрималася на січовому козацтві як на форпості христи-
янства22, приписуючи йому роль східного лицарського ордену, яким 
керував той же християнський дух, що й орденом мальтійських ка-
валерів. Натхненний своїми асоціаціями, М. Грабовський, крім того, 
опоетизував його порівнянням, згадаймо, оборонних фортець се-
редньовічних лицарів та козацьких військових таборів, захованих 
поміж степових курганів та річкових порогів, де «острів був мо-
настирем, степ – командорією, і навіть як і у тих, існувала обітниця 
безженства»23.

Але захоплення М. Грабовського січово-козацькою романтикою 
цими планами не обмежується. Представляючи історію формування 
Січі, часи, обставини й мотиви її виникнення, автор «Коліївщини і 
степів» поряд з докладними, поверховими та помилковими суджен-
нями водночас вказує на Січ як на місце, де громадилися різноплемін-
ні бунтівники та втікачі24, оскільки саме «конечність рятувати життя 
втечею до віддалених місць була джерелом козацтва. Здобута безпека 
породжувала пізніше жадання помсти ворогам і почуття цілковитої 
незалежности. Незалежність, здобич, вростання у сильне товариство, 
врешті, осілість зробили козацьке життя привабливим для злидарів 
з-поміж втікачів. Темний і брутальний спочатку невільник, який дри-
жав перед батогом, якщо не перед мечем татарина, ганьблений, зне-
важуваний, тепер він – вояк з мечем у руках, на бистрім коні, вільний, 
як вітер степовий, славлений у піснях, рівний своїм товаришам, – чи 
ж міг цей втікач не припасти усім серцем до козацького буття?»25.

Поміж цими, витриманими в емоційному тоні реченнями міс-
титься також багато безсторонніх зауваг, котрі окреслюють Січ як 
зародок «козацької республіки», особливо відколи «військова рес-
публіка дніпровських козаків перейшла до зрілих форм суспільно-
го побуту, почала модифікуватися в залежності від географічних 

22 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 8. Такий підхід часто трапляється у 
піснях та думах, див.: Kozak S. U źródeł romantyzmu... – S. 53.

23 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 8.
24 Ці питання всебічно розглянуті у книзі: Wójcik Z. Dzikie pola we ogniu. O Ko-

zaczyznie w dawnej Rzeczypospolitej. – Wyd. 3. – Warszawa, 1968.
25 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 19.
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кордонів та політики сусідніх держав, входити з ними у відносини 
миру й війни. Із мішаних втікацьких дружин постав одноплемін-
ний малоросійський народ, який намагався зміцнити свою неза-
лежність, боровся за неї і зазнав поразки»26.

Процитовані висловлювання та зауваження наводять на ви-
сновок, що у цій частині міркувань М. Грабовський відходить від 
суто консервативної позиції, на якій стояв27, як і письменники пе-
тербурзького гуртка; радше деякі підходи виказують певну збіж-
ність з поглядами Максимовича та польською еміграційною де-
мократичною думкою, представленою Кремповецьким, Ворцелем 
і Чинським. Саме завдяки їм відбулася засаднича переорієнтація 
польської точки зору на українське питання28, але у поглядах на ко-
зацтво, поряд із захопленням козацькою республіканською систе-
мою, не бракувало тверджень, що «для Польщі розрив з козацтвом 
став причиною її занепаду» і що джерелом сучасного відродження 
братів-слов’ян є представлений козацькою традицією революцій-
ний чинник – дух свободи, закорінений у «їхніх народних піснях, 
у яких любов, свобода, мужність були найпоширенішою темою; за-
звучавши від берегів Вісли до берегів Неви, відважний дух цих пі-
сень вплинув на поширення мистецтва народної війни», – доводив 
Ян Чинський у своєму рефераті «Quelle a ete l’innfl uence des Kosaks 
sur la litterature, le sciences, les arts et civilisation en general dans le 
Nord et dans l’Orient?»29, виголошеному 1835 р. на організованому 
Історичним інститутом Міжнародному конгресі у Парижі, присвя-

26 Там само. – S. 28.
27 Це багаторазово підкреслює М. Інгльот у цитованій праці. Яскраві приклади 

такої позиції можна знайти особливо у пізніших підходах М. Грабовського, а також 
у його кореспонденції. У  листі до Ю.-І. Крашевського від 1813  р. читаємо: «Наша 
україноманія, яку ти першим окреслив як хворобу, була справжнім розкладом і 
недоречністю. Понад усяке розуміння було те, як ми, поляки, мало не з кожного 
розбійницького ватажка робили героя; на історичні події ми дивилися упереджено, 
оббріхували себе у небувалих злочинах, обожнювали власних неприятелів. Однак усе 
це може і було б непоясненою загадкою, якщо не згадати про поширення поміж нами 
демагогічних доктрин, які кожну справу простолюду перетворювали у справедливу. 
Після таких надмірностей легко можна було б зрозуміти, що справжня поезія народу, 
котрий у вікових кривавих змаганнях з нами просяк до нас ненавистю та жагою пом-
сти, мусить дихати саме такими почуттями. Це історія, якої жодні людські симпатії не 
здатні переробити». Див.: Michała Grabowskiego listy literackie...– S. 327–328.

28 Див.: Козак С. Польсько-українські революційні зв’язки (1830–1863) // Укра-
їнський історичний журнал. – 1965. – Ч. 3.

29 Цей реферат опубліковано у томі матеріалів конгресу: Congres Historique 
Europeen reuni a paris, a u nom de l’Institut Historique. – Paris, 1836.
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ченому зіставленню актуальних досягнень європейської культури 
у царині історико-природничих наук та мистецтв.

З трибуни того ж конгресу, виступаючи з подібним рефератом, але 
з позицій угруповання Адама Чарторийського, схожі думки висловив 
голосний «козацький романіст» Міхал Чайковський, котрий вбачав у 
козацькій традиції ознаки та прикмети «найчистішої слов’янськости», 
з якої било багате й живе джерело «рідної польськости»30.

На цій думці також ґрунтується обговорювана тут козакофіль-
ська концепція М. Грабовського, котрий, віддаючи належне фоль-
клористам і поетам за живий інтерес до вітчизняних пам’яток і 
традицій, наприкінці розділу «Яке значення козацтва?» несподіва-
но, але рішуче стверджує, що лише з появою збірки українських пі-
сень М. Максимовича (він виразно зазначає, що йдеться не про ви-
дання 1827 р.31, яким, до речі, користувалися не лише Б. Залеський, 
Ю. Словацький, С. В. Гроза чи Жегота Паулі, але й А. Міцкевич32, а 
саме про видання 1834 р.) «можна вважати, що ми знаємо україн-
ську поезію». Досі про неї міркували більше на підставі чуток, а не 
ґрунтовного знайомства. Усі знали, що в Україні є славні думи, ста-
ровинні історичні співанки про Нечая, Дорошенка; що на правому 
боці Дніпра є лірники, на лівому – бандуристи. Але звістки ці були 
глухі, і ми радше здогадувалися, ніж докладно знали, якими скар-
бами володіємо, точніше кажучи, які скарби щодня втрачаємо зі 
смертю старців, зі зміною звичаїв селянського люду, із втратою ним 
пам’яті про своє минуле буття. Можна було боятися, що з плином 
років ця багата поезія перетвориться у цього люду на таку ж незна-
чну пам’ятку, якою було наше дотеперішнє знання про неї. Принай-
мні доступ до цих простонародних пісень не був легким, вони були 
найдоступнішими для тих, хто не вмів чи не міг їх належним чином 
вивчити. Тому треба визнати, що лише твір п. Максимовича надає 

30 Реферат М. Чайковського «Quelle a ete l’innfl uence des Kosaks sur la litterature, 
le sciences, les arts et civilisation en general dans le Nord et dans l’Orient?» також був 
уміщений у збірнику: Congres Historique Europeen… Пор.: Piotrowiczowa J. Michał 
Czajkowski jako powieściopisarz. – Wilnо, 1932. – S. 30–34.

31 Згадуючи про томик М. Максимовича «Малороссийские песни» (М., 1927), 
М. Грабовський принагідно зазначає, що після смерті Ходаковського (1825) колек-
ція останнього потрапила до рук українського видавця (а отже, і до його пісенних 
видань), що підтверджують сучасні польські (Й. Маслянка) та українські (О. Дей) 
дослідники.

32 Див.: Batowski H. Przyjaciele Słowianie. Szkice histоryczne z życia Mickiewicza. – 
Warszawa, 1956. – S. 31; Гнатюк В. Впливи Максимовича…
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форми й обрисів тому, що раніше бачилося тільки в імлі й нечітких 
сутінках»33.

Процитована думка додатково пояснює мотиви зацікавлення 
М.  Грабовського публікацією М. Максимовича, водночас вона є 
авторським вступом до другого розділу його розвідки, який міс-
тить оцінку вартости української збірки та спроби власних по-
етичних перекладів. Посилання на козацьке минуле було поклика-
но, сказати б, історично зміцнити та узаконити ці спроби критика. 
Отож, подаючи власну конструкцію минулих «романтичних часів», 
М.  Грабовський привертав увагу сучасників до найбільш міфо-
творчих регіонів романтизму, до джерел великої «поезії історії»34.

Тут ми маємо справу із явищем, аналогічним тому, який вияви-
ли авторки «Романтизму та історії», котрі, міркуючи над певним 
аспектом тієї ж «поезії історії», пишуть: «Поетична інтерпретація 
минулого згідно з цими критеріями рухалася в напрямку вели-
ких ідей, представлених народами та визначними особистостями, 
які втілювали ці ідеї. Звідси образ минулого, витворений роман-
тизмом, – героїчного, пристрасного, скерованого до великої мети, 
натхненого піднесеними ідеалами. Домінування в житті нації по-
тужної ідеї романтики вважали доказом його поетичности [...]. Від-
криття “романтичних часів” у літературі дев’ятнадцятого століття 
було покликане компенсувати польській культурі брак традиції 
“романтичної поезії” – брак вітчизняної давньої мистецької твор-
чости, яка б увічнювала властиву минулому нації “поезію життя”»35.

У цьому контексті легко зрозуміти, що романтичне козакофіль-
ство М. Грабовського було тісно пов’язане з ідеологією та естети-
кою романтизму, а насамперед з пошуками тієї «великої ідеї», що 
була водночас гарантією давности й поетичности народу. Тому таке 
сильне захоплення викликала у критика збірка М. Максимовича 
«Украинские народные песни», в якій провідним мотивом є саме 
твори, ніби «взяті з козацької історії».

Аналіз збірки М. Грабовський починає зауваженнями щодо 
укладення змісту, особливо підкреслюючи історичний критерій, 

33 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 35–36.
34 «Поезія історії» у літературних програмах романтизму була покликана від-

творити, тобто «воскресити», повернути давнину, що уможливлювало почуття то-
тожності з минулим, а отже, і з національним самоусвідомленням, як зауважують у 
своїй книзі Яніон і Жмигродська (див.: Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i histo-
ria. – Warszawa, 1978. – S. 44).

35 Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia... – S. 45.
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насамперед, коли йдеться про думи. На думку критика, оскільки 
зібрані тут думи засновані на історичних подіях, то прийнятий 
Максимовичем поділ на думи, що постали до часів унії, від її ви-
никнення до смерті Богдана Хмельницького та після його смерті, 
видається слушним і «властивим природі речей»36. Реферуючи, па-
рафразуючи та цитуючи найцільніші фрагменти дум і передмови 
М. Максимовича, М.  Грабовський вплітає у текст своєї розвідки 
переказ змісту найцікавіших пісень та дум, не забуваючи водночас 
проілюструвати свій виклад власними перекладами відповідних 
текстів, зауваженнями на історичні теми, полемічними репліками 
чи спостереженнями, нерідко суперечливими, але цікавими37.

Скажімо, покликаючись на думку М. Максимовича щодо дум, 
які останній характеризував як «співані бандуристами поеми», що 
відрізняються від пісень «швидше розповідним, аніж епічним, ха-
рактером та вільною мірою вірша, який складається з неокресленого 
числа тонічних складів», М. Грабовський несподівано зауважує: «До 
цієї дефініції варто додати, що бандуристи в Україні є (а може, пра-
вильніше сказати – були, бо заледве кілька з них доживає віку воло-
цюгами і жебраками на лівому березі Дніпра) фаховими співаками. 
Вони – різновид бардів, менестрелів, або, точніше, рапсодів (бо усе 
це, природно, кровно пов’язане з прекрасною Грецією). Тому й думи 
їхні часом є уламками справжньої епопеї, іншим разом – просто ри-
мованими хроніками, за допомогою яких усі первісні народи намага-
лися закарбувати у пам’яті традицію вітчизняної історії»38.

Вважаючи українські думи та пісні рештками «справжньої 
епопеї», у якій для сучасних та прийдешніх поколінь збережено 
пам’ять про події вітчизняної минувшини та усю історичну тра-
дицію, М. Грабовський у цьому не лише принципово не відходив 

36 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 37–38, 65.
37 Ця свідома діяльність критика була продиктована, як можна довідатися з 

його кореспонденції, пошуками правди, деколи це була правда однобока, виразно 
тенденційна, проте автор переконано твердив: «Я шукаю правди, я прагну інших, 
зокрема малоросіян, напровадити на дорогу правди, а тому буду переконливим 
настільки, наскільки зможу спиратися на вірогідні твердження» (див.: Michała 
Grabowskiego listy literackie...– S. 373).

38 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 38–39. Коли йдеться про згадане 
пов’язання з Грецією, то в листі до М. Грабовського Б. Залеський ще у 1825 році пи-
сав: «Нагадую тобі (прохання) про пісні, мальовничі описи України – ти чудово зна-
єш, як я їх потребую. Цієї хвилі я читаю простонародні новогрецькі пісні Фореля, 
якими так захоплена уся Європа, а українські ж бо за духом і виразністю майже такі 
самі» (цит. за: Tretiak J. Bohdan Zaleski (1802–1831). – Kraków, 1911. – S. 276).
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від точки зору М. Максимовича, але ніби свідомо покликався на 
відомий програмно-романтичний уступ з передмови українсько-
го дослідника, котрий дивився на думи й пісні, як на «намогильні 
пам’ятники», вбачаючи у них передовсім «живих свідків віджилого 
минулого», бо «події козацького життя випиналися у дзвінкі пісні, 
і тому вони повинні скласти найвірніший і найзрозуміліший літо-
пис для нового історика Малоросії»39.

Згідно з наведеними поглядами, пісенний образ української іс-
торії був водночас «вічно живим свідком історії» та виразом по-
чуттів, поривань і прагнень нації; завданням романтичного творця 
було насамперед пізнання та докладне прочитання збережених у 
піснях і думах політичної історії та звичаїв нації.

Саме це бажання водило пером М. Грабовського40, котрий, звер-
таючи пильну увагу на тексти з історичною канвою, не лише роз-
лого їх коментував і щедро цитував, але й представив повні тексти 
чотирьох дум та аж тринадцяти пісень у власному перекладі, а саме: 
першої та четвертої пісні про гетьмана Свірговського, про Богдан-
ка, Богуславця, Байду, «Туман поле покриває», «Ой на морі, на морі 
синенькім», «Ой мала вдова сина сокола», «Гомін, гомін по діброві», 
«Ой панове молодці, відкіль ідете?», «Вітер гуде, трава шумить», 
«Наїхали козаки до Марусі в гості», «А що у тій Чорногорі за воронії 
коні», а також великі уривки пісні про Морозенка, пікінерів та інші.

3 цієї колекції виразно видно, що особливою симпатією М. Гра-
бовського тішилися історичні пісні, зокрема ті, в яких оспівується 

39 Максимович М. Собрание починений. – К., 1877. – Т. 2. – С. 453–454; Козак С. 
Михайло Максимович – основоположник української науково-романтичної ідео-
логії // Наша культура. – 1973. – Ч. 12; 1974. – Ч. 1.

40 Ось, для прикладу, ще одне зізнання М. Грабовського, що походить із тре-
тього розділу аналізованої розвідки: «Не виїжджаючи кілька років з України, я 
намагався скористатися цією нагодою, аби ознайомитись як з її історією, так і по-
езією. Я збирав пісні, записував казки, добував із доступних мені архівів докумен-
ти, які могли вияснити давнє становище цього краю, і мені здавалося, що я знаю 
Україну краще за багатьох інших. Я віддавна знаю майже всі закутки наддніпрян-
ської України, завдяки обставинам я пізнав і решту спадку давніх козаків. Я про-
їхав уздовж усієї лівобережної Малоросії аж до місць, де уже дотикаються мало-
російські та великоруські племена. Інтереси затримали мене найдовше власне у 
самісінькому центрі української еміграції після перших розрухів Хмельницького 
у 1651 р., в Острогозьку. Отож, береги Сіверського Дінця, Сосниці, Айдару стали 
мені знаними не менше за береги Тясмину і Росі. Я не одноразово жалкував, що 
така нагода ознайомитись із цією поетичною Україною не трапилася комусь іншо-
му, хто міг би з цього добути значно більше користі» (див.: Grabowski M. Literatura 
i krytyka... – S. 108–109).
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боротьба січового козацтва з турецько-татарськими наїзниками. 
Услід за М. Максимовичем критик поетизує тут41 період т. зв. «во-
єнної слави козацтва», тобто часи перед унією, коли, як в один голос 
стверджували польські та українські романтики, «були ми вольни-
ми козаками», що сприймалося як метафоричний синтез давньої 
польсько-української єдности, котру вони прагнули воскресити й 
оживити і на підставі якої конструювали політичну спілку для від-
будови згаданого «тихого раю»:

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
От там-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп’яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова 
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Тe deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.

41 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 51.
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Подай же руку козакові
І серцє чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай42

Таке ставлення й туга романтиків за доунійним польсько-укра-
їнським «тихим раєм» стануть ще зрозумілішими у контексті на-
ступної історичної епохи, добре знаної їм з історичних джерел та 
повідомлень, зокрема також і з героїчних пісень і дум, які належать 
до періоду Хмельницького і Гетьманщини, коли внаслідок заго-
стрення релігійних, соціальних та національних конфліктів розпо-
чалися тривалі сутички і пролилася братня кров. І тут, незважаючи 
на певне озлоблення, яке виявилося у називанні козаків, а особли-
во гайдамаків, «розбійниками», «грабіжниками», «опришками», 
М. Грабовський несподівано зауважує, що «цей період (йдеться на-
самперед про епоху між 1592–1657 рр. – С. К.), аж до доби Хмель-
ницького, багатий на мучеників за релігійну та політичну волю 
України»43. Звертаючи увагу на зібрані у колекції М.  Максимови-
ча пісні, у яких оспівано саме таких козацьких героїв (назвемо для 
прикладу Наливайка, Остряницю, Нечая) критик особливо виді-
ляє пісню, у якій «у дусі простонародної поезії [показано] картину 
побойовища», котре у польських словесних шатах змальовано так:

Tuman pole pokrywa,
Kozak polem przejeżdża.
Oj wyjechal pod mogiłę
Pod mogiłę Wierzchowinę.
«Ty, mogiło Wierzchowino,
Czemuż z rana nie gorzała?»
«Oj jam rano nie gorzała,
Bum ja rano krwią kipiała».
Oj krwią jaką? Krwią kmacką
Po połowie ze krwią lacką!44.

Тему «землі, просяклої козацько-ляцькою кров’ю» та «всіяної бі-
лими кістьми», яка червоною ниткою проходить крізь український 

42 Шевченко Т. Полякам // Шевченко Т. Твори : у 5 т. – К., 1978. – Т. 2. – С. 41.
43 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 59.
44 Там само. – S. 59–60.
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народний епос, М. Грабовський розглядав не лише в аналізованій роз-
відці, а й у пізніших працях та кореспонденції. Ось у листі до Ю. І. Кра-
шевського критик стурбовано пише, що «епопея, побудована на на-
ціональних сутичках козаків з ляхами, не може бути похвальною для 
нас», а трохи далі, незважаючи на доволі критичне судження (див. при-
міт. 25), констатує: «Отож, чи зуміємо ми стерпіти правдиву козацьку 
поезію? Було б дуже шкода, аби національні пристрасті стали цьому на 
перешкоді. Минуле й історія не можуть розпалювати шаленства. На ві-
йни козаків і ляхів ми повинні дивитися, як на війни поміж греками та 
троянцями, і лише тоді ми відчуємо усю принадність малоруської Ілі-
ади. З точки зору літератури це було б дуже бажаним, бо усвідомлення 
справжньої краси є насолодою і насолодою плідною у розвідках»45.

Гердерівська концепція України як новочасної Греції з’являється 
у міркуваннях М. Грабовського доволі часто. Властивий політичний 
сенс цієї аналогії він висловив у вищенаведеному фрагменті, останнє 
речення якого виразно спонукає до щораз глибшого вникання у «дух 
України», що, на його думку, була тим феноменом у літературі, яким 
колись була Греція46. Заповідання насолоди з осягнення «справжньої 
краси» у багатих «джерелах української простонародної поезії» було 
покликане тамувати невдоволення від надмірної кількості взаємних 

45 Michała Grabowskiego listy literackie… – S. 328. Така романтична точка зору 
була, мабуть, питанням дуже істотним, оскільки навіть в оцінці Коліївщини, най-
драматичнішої події в історії україно-польських відносин, критик зумів подекуди 
бути стриманим. На маргінесі нотаток про «Канівський замок» С.  Гощинського 
М. Грабовський пише: «Одна з подій, пам’ять про яку ще досі дуже жива і повсюдна 
в Україні, – це бунт суспільства супроти шляхти 1768 року та найтрагічніша його 
сцена – уманська різня. Ще й досі, хоча рідко, трапляються ті, хто був наочним свід-
ком тих страхітливих подій, а мало знайдеться тих, хто б не чув про них докладних 
оповідей. Кожен, хто народився і виховувався в Україні, знає ці перекази з дитин-
ства, коли вони з усією силою діють на чутливу уяву. Про цю різанину є розмаїті 
поеми та майже сучасні їй описи, та й зовсім небагато українських адептів поезії 
не пробували своїх сил на цьому місцевому трагічному матеріалі. Гощинський був 
з ним обізнаний, як і інші, отож не дивно, що коли він шукав матеріал для поеми, 
змістом якої мали б бути Україна та її звичаї, йому на думку спали перекази про 
Коліївщину (так тут називають цей заколот). [...] Небуденні явища подибуємо і в 
самому дусі його твору, і в тих місцях, які він живцем переніс із щоденного побуту 
народу, натрапляючи на які, ми, хто знає Україну, дивуємося, як він зумів висловити 
власне те, що було у наших головах і серцях, у наших спогадах та уяві, що ми віддав-
на знали, тільки не зуміли цього змалювати наяву. Якщо Гощинський надалі збереже 
цей кут бачення, якщо він зуміє залишитися при своєму національному обличчі, 
хоча б навіть і провінційному, природа його поезії знайде визнання небуденного 
значення» (див.: Grabowski M. Literatura i krytyka...).

46 Про можливі джерела таких думок див.: Kozak S. U źródeł romantyzmu... – 
S. 18, 115–118.
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«кривавих картин», що поступалися пластичністю, таємничістю, 
принадністю та «силою уяви» хоча б таким пісенним строфам, що їх 
цікаво перекладав польською мовою М. Грабовський:

Hej od ujścia Dniepra do źródeł
Siedemset rzeczek i cztery,
A wszystkie one w Dniepr upadły, 
W Dniepr sławny, niewysłowiony.
Powiejcież wiatry niżowe
powiejcie w żagle bezdenne!
Oj siedzi Kozak przy rudlu,
On rudtem gdzie chce powraca,
Na czarne morze spogląda.
Oj płynie okręt sam jeden,
W nim Turczyn siedzi z Turkinią.
Turlania siedzi, nie próżnuje,
Ręczniczek jedwabny ona wyszywa.
Dla kogoż ten ręcznik będzie?
Czy dla Turczyna, czy Tatarzyna
Oj czy dla Kozaka młodego?
Oj to będzie dla Koszowego młodego47.

Згідно з поглядами українського фольклориста й романтиків 
загалом, М. Грабовський переконаний, що «кожна кепська пісень-
ка», навіть її «найменший уривок», може не тільки виявити справ-
жню красу, а й чогось навчити, зокрема тих, хто шукає у піснях і 
думах слідів історичної традиції або дійсно прагне «заглибитись 
у таємниці природи простонародної поезії». У  такому разі митці 
повинні поділяти з народом його уподобання, вірування, погляди, 
нахили, повинні становити з ним одне ціле48, і лише тоді їхні тво-

47 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 58.
48 Вслід за Гердером, який закликав «іти в народ і пізнавати його душу», що ці-

лісним відлунням розійшлося цілою Слов’янщиною, Зоріян Доленга-Ходаковський, 
вплив якого на польських, українських та російських фольклористів був величезний, 
іще 1818 р. у своїй відомій розвідці «Про дохристиянську Слов’янщину» писав, що 
хоч би скільки він замислювався над «образом слов’ян», завжди «почував внутрішню 
шану до наших прадідів, повагу до величі їхньої думки і завше віднаходив у собі ба-
жання подальших дослідів і викінчення в міру сил цього образу». Зосереджуючи свою 
увагу на цьому питанні, Ходаковський висновує: «Треба йти і спускатись під стріху 
селянина у різних віддалених сторонах, треба поспішати на його учти, забави та різ-
ні пригоди. Там, у димі, який піднімається над головами, снуються ще старі обряди, 
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ри будуть творінням усього народу. Тільки тоді поезія наповнить-
ся свіжими барвами й пахощами, навіть якщо вона набуде інших 
форм та прибереться в інші мовні шати, як-от у дуже вдалому творі 
М. Грабовського – пісні про Свірговського:

Gdy tego pana Jana
Swiergowskiego Hetmana
Gdy Turcy zachwycili;
Głowę mu odrąbali,
Głowę mu odrąbali,
Na buńczuku wieszali
l w surmy wygrywali,
Z niego się naigrawali.
A z dołu chmura się sciąga,
Kruków obłok nabiera,
Tuman na Ukrainę kładzie;
A Ukraina się smuci,
Oj Ukraina się smuci,
Hetmana swego płaze.
Wtedy bujne wiatry powiały
Gdzieście naszego Hetmana podziały?
Wtedy jastrzębie naleciały
Gdzieście naszego Hetmana żałowały?
Wtedy orły zaszumiały
Gdzieście naszego Hetmana pochowały?
Wtedy skowronki się wzwiły
Gdzieście się z naszym Hetmanem żegnały?
U głębokiej mogiły
Koło miasta Kilii
Na tureckiej tinii49.

Можна з усією певністю твердити, що завдяки блискучій самообіз-
наності з українським фольклором та його особливостями М. Грабов-
ський зумів зберегти оригінальність стилю й «епічність духу» не лише 
процитованої тут поезії, а й усіх включених до аналізованої розвідки 

наспівуються старовинні пісні, і поміж танками простоти оживають імена набутих 
богів» (див.: Dolęga-Chodakowski Z. O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne 
pisma / оpracował oraz wstępem opatrzył J. Maślanka. – Warszawa, 1967. – S. 24–25).

49 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 52–53.
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пісень, дум, які він переклав. Але тут ми маємо справу не лише з на-
читаністю, літературними пізнаннями та майстерністю у використанні 
різних можливостей перекладу. Як романтик та ентузіаст України, Гра-
бовський, услід за Гердером (а Максимович був чільним українським 
послідовником цього німецького філософа50), постійно усвідомлював, 
що поезія – гідна більшої довіри «дочка людської душі», вираз «духу 
нації». І для того, аби пізнати, змогти оцінити народ, «треба увійти в 
його епоху, край, у коло його думки й відчуттів, побачити, як він живе, 
як вихований, які предмети бачить, що пристрастно любить, яке його 
повітря, його небо, клімат, його статура, його танці й музика. Нехай до-
слідник пізнає усе це не як чужинець чи ворог, а як приятель і родич»51.

Аналізована тут розвідка М. Грабовського «Про українські пісні», 
а також ретельний перегляд його починань та діяльності на польсько-
українській літературній і культурній ниві дають підстави дійти вис-
новку про те, що кресовий романтик виходив, власне, з цього засно-
вку, до того ж він мав надто багато приводів, аби досліджувати «дух 
України» не як чужинець, а як родич та ентузіаст. У світлі сказаного 
можна бути певним, що висловлені ним подекуди у попередніх мірку-
ваннях консервативні та тенденційні думки не лише не мали істотного 
впливу на обговорювану тут розвідку, а й жодною мірою не відбилися 
на практиці перекладу, добору текстів тощо.

Це підкреслювало багато польських дослідників52. Український 
учений Р.  Кирчів також дотримується такої думки, виразно зазна-
чаючи у монографії «Український фольклор в польській літературі», 
що «шляхетсько-реакційна тенденційність світогляду Грабовсько-
го не залишила помітного сліду на самій практиці його перекладів. 
Тут він виходить із чітких естетичних засад точності перекладу, за-
сад, які він не раз обстоював і в своїх критичних виступах, з пози-
цій яких, як вказувалося вище, позитивно оцінив переклади пісень 
львівськими авторами. Усі переклади Грабовського позначені також 
серйозною увагою до форми українських пісень і рим, намаганням 
вірно передати їх образно-емоціональний зміст, інтонації, настроєву 
гаму, дати уявлення польському читачеві про характерні особливос-
ті їхньої художньої мови»53.

50 Видається, однак, що Максимович торував шлях до Гердера не безпосеред-
ньо, а через праці Бродзінського та Ходаковського, на які часто посилається.

51 Łempicki Z. Herder // Łempicki Z. Wybór pism. – Warszawa, 1966. – T. 2. – S. 386.
52 Див. цитовані тут праці M. Інглота, M. Яніона, M. Жмигродської.
53 Кирчів Р. Український фольклор… – С. 80.
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Ми процитували твердження львівського знавця предмету, аби 
в контексті ніби голосу ззовні усвідомити об’єктивне значення та 
обсяг літературного починання М. Грабовського, неслушно недо-
оціненого у нас, бо не помічено було навіть факту, що ініціативи в 
дусі Гердера автора розвідки «Про українські пісні» мали засадни-
че значення для польського романтизму загалом, а для дослідників 
польсько-українських літературних стосунків зокрема. У  кожно-
му разі, можна було переконатись, що ці питання не стосуються 
лише маргінесу літератури чи винятково периферійних явищ, як 
це твердили деякі дослідники54; сьогодні уже легко можна побачи-
ти, що автор аналізованої розвідки вирішив у ній (власне на укра-
їнському матеріалі) багато істотних питань та проблем, які випли-
вали з ідеології та естетики романтизму, особливо – пов’язаних з 
«національним обличчям», проблемою романтичного історизму та 
народності, а також «духовним обличчям» літератури.

Підставою всієї цієї концепції є «простонародна українська 
поезія», яка була для М. Грабовського виразником «душі народу», 
його мистецтва та квітучої натури, котра не з «писань» черпає 
натхнення, а, як говорили проторомантики, «складає пісні з уст 
музи» та співає, видобуваючи (що добре видно із збірки М. Макси-
мовича) «найстаровинніші барви», посталі з дуже багатої фантазії 
та глибоких почуттів. Отож, не дивно, що, висловлюючись у таких 
суперлятивах про думи, критик називає їх епічними оповідями, 
які подекуди випромінюють блиск і талант на міру Дантового55, що 
видно хоча б із наведеного фрагменту «Чорноморської бурі», яку 
М. Грабовський вважав чільною з-поміж перекладених дум:

54 Пор.: Bielanka-Luft owa M. Znaczenie terytorium w tzw szkole ukraińskiej // Pa-
miętnik literacki. – 1936. – Zesz. 2.

55 Grabowski M. Literatura i krytyka. – 1837. – S. 46. У іншому місці він бачить у 
думах «байронівські фрагменти», тобто значно живіші й сучасніші, про що в листі 
до Ю. І. Крашевського (Michała Grabowskiego listy literackie…– S. 326) пише, зокре-
ма, що поважний та сумний тон дум «змальовує до певної міри великий смуток і 
непевність народу, котрий наважується на справу повстання, яке вирішить його 
долю. Так само та дума про Сайка Мушкета, яку я у моїй “Літературі та критиці” 
назвав байронівськими фрагментами, виявилася зовсім не фрагментом, але ціл-
ком епічною розповіддю, бо інакше й бути не могло, а тільки так, що козацькі 
провідники, наважуючись на розбрат з Польщею, певно мучилися в глибині душі 
важкими сумнівами. Дивна річ, що простонародна поезія уміла так досконало 
 увічнити той найтаємничіший стан умислів епохи, а при тому знову ж повторю, 
що ці думи, взяті лише як замальовка часу й місця, виявилися неперевершено до-
сконалими».
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Na Czarnym morzu, na białej śród morza skale,
Jasny sokół żalobnie kwili, wykwila,
Smutny siedzi, pilnie patrzy na morze Czarne, na fale,
Że na morzu Czarnym powstaje niedobra chwila;
Że na niebie wszystkie się gwiazdy pochmurzyły,
Że pół miesiąca obłoki zasłoniły,
A z dołu bujny wiater powiewa,
Na czarnym morzu przeciwna fala się zrywa,
Statki kozackie na trzy części rozbija:
Jednu część w ziemię Agarską zaniosłą,
Drugą część pędzi w gardło Dunaju bez wiosla,
A z trzecią co się dzieje?..
Na Czarnym morzu się zatapia.
Przy tej części był Hrycko Zborowski,
Ataman kozacki Zaporoski;
Ten się przechadza po okręcie,
Przemawia słowy w złym momencie:
Kto między nami, panowie, wielki ma grzech na sobie; 
Coś wielka nawalnica napada nas w tej dobie;
Spowiadajcie się, panowie, Bogu miłosierdnemu,
Morzu Czarnemu i mnie Atamanowi koszowemu.
Kto grzeszy, niech wpadnie w morza Czarnego głębinie!
Niech za jednego wojsko kozackie nie ginie.
To gdy Kozacy usłyszeli,
Do grzechów się nie czuli, wszyscy milczeli,
Odezwał się tylko jeden Kozak rejestrowy,
Piriatyński popowicz Ołeksij, pisarz wojskowy56.

Правдоподібно, що М. Грабовський зберіг оригінальну поетич-
но-мелодійну подобу української думи, хоч однією з найважливі-
ших проблем, яку він мусив вирішити, беручись за переклади дум, 
власне, була їхня мелодійно-ритмічна організація, пов’язана з осо-
бливостями музичного ладу, чи, як це він сам назвав, «особливим 
кроєм поетичного речитативу»57. Усвідомлення відмінності ритмі-
ки та мелосу дум, пов’язане з розумінням відмінності мовно-гра-
матичної системи оригіналу та перекладу, а також різного ступеня 

56 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 73–74.
57 Див.: Michała Grabowskiego listy literackie…– S. 325; Колеса Ф. Про ґенезу 

українських народних дум. – Л., 1921.
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розвитку мов причинилися до того, що переклади М. Грабовського 
мають подекуди, висловлюючись у прийнятих на сьогодні термі-
нах, характер контекстуального перекладу, що дає можливість по-
вною мірою зрозуміти усі нюанси чи оригінальність тлумаченого 
тексту58, без потреби, ясна річ, віднесення до першотвору:

To nie wicher po Czerkiniej dolinie hula,
Nie bystry orzeł jastrębiów płoszy,
Wdowi synek Konowczenko na wronym koniu harcuje,
Mieczem jak błyskawicą połyskuje,
Trzech Tatarów-janczarów zbija z koni,
Wtedy szabli bułatne na dół kłoni,
Kozakom rycerstwo swoje wychwala,
Bezpiecznie po dolinie buja,
Bisurmanów na śmiech podejmuje59.

Безперечно, тут ідеться не так про «вірність» українському 
оригіналові, як про збереження рис, близьких до поетики дум та 
відтворення їхньої образно-емоційної лункості. Це добре видно з 
перших віршів цитованої «Думи про Івана Коновченка»:

На славній Україні,
У славнім городі у Корсуні,
Кликне-покликне Хвилоненко,
Корсунський полковник:
«Годі вам, панове-молодці, домовати,
Ідіте зо мною на Черкеню-долину гуляти,
Слави лицарства козацькому війську доставати!»
От-тогді по городам не музики вигравали,
Осаули військовії походжали,
Листи читали, козаків у похід викликали:
«А хто буде панотцьового – промовляли –
Неділешнього обіда дожидати,
Той буде Хвилоненка,
Корсунського полковника
В шести милях доганяти»60.

58 Під цим оглядом на увагу заслуговує праця: Micewicz T. Zarys teorii przekła-
du. Zagadnienia wybrane. – Warszawa, 1971, а також раніші компендіуми: O sztuce 
tłumaczenia. – Wrocław, 1955; Теория и критика перевода. – М., 1962.

59 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 82.
60 Цит. за: Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834. – С. 51–52; 
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А зараз, для прикладу, варто порівняти переклад цитовано-
го фрагмента, аби ближче придивитися насамперед до поетичної 
трансформації явища, котре виникло на межі двох споріднених 
мов і культур:

Na sławnej Ukrainie,
W sławnym mieście Korsuniu,
Krzyczy-wykryka Chwilonenko, korsuński pułkownik:
«Dość wam, panowie mołodcy, domować!
Chodźcie ze mną na Cherkenią-dolinę pohulać;
Sławy, rycerstwa kozackiemu wojsku dostawać!»
Wtedy to nie muzyki po miastach grają –
Assawuli się wojskowi przechaodzają.
Listy czytają, Kozaków w pochód wyzywają:
«A kto zaraz, mówią, na koń nie siędzie
I niedzielnego Pana ojca obiadu doczekiwać będzie,
Ten Chwilonenka
Korsuńskiego pułkownika
O sześć mil dopędzać będzie»61.

З наведених перекладів пісень і дум, їх фрагментів, а також при-
свячених їм міркувань та зауваг виразно видно, що в особі М. Грабов-
ського ми маємо перекладача, котрий відзначався великою літератур-
ною культурою, розумів оригінальну красу епічної народної поезії та 
зумів зберегти її риси та барви. Можна з усією певністю стверджувати, 
що згадуваний уже факт перебування М. Грабовського на пограниччі 
двох культур і мов допоміг йому відчути дух української поезії, який 
справді зворушив його у збірці, яку опрацював М. Максимович.

Водночас у зауваженнях, що підсумовують другий розділ роз-
відки, критик, сповнений скромності щодо власного доробку та 
любові й захоплення щодо народної української поезії подає такий 
висновок: «Я думаю, що для того, хто шукає у цих піснях слідів істо-
ричної традиції чи справді прагне пізнати таємницю природи про-
стонародної поезії, не існує навіть такої кепської пісеньки, такого 
найменшого уривка, який би не міг його дечого навчити. Навпаки, 
для такого дослідника будь-які витяги зі збірок простонародних 
див. також: Думи // упорядкув. текстів, вступ. стаття, приміт. Г. Нудьги. – К., 
1969. – С. 147–148.

61 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 77–78.
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пісень, будь-які хрестоматії будуть недостатніми. Він сягне самих 
джерел, буде студіювати оригінальні збірки з усіма притаманними 
їм особливостями, бо не знайти перекладу, у якому хоча б част-
ка енергії та краси оригіналу не втратилася. Однак поміж творів 
простонародної поезії є настільки досконалі, що їх можна уважа-
ти творчо довершеними, шедеврами мистецтва, вони захоплюють 
самі собою, без жодних сторонніх спонук. Годилося б, щоби зна-
йомство з ними стало набутком якомога ширшого загалу»62.

На користь такого твердження промовляє не лише згадана «до-
сконалість» та «творча довершеність» української поезії, але і, сказа-
ти б, фундаментальні аргументи. У наступному розділі аналізованої 
розвідки, названому «Про елементи української поезії в польській 
поезії», автор обґрунтовує свою позицію: «…Українська поезія по-
винна живо нас цікавити через те, що її елементи діяльно входять 
до складу нашої національної поезії, особливо сучасної. Незмірно 
шкода, що письменники золотого віку Сигізмундів гордували ві-
тчизняною простонародною поезією, скарби якої, доступні за тих 
часів, сьогодні для нас загинули. Пізніші поети також не визнавали 
гідним своєї ученості звертати увагу на ті прості квіти, а тим паче – 
на квіти краю, усіх мешканців якого уважали бунтівниками. Самуель 
Твардовський, хоча й запитує у пісні, звідки взялися лють і запекла 
ненависть холопів до своїх панів, навіть не здогадується, що ці лють 
і ненависть бринять над українськими нивами в поетичних відлун-
нях від [часів] його Козацької війни. Власне кажучи, поляки справді 
могли відчувати природну відразу до цих просяклих нашою кров’ю 
пісень. Потрібні були довгий шерег подій та час, аби ми дійшли до 
сьогоднішньої безсторонності. Треба було, щоб взаємні кривди й 
урази розвіялися, а залишилася сама тільки поезія. Це зробив час. 
Наші найновіші поети, народжені в Україні, кохаються у співах дав-
ніх і минулих віків, які бриніли біля їхньої колиски, і пахощі й барви 
яких вони внесли в національну поезію»63.

62 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 72–73.
63 Там само. – S. 100–101. Цікаві доповнення до цього висновку містить розвід-

ка М. Грабовського «Про українську школу в поезії», а особливо ті її частини, у яких 
автор доводить існування «української школи» у польській літературі. Він пише, що 
в даному разі йдеться передовсім про «щораз більше заглиблення в дух українського 
народу», бо степова самотність, безлюддя і відірваність від цивілізації є запорукою 
«збереження у нього (тобто народу України. – С. К.) без жодних змін його цікавих на-
ціональних рис, успадкованої з давніх-давен, сформованої дуже специфічним суспіль-
ним побутом, а до того ж, у середовищі людей з дуже багатою фантазією та глибокими 
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Цей цікавий висновок критика виразно свідчить, що М. Гра-
бовський як людина мовно-культурного та історичного польсько-
українського прикордоння був особливо чутливий до літературно-
культурних явищ та процесів, які відбувалися на цьому прикордон-
ні, не виключаючи також взаємних сутичок і конфліктів, зокрема 
збройних. Звичайно, йому не вдалося уявити собі всіх механізмів, 
що стосуються польсько-українського прикордоння, ані відкрити 
загальних законів, які керують історією сусідніх суспільств, однак 
він був налаштований доброзичливо, що видно хоча б із того, як, 
шукаючи виходу, він плутається у класових обмеженнях та супер-
ечностях64, не тільки, зрештою, власних, а й своєї доби, так само 
розшарпаної розбіжностями.

А проте, роздумуючи над збіркою українських народних пісень 
М. Максимовича, М. Грабовський зумів висловити власний погляд 
на роль козаччини та українського фольклору у формуванні ро-
мантичних тенденцій у польській та російській літературах. Щодо 
останньої він виразно зазначає, що «у російській літературі є окре-
ма українська школа, так само, як і в нас, власне, зараз я познайо-
мився з прекрасним письменником цієї школи – Гоголем»65.

Вказівка на схожість українських шкіл у польській та росій-
ській літературі свідчить про спостережливість та вдумливість М. 
Грабовського. Він був переконаний, що інтерес російської літерату-
ри до українських справ продиктований істотними переоцінками 
вартостей і сучасними течіями, в тому числі зверненням до фоль-
клору та історії. Тут відбувалося явище, аналогічне до того, яке він 
аналізував у третьому розділі розвідки66 і під впливом якого, зре-

почуттями, поетичної (натури). Отож, дуже справедливо, що в нас уся ця поетична 
школа спиралася на дух родинності, близький усім нашим слов’янським племенам, а 
особливо плідно, напевне, на готову поезію та найсвіжіші епічні форми; ще справед-
ливіше буде сказати, що найновіші поети цієї школи беруться вивести наяву сучасні, 
а не далекі, не мертві, навпаки, живі ще сьогодні звичаї, які водночас сягають сивої 
давнини і вочевидь постали за умов дуже несхожих на сучасний стан речей мало не в 
усьому світі» (див.: Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1840. – S. 57).

64 Див.: Michała Grabowskiego listy literackie… – S. 327–328, 373. Пор. з видан-
ням: Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 56.

65 Michała Grabowskiego listy literackie… – S. 91–92.
66 До цих питань він звертався також у виданні «Літератури та критики» 

1840 р., вказуючи, зокрема, на поверховість українофільства О. Пушкіна: «Однією 
з головних підстав великої слави й справді чудового російського поета Пушкіна 
дехто (не я) вважає його поему “Полтава”, взяту з української історії, принаймні 
присвячену переможній битві, яка трапилася на полях України. Поема завдячує 
свій успіх багатьом справді прегарним місцям, які не могли не постати з-під пера 
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штою, опинився й сам, – український фольклор, а зокрема героїч-
ні думи й пісні, гарячкове колекціоновані та коментовані тогочас-
ними фольклористами й літераторами, виводили простісінько на 
шлях романтизму. М. Грабовський не сумнівається, що «наша так 
звана “романтична” поезія виводиться не з наслідування німців, не 
з теорій Шлегеля; вона, свіжа й прекрасна, вийшла із живого дже-
рела національних народних поезій»67.

Намагаючись обґрунтувати свій кресовий етноцентризм, 
М. Грабовський твердить, що саме «Дніпрові квіти», які «наповни-
ли пахощами і барвами наш вітчизняний літературний квітник», 
належать до найжиттєздатніших джерел поезії, а відлуння їх чу-
ється у творчості польських поетів української школи. Адже немає 
й найменшого сумніву, що такі поети, як Залеський, Гощинський, 
Мальчевський, уже в дитинстві наслухалися українських пісень, і 
пам’ять про них занесли до учених мурів столиці як «живі вражен-
ня рідного краю й самого дитинства. А ще, коли пізніше, уже на 
порозі зрілого віку, з їхніх очей упала полуда, коли вони побачили, 
що діється на літературному світі всієї освіченої Європи, от тоді 
їхні погляди і поетичні смаки опинилися в дивній згоді, виявили-
ся у цілковитій гармонії з поглядами і смаками покоління нових 
письменників»68.

Змальована тут суто романтична версія формування творчої 
особистості романтичного поета з польсько-українського погра-
ниччя, у подальших частинах розвідки набула глибших барв і була 
доповнена «віщими» імпондерабіліями та прерогативами. Згада-
них чільних представників української школи, а особливо Б. За-
леського, М. Грабовський уважає рівнею «невченим запорозьким 
співцям», які «упродовж трьохсот років народжувалися поміж ди-

цього обдарованого творчою силою чоловіка; такими с деякі описи битви, образ 
Петра Великого та ін. Але як на картину України, то він змалював лише профіль 
голосного історичного випадку, натомість на приватний побут цієї країни, на осо-
бливий характер її мешканців, їхні звичаї, усе, що становить мальовничу поверх-
ню народів та країн (і що дбайливо змальовують навіть сучасні історики) не було 
пролито жодного світла. Персонажі відповідно до своїх прізвищ та знаних жит-
тєвих пригод діють як українці, але в їхній мові, у мотивах учинків і найменшою 
мірою не відчувається природного характеру, не відчувається властивого їм за тих 
часів ступеню пов’язаності з побутом, який був одним з найхарактерніших і у ди-
кій своїй простоті – одним з найпридатніших для плідного відтворення у поезії» 
(див.: Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 35–36).

67 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1837. – S. 105.
68 Там само. – S. 106.
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ких засік і куренів [...]. Натхнення прийшло до нього (Залеського) 
просто, природно, вільно, як і до усіх цих людей, творців простона-
родної поезії, імена котрих нам невідомі, і від яких зосталися лише 
чудові, приречені на безсмертя голоси»69.

Порівняння поетів «української школи» із легендарними бан-
дуристами й лірниками виглядає до певної міри перебільшенням, 
але М. Грабовський був переконаний, що згадані представники 
школи виходять далеко за межі зовнішніх атрибутів та «штукар-
ства» у своїй «українській» творчості, акцентуючи увагу насампе-
ред на поетичності пісень та багатстві народних традицій, звичаїв, 
на історичному бутті цієї землі й народу, від якого вони «цілковито 
переймають дух і барви справжньої української поезії, однієї з най-
досконаліших паростей самородної слов’янської поезії, а, отже, од-
нієї з-поміж перших у всьому світі»70.

Зрозуміло, що, переймаючи «дух і барву» народної української 
поезії, «душа» кожного з «пророків школи» хоч-не-хоч увібрала в 
себе велику «поезію історії». Саме ця поезія, на думку критика, ніби 
знову ожила у творчості Залеського, Грабовського та Мальчевсько-
го, коли завмерло барвисте життя козацтва й загасло вогнище пое-
зії, і ось тоді заблищало «дивне його повторення» на небі польської 
літератури, як «на тлі хмар явище, зване фата-морганою». Воно по-
стало під «враженням віку і духу», воно було «живцем [перенесене] 
із сердець і голів українського народу», оскільки «блукало воно не-
впізнане й перемішане з вульгарністю, як пастух Адметового пле-
мені, у середовищі щоденного життя, почуттів та уявлень [...]. А для 
того, щоб його побачити, треба було симпатії й віри, треба, щоб 
поет близько й довірливо жив разом зі своїм народом і цілковито 
перебував під впливом його уяви»71.

На думку кресового романтика, власне так вчинили поети 
«української школи», які шукали автентичності та «природних на-

69 Там само. – S. 107. Натомість у виданні «Literatura i krytyka» 1840 р. М. Гра-
бовський зауважує, що так само, як і у бандуристів, у поетів «української школи» 
«виразно відчувається козацьке походження». Отож, цілком можливо, що, скажі-
мо, Б. Залеський «під покровом історичного імені висловив свою власну тугу за 
Україною, від якої був віддалений, що він довірливо відкрив нам барви й вроду, 
якими в уяві поета відзначалася його далека, рідна, жива, дуже відмінна звичаями 
і зовнішнім виглядом із Мазовшем сторона. Невдаваний український дух, глибо-
ке розуміння предмета […] надають зовсім іншого характеру творам польської 
“української школи”» (див.: Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1840. – S. 41).

70 Там само. – S. 38.
71 Там само. – S. 133–134.
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ціональних рис» як джерела інспірації для польського романтизму, 
що відчував голод на вітчизняну первісну народну поезію та ново-
часну національну міфологію. Натомість в Україні, що увесь час пе-
ребувала у неспокої, вони віднаходили те, чого шукали. «Очевидно, 
їхня буйна, а навіть бурхлива фантазія бачила усе в надмірі вираз-
них кольорів, героїчних вимірів, безмірі степів, простоті натури й 
трагічності історії, тут спонтанність поєднувалася з простотою, 
східна екзотика з питомими рисами, а сучасність – із найстарожит-
нішою давниною»72.

У цьому  – прихований сенс та надихаюча роль українського 
фольклору, що, власне, підкреслив автор у прикінцевій частині ана-
лізованого розділу «Про елементи української поезії в польській по-
езії», пишучи, що «наші три українські поети малювали три зовсім 
різні України: Гощинський – Україну гайдамацьку, Залеський – Укра-
їну козацьку і нарешті Мальчевський – Україну польську, шляхет-
ську [...]. Можна сказати, що ці три поети розділили між собою усю 
суть України. Дикі фізіономії та криваві пригоди взяв Гощинський, 
барвисте життя та лицарську історію – Залеський, Мальчевському 
дісталася найтриваліша частина – меланхолія цих місць і часів»73.

Виявлення цих трьох різних поетичних образів України має клю-
чове значення для дослідників польсько-українських літературних 
зв’язків епохи романтизму. Ці образи романтики ідейно інтерпрету-
вали по-різному, включно з відомими пасторальними інтерпретаці-
ями, «шекспірівськими» недоречностями, скажімо, з «катастрофіч-
ними» фразами Ю. Словацького у «Срібному сні Саломеї»:

72 Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 56–57. Шукаючи відповіді на постав-
лене питання, М. Грабовський приходить до переконання, що «дедалі глибше за-
нурення у дух українського народу (на чому був заснований успіх “української 
школи”) не є, на мою думку, помилковим або маловагомим задумом. Український 
народ, як і всі інші відгалуження слов’янського племені, зберіг багато природних 
національних рис і залишків сформованого в найдавніші часи зв’язку з побутом, 
які, що б там не казали, є для нас щирою поезією. В українців збереглися ще ці-
лісніше та характерніше, ніж у багатьох інших народів. Загальновизнана сьогод-
ні висока вартість їхньої простонародної поезії свідчить, що вона оберталася в 
середовищі особливих звичаїв племені, обдарованого великим чуттям і живою 
фантазією. Так воно, власне кажучи, і є. До того ж багатовікове політичне буття 
цього народу створило численні козацькі пам’ятки та звичаї, якими Україна від-
різняється від решти близької до неї по крові слов’янської Русі. Козаччина була 
військовим суспільством, у якому народ тієї країни, яку нині називають Украї-
ною, перетривав кількасот років у постійних заворушеннях, повстаннях і війнах» 
(див.: Grabowski M. Literatura i krytyka... – S. 53–54).

73 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1837. – S. 114–115.
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Ach! Ukrainy nie będzie!
Bo ją ludzie ci na mieczach rozniosą.
Ach, róż polnych z jasną rosą
Zabraknie, bo je ludzie ci kochankom rozdadzą.
Ach, dumy w grobach ucichną!
Bo się pieśni do polskich już rycerzy uśmiechną
Ach, koniec Ukrainie!
Bo się sztandar szlachecki na kurhanach rozwinie74.

Аналізуючи поставлене питання, зокрема роль та значення 
романтичного українофільства у польській поезії, сучасні польські 
дослідники виразно зазначають, що «польська Україна відходила 
в минуле, але для польської культури її порятував романтизм. 
Вона була, напевне, найбільш міфотворчим регіоном польського 
романтизму. Через її контрасти [...], через її безмежність, що 
наштовхує на думку про нескінченність, [...] Гощинський 
визнавав Україну, можливо, найгарнішим у давній Польщі краєм, 
а український народ  – здатним стати поміж найгероїчнішими. 
Легенда України у багатьох творах переплелася з образом революції, 
повстання та громадянської війни, з портретом незалежного, 
вільного козака, котрий в разі потреби із зброєю в руках відстоює 
свої права, з переконанням, що віднайдення шляху порозуміння з 
народом становить головну суспільну проблему тодішньої Польщі, 
Романтики найбільше цінували інстинкт свободи, характерний, 
внаслідок певних історичних обставин (інституція запорозького 
козацтва, вільного від панщини), для козацького народу України. 
Козаків ми знайдемо майже повсюдно там, де романтизм хотів 
бачити здійснення давніх або сучасних ідеалів народного та 
натурального життя, простонародного почуття, вільного буття»75.

Немає сумніву, що велетенську роль у цьому відіграв Міхал Гра-
бовський, аналізована розвідка якого, закладені у ній міркування, 
переклади, історичні розбори і пристрасна полеміка, викликані поя-
вою збірки «Украинские народные песни» М. Максимовича, сприяли 
формуванню романтичних тенденцій та переконань у письменстві 

74 Ех! України не буде! / Бо ті люди мечами її рознесуть. / Ех, цвіту шипшини 
з ясною росою / Не стане, бо ті люди роздадуть їх закоханим. / Ех, думи в мо-
гилах замовкнуть! / Бо уже до польських лицарів усміхаються пісні. / Ех, кінець 
Україні! / Бо шляхетський прапор майорить на курганах. – Прим. пер.

75 Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia... – S. 128.
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та польському житті тогочасної епохи, з одного боку, а з другого – 
спричинили поширення у польській та європейській літературі об-
разу романтичної України, її пісенно-козацької легенди, міфотворчі 
риси якої такою великою мірою збуджували уяву романтиків.

Окреслюючи передумови, джерела й мотиви формування у 
польській літературі польського романтичного українофільства, 
не обійдемо увагою і акцентоване у М. Грабовського політично-пі-
сенне козакофільство, не позбавлене сакральних рис, ірраціоналіз-
му та етноцентризму, з чого починається історично розпрацьова-
на та ідеологічно пояснена автором «Літератури та критики» ота 
романтична легенда України, яку гуртом підхопили та поширили, 
а пізніше й піднесли на п’єдестал національної культури поети та 
прозаїки української школи.

(З польської мови переклав
Андріс Вишняускас)
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РАННІ ПОЛЬСЬКІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ 
МИКОЛИ КОСТОМАРОВА1

Попри прогрес у сфері досліджень польсько-українських літе-
ратурних взаємин, уважний погляд на їхню історію засвідчує, що 
багато з ключових проблем ще не було висвітлено, а знання про 
чільних представників цього культурного пограниччя залежать 
від примх долі. Показовим є випадок Миколи Костомарова, діяча 
українського національного руху, класика літератури, видатного 
історика й публіциста.

На жаль, польська проблематика у творчості М. Костомарова 
висвітлювалася лише принагідно і поки що не дочекалася ширшого 
опрацювання2. Можливо, причиною того є контроверсійність тек-
стів автора, його гостре перо в полеміці з сусідами, передовсім з 
поляками, особливо в питанні «Козаччина і Польща» (напр., заува-
ження краківського «Часу») або так званої «польської інтриги» в 
тогочасних стосунках, про що свідчать запальні статті публіциста: 
«Полякам-миротворцам», «Письмо к А. Д. Гладковскому», надру-
ковані 1877 р. в журналі «Новое время»3.

Треба, однак, мати на увазі, що після 1847 року – тобто після 
арешту М.  Костомарова за участь в українському конспіратив-
ному Кирило-Мефодіївському братстві й після засудження його 
царською владою спершу до ув’язнення (у Петропавлівській фор-
теці), а потім на багаторічне заслання в далеку губернію під су-
ворий нагляд поліції з забороною писати й займатися будь-якою 
інтелектуальною діяльністю – після такого життєвого досвіду від 

1 Першодрук: Slavia Orientalis. – 1980. – N 3–4.
2 Варто згадати працю А. Шамрая (див.: Шамрай А. Перші спроби романтичної 

драми // Харківська школа романтиків. Статті, редакція і примітки А. Шамрая. – Х., 
1930. – Т. ІІІ. – С. 5–29), багато цінних спостережень з цього питання зробив Юзеф 
Голомбек (див.: Gołąbek J. Bractwo św. Cyryla i Metodego w Kijowie. – Warszawa, 1935), 
спроба зіставлення текстів книжок М. Костомарова й А. Міцкевича міститься в до-
повіді, виголошеній на VII Міжнародному з’їзді славістів у Варшаві 1973 р. автором 
цієї статті (див.: Kozak S. «Книги буття українського народу» Mykoły Kostomarowa 
i «Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego» Adama Mickiewicza // Sławia Orientalis. – 
1973. – N 2).

3 Я використовував передрук, уміщений у виданні «Науково-публіцистичні й 
полемічні писання Костомарова» (К. : ДВУ, 1928).
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Костомарова-романтика та ідеолога слов’янофільства залишилося 
небагато, а його історичні й політичні погляди, включно з оцінкою 
українсько-польських і російсько-українсько-польських стосун-
ків, зазнали певних змін, часом навіть деформацій4. На це мали 
вплив також панівні звичаї тогочасної Росії та різні суспільні пе-
редумови, адже в період після заслання (1860–1870-ті рр.) царські 
утиски України, її культури та мови посилилися: згадаймо хоча б 
відомий Валуєвський та Емський укази, що забороняли вживання 
української мови навіть у друкованих виданнях. Водночас зростав 
обскурантизм, сервілізм, що породжувало різні національні фобії 
та упередження, впливу яких зазнав також М. Костомаров. Відтак 
його словесні баталії і полеміка, особливо на українсько-польську 
тематику, не позбавлені були жовчі, гіркоти та певної вузькості5.

Зрозуміло, що другий період у житті М. Костомарова принци-
пово відрізнявся від першого, романтичного. Ця відмінність ви-
явилася, зокрема, в характері його творчості, в якій рішуче пере-
важив Костомаров-історик та публіцист, що вимагає зовсім іншого 
дослідницького підходу й інструментарію.

З огляду на хронологію та на вказані причини належить спо-
чатку зайнятися першим, романтичним, повністю літературним 
періодом творчості М. Костомарова. З харківського періоду ціка-
вий матеріал в аспекті українсько-польської тематики можуть дати 
дві романтичні драми «Сава Чалий» і «Переяславська ніч», які саме 
започатковують цей період. Меншою мірою цікава для літерату-
рознавця історична розвідка, що стосується причин і особливос-
тей унії. Натомість окрему проблему становлять уславлені «Кни-
ги битія українського народу», написані на взірець «Книг народу і 
пілі гримства польського» Адама Міцкевича6, що завершують епоху 
бурі й натиску українського романтизму.

Цікаво, що цей факт не залишився поза увагою навіть тогочас-
ного царського міністра освіти графа Сергія Семеновича Уварова, 

4 Маю на увазі тезу М. Костомарова про провінційність української літерату-
ри, придатність її тільки для т. зв. «домашнього вжитку».

5 Пор.: Шабліовський Й. Микола Іванович Костомаров, його життя та діяль-
ність // Костомаров М. Твори. – К., 1967. – Т. І. – С. 31–32.

6 Див., напр., цитовані праці Ю. Голомбека і С. Козака. Цього факту нині ніхто 
не ставить під сумнів, але свого часу Василь Щурат у праці «Основи Шевченкових 
зв’язків з поляками» (Л., 1917), спираючись на зізнання М. Костомарова, висунув 
тезу, що текст «Книг…» міг виникнути у середовищі галицької інтелігенції, в тому 
числі й польської.
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який у рапорті до царя Миколи І від 8 травня 1847 року, зокрема, 
писав: «…Перша частина [українського] твору, в якій ідеться про 
європейські народи, не відзначається оригінальністю, а майже до-
слівно запозичена у Ф.-Р. де Ламенне, А. Міцкевича та інших подіб-
них письменників, що пов’язали революційні ідеї з недоречною 
містикою; натомість друга, головна частина присвячена Украї-
ні, тут, якщо так можна висловитися, б’ється серце автора, стиль 
оживлюється і вся сила запалу відчувається на сторінках, де автор 
описує рідний край і його позірні утиски»7. 

Спроба графа С. Уварова з’ясувати найзагальніший характер 
«Книг…» є, у свій спосіб, повчальною, однак зацікавлення М. Кос-
томарова польською літературою не обмежувалося Адамом Міц-
кевичем. Великою популярністю серед тогочасної української інте-
лігенції, спершу зосередженої довкола Харківського університету 
(де, власне, навчався М. Костомаров), а згодом навколо Київсько-
го – відомого осередку української та польської конспірації, – ко-
ристувалися К. Бродзінський, З. Доленга-Ходаковський, К. Вуй-
ціцький, польські поети т. зв. «української школи», які захоплюва-
ли молоде покоління українських романтиків животрепетною про-
блематикою народу й історії, народності й патріотизму, історизму 
та ідеї слов’янської єдності8. Сферою їхньої діяльності була, власне, 
історія, література та фольклор, а осередком – Україна. Для одних, 
наприклад для М. Грабовського, Україна була «життєдайним дже-
релом поезії усього світу», для других – бар’єром від монгольських 
і татарських кочівників, землею, що кінськими копитами побита і 
кістьми заслана: «Між державами монголів і турків, Русі й Польщі 
лежить край нерозділений межами і вельми захопливий для істо-
рії і літератури. Цей простір починається від нижнього Дунаю, де 
місто Белград, далі він тягнеться, з одного боку, довкола підніжжя 
Карпат, а з другого – вздовж Чорного моря за Дніпро і Дон аж до 
Кавказу широкими степами. Важко однією назвою окреслити цей 
величезний простір. Давні називали частину цих теренів Малою 
Скіфією, русичі – Малою Руссю, а поляки шукали там Малої Поль-
щі. Значна частина цієї землі носить ім’я Україна […] Українські 
простори є столицею ліричної поезії. Звідтам пісні невідомих по-

7 Цит. за: Gołąbek J. Bractwo św. Cyryla i Metodego w Kijowie... – S. 178.
8 Деякі дослідники надають тут перевагу впливам чеського слов’янофілізму. 

Див.: Ajzensztok J. Romantycy ukraińscy a zagadnienie jedności słowiańskiej // Słavia 
Orientalis. – 1973. – N 3.
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етів поширилися по всій нашій Слов’янщині. Козак, що сидить біля 
своєї землянки чи очеретяного куреня, мовчазно вслуховуючись, 
як його кінь неподалік жує траву, окидає поглядом зелений степ 
і думає: згадує минулі битви, мріє про майбутні перемоги. Пісня, 
яка в нього з грудей виривається, стає виразом національного по-
чуття; скрізь її сприймають із захватом, передають від покоління 
до покоління. Дунай, свята ріка слов’ян, майже завжди займає важ-
ливе місце в тих піснях. За словами давнього пророка, на цій ниві, 
кінськими копитами поритій, полеглими тілами удобреній, кістьми 
людей засіяній і дрібним дощем теплої крові зрошеній, буйно поріс 
смуток. Смуток і туга є головними ознаками поезії цих теренів»9.

Легко уявити, який вплив на історичну й поетичну уяву укра-
їнських романтиків мали подібні україноцентричні висловлюван-
ня, особливо коли їх авторами були такі творці, як А. Міцкевич. 
Адже, починаючи від візиту до Харкова й українського перекладу 
«Пані Твардовської», виконаному П. Гулаком-Артемовським, ініці-
атором, спільно з професором І. Даниловичем, усіх полоністичних 
починань харківських романтиків10, А. Міцкевич став для цього се-
редовища ніби духом-опікуном і каталізатором романтичних іні-
ціатив, адже його «Кримські сонети», «Повернення тата», «Дудар», 
«Світезянка», фрагменти поеми «Фарис», «Конрад Валленрод» 
перекладали українською мовою, наслідували або парафразували 
А.  Метлинський, Л. Боровиковський, В. Науменко, М. Костома-
ров – чільні представники харківської школи романтиків.

Це не був окремий випадок явища, сформованого під впливом 
А. Міцкевича й польської романтичної літератури, привабливість 
якої на українському ґрунті є зрозумілою річчю, оскільки, щедро 
черпаючи з української традиції і народних та історичних дже-
рел, польська романтична література волею-неволею насичувала-
ся українськими сюжетами, темами, мотивами, образами, які, на 
думку М. Грабовського, «сповнили барвами і запахами польський 
літературний квітник», вдихнули в нього «гармонію українсько-
го повітря», заселили «історичними постатями, їхнім барвистим 
життям і лицарською історією»11, що сягають часу «Слова о полку 

9 Mickiewicz A. Dzieła. – Wydanie Narodowe. – Warszawa, 1949–1955. – T. VII. – S. 37–39.
10 Див.: Айзеншток Й. До перебування Міцкевича в Україні // Міжслов’янські 

літературні взаємини. – К., 1958; Kozak S. Hułak-Artemowski w kręgu Mickiewicza i pro-
blematyki polskiej // Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. – Wrocław, 1974.

11 Grabowski M. Literatura i krytyka. – Wilno, 1837. – Cz. 2. – S. 102–103.
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Ігоревім». Власне, у цитованому вище фрагменті, посилаючись на 
слова  «давнього пророка», А. Міцкевич згадує про «ниву, кінськи-
ми копитами пориту, кістьми засіяну і кров’ю зрошену», образи, 
що найчастіше виступають в українських думах та піснях, а також 
ще раніше у «Слові о полку Ігоревім»:

З ранку до красного вечора,
З вечора до світу ясного
Летять стріли гартовані,
Гримлять шаблі об шоломи,
Тріщать списи булатні
У полі невідомому,
Серед землі Половецької.
Чорна земля під копитами
Кістьми засіяна,
Кров’ю полита, -
Тугою зійшли тії кості
На Руській землі!

(переклад Максима Рильського).

Цю тугу, відгомін битв і образ бойовища наслідували, більш чи 
менш вдало, поети т. зв. «української школи» в польській поезії. З їх-
ньою творчістю, а також із явищем т. зв. україноманії та з польським 
зацікавленням харківських літераторів – П. Гулака-Артемовського, 
Л. Боровиковського, О. Шпигоцького, В. Науменка та ін. – М. Косто-
маров познайомився вже під час навчання в Харкові, де певний час 
мешкав саме в Петра Гулака-Артемовського. Тут він, очевидно, мав 
можливість контактувати з польською мовою, яку старанно вивчав, 
зорієнтуватися в тогочасній польській літературі, читати найновіші 
поетичні й критичні книжки, що були в підручній бібліотеці профе-
сора-полоніста. Почесне місце у ній посідала, звичайно, поезія Адама 
Міцкевича, завдяки візитові якого до Харкова, що невдовзі відбувся, 
а також перекладові «Пані Твардовської» П. Гулак-Артемовський 
здобув літературну славу, що мало великий вплив на М. Костомаро-
ва. Як згадує його дружина, полька, Аліна з Крахельських, саме де-
кламування напам’ять творів Адама Міцкевича її очарувало 12. 

12 Костомарова А. Николай Иванович Костомаров // Вестник Европы. – 
1910. – № 6–7.
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Окрім того, в Харкові М. Костомаров опинився в центрі літе-
ратурного руху, на чолі якого стояв, починаючи з середини 1830-х 
років, Ізмаїл Срезневський, видавець часопису «Запорожская ста-
рина», а також літературний патрон молодого студента Михайло 
Лунін, який 1835 року, після навчання за кордоном, очолив кафедру 
всесвітньої історії. Його лекції відвідували не лише студенти, а й 
харківська інтелігенція. М. Костомаров згадує, що саме тоді історія 
стала його улюбленим предметом, навіть пристрастю, пор.: «Я чи-
тав багато історичних творів, задумувався над ними, опиняючись 
перед такою проб лемою: чому в усіх історіях говориться про ви-
датних представників держави, часом про законодавство й управ-
ління, але нехтується життям людей… Я швидко переконався, що 
історію належить досліджувати не лише на матеріалі мертвих лі-
тописів і записок, але й свідчень живого люду. Не може бути, щоб 
минулі віки не відбилися на житті і спогадах потомків; треба лише 
зайнятися пошуками і напевно знайдеться багато такого матеріалу, 
який досі наука оминала»13. Ці погляди він утілив у двох, уже зга-
дуваних, драмах: «Сава Чалий» (1838) і «Переяславська ніч» (1841). 
В обох автор піднімає історичну проблематику, звертаючи пильну 
увагу на польсько-українські питання. Драматургічним стрижнем 
«Сави Чалого» є перипетії зради, які автор запозичив із популярної 
історичної думи про зрадника Саву14. Це не випадковий вибір. По-
пулярність образу ренегата в романтичній літературі свідчить про 
те, наскільки драма «підступності й зради» була на той час актуаль-
ною. М. Костомаров, обізнаний із творчістю представників ґатунку 
(«Розбійниками» Ф. Шиллера, «Конрадом Валленродом» А. Міцке-
вича), пояснював учинок Сави не лише вибухом емоцій (коли тому 
не дали гетьманської булави), але й обставинами історичної ситуа-
ції. За зраду (Сава перейшов на сторону польської шляхти) він був 
покараний, підстави для чого належить шукати як в етичних кате-
горіях, так і в національних та історичних.

Поєднання таких категорій випливало з погляду на історію як 
на опис життя не певних осіб, а народу, суспільства, яке формує її 

13 Костомаров М. Автобиография. – М., 1922. – С. 148.
14 «Пісня по Саву Чалого» має багато варіантів. У  примітках до цієї драми 

М. Костомаров вказує, що він користувався трьома, з якими ознайомився за таки-
ми виданнями: Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834; Wacław z 
Oleska. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego – Lwów, 1833; Запорожская старина. – 
1833. – Ч. I. – С. 3.
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активними патріотичними діями. Народ, який втрачає патріотич-
ну силу, стає нікчемним і підриває найміцніший захист від усіля-
кого зовнішнього тиску. В одній із найцікавіших сцен драми Петро 
Чалий, майбутній кандидат на гетьмана, говорить: «Через що наша 
Україна у такiй славi була при Сагайдачному? Через що нас добрi 
зважали, а злi лякалися? Через те, що тодi усi одно думали, одно 
й гадали, одного й послухали, а той слухав одного Бога, царя не-
бесного! Отодi-то у нас i справа була, i божа ласка нас потiшала! 
Тепер... як сучi ляхи убили нашого гетьмана Остряницю, що ми? 
Якi позабiгали катзна й куди, якi пiшли у Сiч, а якi поперевертались 
на ляхiв...»15.

Ясна річ, відповідно до такого розуміння за зраду мусив бути 
покараний не лише Сава, але і його жінка Катерина та Гнат, пред-
ставник козацької старшини. Зрештою, тут входив у гру ще й ін-
ший чинник: романтична національна ідея.

Цю популярну серед романтиків монолітну концепцію народу16 
М. Костомаров втілив також у своїй другій трагедії «Переяславська 
ніч», драма якої розігрується в складнішій морально-психологічній 
ситуації, про що, наприклад, свідчить фінальна сцена. Марина Ли-
сенко, одна з головних героїнь, керована патріотичним почуттям 
обов’язку, віддає свого чоловіка, переяславського старосту (поля-
ка), на суд збунтованим козакам, ватажком яких є її брат. Зверні-
мося до тексту, надаючи слово героям:

Староста: Марино, серце! 
Що ти робиш?

Марина: Те, що робити я мушу. 
Як дівчина руська –
Я помогла братам своїм і ляха
Старшого привела на згубу руським,
А як твоя коханка – вмісті згину
Під руськими шаблями.
…Бий… Що ж ти став, Семене, 
Бий нас двох!17.

15 Костомаров М. Твори. – К., 1967. – Т. І. – С.155.
16 Див.: Kozak S. U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrai-

nie. – Wrocław, 1978.
17 Костомаров М. Твори... – С. 254–255.
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Вибудовуючи дію драми, М. Костомаров багаторазово засто-
совував популярний серед романтиків прийом духовних вагань, 
однак згадана дилема, що полягає у конфлікті патріотичних рацій 
з етичними, містить також іншу засадничу проблему романтиз-
му, акцентовану в кінцевих партіях: проблему вождя й народу, 
присутню, скажімо, у творчості Ю. Словацького, З. Красінського, 
А. Міцкевича, українських романтиків. Але, на відміну від З. Кра-
сінського, в трагедії М. Костомарова немає нічого від метафізики 
божого провидіння, а також – що є спільною рисою – немає кон-
цепції чіткого порядку, ладу світу, натомість яскраво переданий 
пошук морального сенсу змальованих подій і розуміння історії, в 
якій стикаються різні індивідуальності, сповнені крайніх супер-
ечностей.

Історіософія твору виводиться з романтичної системи історич-
ної і суспільної етики, безпосередньо пов’язаної з історією, в якій 
шукають і повинні шукати не лише історії людства, але й власного 
місця, власної ролі. Історія України складалася з постійної бороть-
би, національних поривань і бунтів, вона сповнена трагічних по-
чуттів і страждань. Не дивно, отже, що таку історіографію відчиту-
вали з дуже свіжих руїн і болючих ран, що становили, як у Польщі, 
об’єкт пізнання цілого народу й особистого досвіду кожного з ро-
мантичних поетів.

Цей факт свідчить про велику проникливість М. Костомарова 
і його обізнаність із прихованими конфліктами в історичному ма-
теріалі, з одного боку, і з другого, – про його знання найновішої 
романтичної літератури. Ці знання помітні також у двох його пое-
тичних збірках («Українські балади», «Вітка» 1839, 1840) та в поезі-
ях різних років, де найбільше перекладів з англійської (В. Шекспір, 
Д. Байрон) та чеської літератури. Що стосується польської поезії, 
варто згадати його переклад «Панича й дівчини» А. Міцкевича, по-
дібність балади М. Костомарова «Дівчина» до «Могилки Марилі» 
А. Міцкевича, а також вірша «До Марії Потоцької» до сонета «Бах-
чисарай». Іншим прикладом може бути епіграф до драми «Крему-
ций Корд», запозичений із «Конрада Валленрода». На титульній 
сторінці цього твору читаємо:

Lecz dotąd w mojem zachowałaś łonie
Też same oczy, twarz, postawę, szaty:
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Tak motyl piękny, gdy w bursztyn utonie,
Na wieki całą zachowuje postać...

(A. Mickiewicz. Konrad Wallenrod).
Найвиразніше, втім, цей вплив виявився в його «Книгах битія 

українського народу», безпосередній зв’язок яких і залежність від 
«Книг народу польського і польського пілігримства» А. Міцкевича 
вже не раз підкреслювано. Але цей твір належить уже до наступно-
го, київського періоду і становить окрему важливу проблему, що 
вимагає спеціального висвітлення. 

(Переклад Наталі Сидяченко)
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УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА 
В НАРОДНИХ ПОВІСТЯХ Ю. КРАШЕВСЬКОГО1

З приходом Ю. Крашевського в літе ратуру пов’язаний бурхливий 
роз виток романістики. Вона стала про відним жанром у польському 
письмен стві, у якому всевладне місце до того посідала поезія. Сучас-
ник автора «Уля ни» критик Е. Василевський ще 1837 ро ку зауважив:

«Серед розумового затишшя, що панувало в нашій романісти-
ці, серед велико го напливу перекладів і наслідувань, які вбивали 
кожну появу оригінальних та лантів у цій, так би мовити, імлистій 
осені романсо-повістей, Крашевський відрізнявся сильним і ори-
гінальним та лантом; шлях, на який він ступив, не лише не заросте 
бур’яном, а й виведе нас, хоча б у романістиці, на широку до рогу та 
вилікує з хвороби, якою є вічне споглядання на чужинців».

Сподівання критика повністю здійсни лися. Крашевський  – це 
ціла епоха в розвитку польського письменства. Його творчість може 
бути яскравою ілюстра цією еволюції літературно-інтелектуаль-
них напрямів і стилів та суспілько-економічних тенденцій минулої 
доби; на його прикладі можна написати історію польської літерату-
ри дев’ятнадцятого віку. Починаючи з романтичних творів, через на-
родні повісті, бідермаєрський роман та історичну романістику – ось 
такий шлях цього реаліста-позитивіста, Бальзака і Золя польської 
літератури, одного з найплідніших творців у світо вому письменстві.

Життя і творчість Ю. Крашевського щільно пов’язані з Украї-
ною. Полісся, де бував письменник, а також Во линь, де довгий час 
жив, є невід’ємним тлом народних повістей Крашевського. Автор-
ський гуманізм у ставленні до українського селянина викликав 
непри хильну реакцію шляхтичів-консерваторів. Але Крашевський 
цього не лякався.

Він ще гостріше почав критикувати за турканість і відсталість 
шляхти.

«Для забави, для зиску віддають свою честь, втрачають людську 
гідність перед селянином, якого трактують гірш худо би. За цю жор-
стокість часто повинні платити власним життям». Після виходу  в 

1 Першодрук: Наша культура. – 1970. – № 8.
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світ його повістей з народного життя, Крашевського вважа ли за 
«селянського демагога». Гостро по ставлена автором «Остапа Бон-
дарчука» проблема взаємин українського селянина і польського 
шляхтича мала великий успільний резонанс. Політичний аспект 
цієї справи для Крашевського, як і для більшості письменників, 
творчість яких пов’язана з Україною, не існував. Украї ну вони зде-
більшого вважали части ною Речі Посполитої.

Коли уважно придивлятися до твор чості Крашевського, то 
стане зрозуміло, що його заслуги в ділянці налагодження лі-
тературно-культурних взаємин між обо ма народами дуже великі. 
Його публі кації, зокрема редагований ним журнал «Атенеум», ряс-
ніли українікою. Це сприяло популяризації в Польщі україн ського 
культурного доробку. Народні по вісті Крашевського, у яких автор 
пору шив наболілу справу українського села, – тема, яка посідає в 
українсько-поль ській проблематиці почесне місце і ви магає шир-
шого обговорення.

«Історія Савки» (1842) – перша повість з народного життя, у якій 
Крашевський не побоявся показати злидні українсько го селянства, 
яке потрапляло у дедалі біль шу залежність од шляхетських маєт-
ків. Родинна історія Савки є велемовною ілюстрацією до цієї про-
відної думки. Од нак причин погіршення долі селянина письменник 
дошукувався не в системі феодально-капіталістичного землеволо-
діння, а пов’язував його з двірськими економами і управителями, 
які під час відсутності господарів дерли шкуру з народу, запрягали 
його у тяжке ярмо, чинили злочин. Про це не знали землев ласники, 
які весь час перебували за кор доном. Тому-то стихійний бунт селян 
є, на думку автора, виступом проти жор стокого економа, що зака-
тував селянина Дениса. У тексті «Історії Савки» напи сано:

«Граф, власник села, виїхав несподі вано, лишивши все зажерли-
вому упра вителеві, який своє урядування розпочав од заміни на-
ставників та впровадження загострених порядків».

Пани, буцімто, не несли відповідальності за зло, заподіяне 
українським се лянам. Навпаки, виходить, що селяни нібито люби-
ли їх. І коли пани після три валого перебування в Парижі чи Римі 
з’являлися у своїх маєтках, селяни, па даючи їм до ніг, благали за-
хистити їх від лихих, ненажерливих і жорстоких управителів і еко-
номів. У цитованих ви ще спогадах письменник сформулював свій 
погляд досить виразно:
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«Передусім пани повинні зайнятися більше своїми маєтками. 
Польські пани мало мешкали у своїх садибах в Україні, бо їхніми 
справами займалися упра вителі, які були людьми без серця і по-
чуттів. Від них ішло все зло, вони були його першою причиною і 
основним зна ряддям визиску...»

Звертаючись до сумління тих, у чиїх руках була доля гнобле-
ного українсько го кріпака, Крашевський розраховував на велико-
душність панів, їх гуманність й освіту. Але таким шляхом не можна 
було домогтися радикальних змін.

«Уляна» (1843)  – наступна повість Крашевського  – яскравий 
цьому доказ. Тут уже причиною нещасть бідної се лянки є сам дідич. 
І хоч любов панича Тадеуша до кріпачки Уляни має роман тичний 
характер («... У його очах миго тіли вогники, він встав, ходив і ду-
мав... Кімнатне повітря душило його за гор ло, очі запухали, а по 
плечах ходив хо лодний дрож...»), проте кріпосницька реальність 
першої половини XIX ст. пробивається в повісті досить яскраво. 
Це видно хоча б з поведінки Тадеуша, який для здобуття Уляни ви-
користовує своє зверхнє становище, поз буваючись з села Оксеня, 
чоловіка Уля ни. Вона, як і Шевченкова Катерина, по вірила панові 
і, незважаючи на погрози і перестороги односельчан, стала пансь-
кою коханкою. Але коли іграшка діди чеві набридла, він кинув свою 
жертву та пішов до міста шукати міцніших вра жень. Усвідомлюючи 
своє становище, Уляна висловила думку, знану добре не лише в на-
родній пісні, а й в українській літературі: любов панська завжди 
так кінчається – смутком, смертю.

У цьому досить нерівному, хоч знано му вже в літературі, три-
кутнику постать Оксеня Гончара вирізблюється особливо трагічно. 
Бачачи безпорадність станови ща, він розуміє, що відверта бороть-
ба з паном немислима. Свою помсту Оксень затаює, але Крашев-
ський не ховає її пе ред читачем  – підпалення панського маєтку 
мало бути серйозною пересторо гою для тих, хто в подібний спосіб 
чи нив лихо селянам:

«... Не я перший і не останній, – каже Оксень... – помщуся за 
своє, коли вони навіть не сподіватимуться...».

Духу бунтарства позбавлений Остап Бондарчук  – герой одно-
йменної повісті Крашевського (1847). Але тут справа значно складні-
ша. Волинський селянин Остап, улюбленець графа, здобувши освіту 
в закордонному університеті і маючи диплом лікаря, лишився й далі 
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в кріпацькій залежності. Звичайно, він сам міг позбутися кріпаць-
кого ярма, але прив’язаність до селян, свого класу на казувала йому 
солідаризуватися з ними, поділяти хоч частково їхню долю. Вихо-
ванець графа, Остап, був філантропом і тому в його характері немає 
проявів бунтарства. Коли Альфред, молодий ді дич і його універси-
тетський колега про понує Остапові волю, він відповідає:

«... Ціле село – мені рідня, всі бідні – мої браття, однакова в нас 
пливе кров, Альфреде, а сила крові велика... Якщо звільниш усе 
село і дозволиш забрати прах батьків моїх – тоді так. У іншому ви-
падку піти звідси не зможу».

Ставлення письменника до Остапа сер дечне. Навіть для старо-
го графа основне не те, що він українець, а те, що селя нин. Тому до 
нього, як і до всіх кріпа ків, він ставиться негативно. Але осві чений 
Остап є для графа небез печнішим, він здає собі справу з того, що з 
цього «нічого доброго не буде», бо «тут ідеться про хлопа, якого всі 
хочуть зро бити паничем, щоб він колись віддячив ся мені, як Гонта 
Потоцькому».

Навколо Коліївщини в тогочасній польській лі тературі точила-
ся гостра дис кусія, згадати хоч би «Канівський за мок» С. Гощин-
ського, твір близький ідей но до Шевченкових «Гайдамаків», як і 
«Срібний сон Саломеї» Ю. Словацького, чи «Станицю гуляйполь-
ську» М. Грабовського або «Канівського старосту» О. Грози. Став-
лення Крашевського до цих подій не завжди послідовне. У цьому 
випадку справа зрозуміла. Граф боїться Оста па, бо ж за своїми пе-
реконаннями він може піти слідом Гонти. Але не можна ототож-
нювати побоювань графа з автор ськими. Адже Оксень («Уляна») 
відпла тив за свою кривду підпаленням пан ських маєтків. Це, на той 
час, дуже смі лива пересторога. Самогубство ж Оксеня, якого за-
мкнено в тюрмі, – це вже явне оскарження пануючих відносин.

Звернення Крашевського до Гонти  – не випадковість. Автор 
орієнтувався в революційній ситуації середини 40-х ро ків, був у 
курсі справи селянського бун ту 1846 р., а його листування з Е. Дем-
бовським свідчить про те, що письмен ник розумів причину соці-
альної неспра ведливості й інтенсивно шукав виходу, ставши на бік 
прогресивніше налаштованих поляків.

Професор В. Кубацький зазначає, що «Остап Бондарчук» є, ма-
буть, єдиною по вістю з народного життя, у якій пан ський двір і село 
виступають у рівних пропорціях. Тут суспільний конфлікт і кривда 
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героя виростає з самої суті фео дального ладу, з визнаної правом люд-
ської нерівності. У інших народних по вістях причиною кривди є різ-
ні ненор мальності пануючої системи або злі управителі та економи. 
Тому «Остап Бондарчук» дає повнішу картину суспільних взаємин.

Крашевський не міг зробити з Остапа Бондарчука Гонту чи 
Залізняка, бо ж реакція шляхетського читача могла б обернутися 
не лише проти нього, а й проти справи, яку автор порушував. На-
тяки ж на Гонту були цілком зрозу мілі для поступових суспільних 
верств. Остап був одиницею залежною від пана фізично і мораль-
но, а його покірливість – це наслідок християнської моралі, що на-
казувала шанувати своїх добродіїв. Остап, як і романтичні герої 
Міцкевича та Словацького, не здатний очолити на родне повстан-
ня, хоч, зрозуміло, цілком з інших причин.

Остапова покірливість ще по мітніша в повісті «Ярина» (1850), 
яка є продовженням «Остапа Бондарчука». Проповідуванню злаго-
ди між «русинами і ляхами» (така ідея «Ярини») мож на було б лише 
радіти, хоч не відомо, чи можливо цього домогтися шляхом містич-
ної любові до ближнього, як це пропонував автор. Тому Остапів 
шлях поліпшення долі селян на засаді згоди кріпака з паном – яви-
ще, по суті, абсурдне.

Коли ж односельці Бондарчука, дове дені до крайньої нужди, 
беруться за ко си й сокири, щоб помститись за все ли хо, їм заподі-
яне, Остап стримує їх, го ворячи про справедливі права та судове 
полагодження справи. Про правосуддя нагадав Крашевський ще 
в «Історії Савки», а особливо в «Уляні», де Оксень, передбачаючи 
«справедливість» вироку, вирішив покінчити життя самогубством.

У «Ярині» старий Яким відповідає Оста пові:
«Нема справедливості... Думаєте, що ми до пана на скаргу не 

ходили?... Мабуть зі сто разів. Відсилав до управителя, до економа. 
А це ж наші грабіжники! Як можна в них шукати справедливості? 
Доки можна було терпіти – терпіли, до ки стало сил – працювали. 
Але коли Бог і люди забули про нас, що робити? Треба лишитися 
розбійниками. Вб’ємо гадину, а потім з нами хай буде хоч що».

Раніші авторські спроби пояснити се лянські злидні «непри-
сутністю» дідича зазнали фіаско. Безпорадність пана Скали, який 
відсилав своїх підданих до тих, хто їх гнобив, – це вже явна сати-
ра на феодальні нонсенси. У одному міс ці Крашевський таки бід-
кається, що байдужий граф лишив маєток економові – нелюдові, 
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який, знущаючись з кріпа ків, збагачувався їхньою кривавицею, але 
це вже просто так, щоб не пропусти ти найменшої можливості на-
гадати шля хетській суспільності одну з причин со ціального лиха. 
Це, зрештою, не так бід кування автора, як Остапа, який приїз дить 
до Скали, щоб врятувати маєток від розорення.

Нереальність Остапової позиції поля гає в іншому. Селянам, для 
яких пан – це лях, він пояснював, як йому казав граф і як говорила 
консервативна шлях та в Україні, а саме: поляки і українці – браття 
з майже однаковою мовою і християнською вірою, але Бог поста-
вив поляків вище і зробив їх багатшими. Те пер і ця різниця, буцім-
то, зникає, бо ко жен може вчитися і стати заможним. Остап гадає, 
що якщо йому пощастило – значить усім можна було вчитися. Ці 
ілюзорні думки Остапа, який заради сен тиментального романсу з 
графинею гре бує Яриною, можуть бути, гадаю, сві доцтвом цілко-
витого розриву контактів із середовищем, з якого він сам вийшов 
і з яким був ще досить міцно зв’язаний в «Остапові Бондарчуку».

У дальших народних повістях Кра шевського «Хата за селом» 
(1854–1855), на підставі якої М. Старицький написав драму «Ци-
ганка Аза», «Єрмола» (1857), «Історія кілка в тині» (1860), крім 
нових художніх здобутків, спостерігається те матична розмаїтість. 
Особливий інтерес викликають два останні твори, у яких проб-
леми правово-педагогічні письменник поєднав з соціальними.

«Єрмола» – це зворушлива розповідь про українського хлопця 
та його вихо вателя селянина Єрмолу. Стосовно до них обох дідич 
допустив самоволю, жерт вою якої став хлопчик Родіон. Останній 
почуває себе відчужено у «нових бать ків», а для Єрмоли втрата 
хлопця та пізніша його трагедія була водночас і його власною тра-
гедією. Бездушність па на, який встановлює свої батьківські права 
зі шкодою для хлопця та дотепе рішнього опікуна – це велика мо-
ральна кривда, про яку, на думку Крашевсько го, не можна говори-
ти без обурення. Автор дав поглиблений аналіз поведін ки, характе-
ру героя на широкому тлі життя поліського села.

Аналізуючи цю повість Ю. Крашев ського, Ю. Кшижановський 
справедливо зауважив:

«Суспільна нерівність послужила пись менникові для вираження 
своїх демо кратичних поглядів, для накинення їх читачеві. Симпатії 
письменника і читача на боці Єрмоли, а не Яна Дружини, отже, на 
боці вихователя Родіонка, а не його батька. Цікаво, що право Єрмо-
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ли на пі допічного Крашевський пояснює, вихо дячи з економічної 
точки зору. Батьки підкидають дитину, боячись втратити маєток. 
Натомість Єрмола, хоч і знай шов при покидькові чимало дукатів, 
не чіпає їх, лише заробляє на утримання дитини власною важкою 
гончарською працею. Два світи і дві моральні систе ми – перший раз, 
мабуть, в історії на шої культури були так сміло протистав лені».

Трохи інший аспект дитячої трагедії бачимо в «Історії кілка в 
тині». Здібний і талановитий сільський хлопець, якого зроблено 
панським лакеєм, розважає своєю віртуозною грою на скрипці 
знудьговану дідичку. Проблему змарнованого таланту з народної 
гущі порушив трохи згодом Г. Сенкевич у блискучій новелі «Івась-
музикант». Доля Захарка в по вісті Крашевського така ж, як і доля 
пізнішого Сенкевичового Івася. А як бо люче порушив цю ж тему 
Тарас Шев ченко в своїй творчості! Зрештою, його власні дитячі та 
юнацькі роки – яс кравий приклад типової історії таких сільських 
«кілків у тині». Ось чому ти пологічна подібність між Шевченко-
вим, скажімо, «Художником», «Музикантом» та «Історією кілка в 
тині» Крашевсько го дуже велика.

Варто відзначити гумористично-сати ричні елементи остан-
ньої повісті. Вона замикає цикл народних повістей Кра шевського. 
Критикуючи шляхетське неуцтво, егоїзм і неробство, письменник 
з любов’ю говорив у цьому творі про на родну мудрість і чесність. 
У Захарковій трагедії винний панський двір. Таке оскарження не 
могло не викликати сим патії до автора українських селян, які бачи-
ли в Крашевському свого захис ника.

Польсько-українська проблематика знайшла відображення у 
деяких т.  зв. сучасних та історичних повістях пись менника. «Ла-
дова печера» (1852) є, влас не, спробою показати праслов’янську 
ми нувшину. Опис патріархальності тогочас ного життя – це лише 
авторський претекст до публіцистичних роздумів над сучасністю.

Людська злагода в сільській ідилії прадавніх часів мала для Кра-
шевського більше привабливості, ніж сучасні йому цивілізаційні 
здобутки, що допровадили до нерівності, міжсусідської колотнечі 
та кровопролиття. Адже в часах «Ладо вої печери» та «Двох світів» 
(1856), де письменник дав певний варіант ідеології утопізму, люди 
не переживали Уман ської трагедії, – дає до зрозуміння автор.

У побутових та публіцистич них повістях Крашевського: 
«Дивовиж ності» (1853), «Хвороби віку» (1856), «Во линські вечо-
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ри» (1859) проблема ця ви ступила у щільному взаємозв’язку з дій-
сністю. Твори ці пов’язані деякою мі рою з народними повістями і 
нічого особливо нового до теми не вносять. У «Дивовижностях», 
наприклад, письмен ник намагається пристосувати свої патріар-
хальні ілюзії до сучасності, до життя. Відоме ж ставлення шлях-
ти до україн ського селянства, але пан Граб створює сучасну сіль-
ську ідилію: засновує на родні школи, крамниці, де селяни могли 
б купити потрібний крам і продати свої продукти, не їдучи в цій 
справі до міста. Шляхта називає це «дивовижностями» пана Граба 
і робить усе потрібне, щоб їхні селяни про це не довідалися. Публі-
цистичні «Волинські вечори» є наслідком активного зацікавлення 
Крашевського селянською справою, яка бу ла тоді дуже актуальна, 
особливо в Україні, де селянські повстання спала хували дедалі час-
тіше. Цікаво знати, що цими бунтами зацікавився поет і драма тург 
А. Наленч-Коженьовський, який задемонстрував свою єдність з 
повста лими селянами на Київщині циклом гостро політичних ві-
ршів. Ю. Крашев ський, домагаючись рівного права для української 
мови, а для селян – освіти, у основній справі – звільнення їх з крі-
пацтва – не висловився ясно. 

Але для справи зближення двох брат ніх народів письменник 
зробив дуже ба гато. Показуючи польському читачеві нужденне жит-
тя українського селянина, з одного боку, та красу його звичаїв, ча-
рівність пісень, багатство фольклору, матеріальної і духовної куль-
тури вза галі, – з другого, Крашевський вельми спричинився у спра-
ві нормалізації сус пільних відносин на селі. Справедливо зазначає 
В. Кубацький, що, знаючи життя українського селянина дуже доб ре, 
письменник зумів показати його су вору правду з почуттям глибо-
кого реа лізму. Селянин Крашевського, – пише далі автор, – це зво-
рушлива і глибоко поетична натура, це достеменно живий селянин, 
піднесений письменником-реалістом до гідності людини.

Про місце і роль Крашевського в поль ському письменстві не 
треба багато го ворити. Це річ очевидна. На цю тему синтетизуючу 
думку висловив останнім часом Ю. Кшижановський:

«Крашевський дивився на довколиш ню дійсність оком критич-
ного реаліста, бачив недоліки суспільного життя і хоч рідко умів 
знайти властивий вихід, не визнавав революційного шляху, хоч 
час то помилявся у висновках, проте не блудив ніколи, оцінюючи 
очевидні прояви зла. Не приховував того, ані не виправ довував, 
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г оворив про нього сміливо і відверто. Завдяки цьому його пові-
сті мають подвійне значення. Вони є правдивими, подекуди надто 
правдивими, історичними документами... Сторінки тих повістей 
говорять про справи, про які історія дотепер не гово рила, показу-
ють зміни, що відбулися в польському житті під натиском елемен тів 
економічних, суспільних, політичних та ін. Часто вони показують 
безпомил ково силу, характер і напрямок цих еле ментів. Повісті ці 
є важливим суспіль ним документом, що посідає свій об’єк тивний 
характер і через те вони зрозу мілі сучасному читачеві... Народні 
по вісті – найкращий цього доказ».

Цікаво, що перекладачем Крашевсько го на російську мову був 
український письменник О. Афанасьєв-Чужбинський, який під-
тримував з автором «Уляни» безпосередні зв’язки. Про дружні 
взає мини обох літераторів свідчить їхнє ли стування.

На закінчення варто ще раз зазначи ти, що Крашевський з ве-
ликою гуман ністю ставився до українського народу. Його спроба 
нормалізації польсько-українських взаємин у площині куль турній 
та суспільній – явище демокра тичне.
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З ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ПОГРАНИЧЧЯ. ПАВЛИН СВЄНЦІЦЬКИЙ1

Сягаючи багатовікової традиції і спадщини польсько-україн-
ського культурного пограниччя, дослідники ще довго натрапляти-
муть на явища і постаті, які залишилися забуті та недооцінені. До 
таких, безсумнів но, належить Павлин  Свєнціцький – публіцист, 
поет, перекладач, вида вець, гарячий речник польсько-українсько-
го порозуміння, котрий висту пав під різними псевдонімами: Павло 
Свій, Павло Стахурський, Зоріан, Лозовський.

Як і багато творців «української школи» в польській літера-
турі, народився на Київщині (12 вересня 1841  р. у селі Варшиха 
Махновського повіту) у родині зубожілого шляхтича. У Кам’янці-
Подільському закінчив гімназію, після того навчався в Університе-
ті святого Володимира у Києві. Власне, тут, в університеті, услав-
леному не лише видатними ученими, але також антицарськими 
конспіраційними змовами Конарського та Кирило-Мефодіївського 
братства2, формувалася особистість Павлина Свєнціцького, його 
демократичні погляди, проукраїнські симпатії і переконання. Май-
же сто років тому один із найцікавіших польських публіцистів пи-
сав про П. Свєнціцького, що це є видатна постать, «справжній гі-
гант демократичного і суспільного радикалізму, український поляк 
по крові, польський шляхтич з походження, україн ський хлоп за 
переконанням і духом [...], слов’янський федераліст»3.

Зрозуміло, що той демократичний і вільнолюбний дух київ-
ських конспіраторів надміру посилювала передповстанська лихо-
манка та агіта ція радикалів з-під знаку «Червоних», які прочиту-
валися в еміграційних друках та листівках, розповсюджуваних в 
Україні емісарами Демократичного товариства і Польського люду, 
одна з громад якого взяла назву «Умань», а обґрунтовуючи у своєму 

1 Першодрук: До джерел: зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з на-
годи  його 70-річчя. – К. ; Л., 2004. – Т. 2.

2 Див.: Kozak S. Ukraińscy spiskowcy і mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. – 
War szawa, 1990.

3 Michalski T. Współczesna umysłowość polska na Ukrainie. – Kijów, 1910.  – 
S. 29–30.
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листі до еміграційного журналу цю назву, її члени писали про пере-
думови, задум і мету такого рішення: «Згадка про помилки наших 
батьків, за котрі сьогодні вітчизна і ми жор стоку кару неба несемо, 
наказує нам палець до найболючішої з ран при класти. Діти Ума-
ні, шляхта, чи нам личило й надалі ім’я того жахливого театру, аби 
перед небом, вітчизною та людьми кару за провини батьків спо-
внювати. Нам личило б прибрати ім’я Умані, коли б ми з людністю 
України, з людністю грецькою (православною) показали приклади 
відро дження, спілку майбутнього, коли б ми в страшному мемо-
ріалі затерли спільні страждання, переслідування люду України, 
проявлену найстрашнішу реакцію, коли б ми самою тією назвою 
омили спільну ненависть, знищили криваві сліди»4.

Те глибоке почуття вини за кривди українського люду, вислов-
лене «польськими якобінцями» з громади «Умань», знаменувало 
перелом у польському мисленні про Україну та українців, стало 
великою школою для тих, хто в історичних розвідках, однаково як 
польських, так і українських, ту проблему нехтували і оминали. 
Легко домислити, що окреслений контекст необхідний для глиб-
шого зрозуміння передумов назріваючого революційного руху се-
ред академічної молоді Київського університету в кінці 1850-х – на 
початку 1860-х років, коли там студіював П. Свєнціць кий. Значно 
важче було б з’ясувати появу в тому часі групи польських хлопома-
нів на чолі з В. Антоновичем, М. Рильським і Б. Познанським, ко-
трі, власне, почули заклик уманців і віддали свою працю на користь 
українського народу.

У тому колі людей і проблем перебував Паулин Свєнціцький, 
який по багатьох роках, повертаючись до початків того руху і сво-
єї діяльності, писав, що польські студенти Київського університе-
ту, «зблизившись із людом [очевидно, українським.  – С. К.] , пе-
реконалися, що він є чи мось іншим, аніж шляхта, що ніколи він 
не піде дорогою розвою остан ньої, бо має досить власних сил до 
самостійного життя». Поезія Шевчен ка будить запал: український 
люд знаходить серед університетської молоді приятелів, котрі по-

4 Цитована позиція, яка випливала з почуття провини шляхти перед Укра-
їною, «це наслідок осмислення причин поразки Листопадового повстання і за-
родження,  – пишуть Яніон і Жмигродська,  – радикальних змін: праці на благо 
українського народу з метою навернення його до ідеї боротьби за незалежність в 
ім’я спільного майбутнього» (див.: Janion М., Żmigrodzka М. Romantyzm і historia. –
Warszawa, 1978. – S. 214–215). 
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становили працювати для його блага5. Тим добром є – поширювати 
освіту серед народу, тобто навчити його писати і читати, стимулю-
вати поступ, опікувати, іти з допомогою, а найперше – звільнити з 
підданства. Діяльність представленого кола людей та проголошені 
ним погляди зіткнулися в деяких польських осередках з гострою 
критикою, власне з оскарженням «відщепенства» і «зради». Відпо-
відаючи на ті звинувачення, Володимир Антонович писав: «Волею 
долі народився в Україні як шляхтич; у дитинстві мав навіть нави-
чки панича і довгий час поділяв всі станові та національні уперед-
ження щодо людей, серед яких був вихований. Коли, однак, надій-
шов до мене час самоусвідомлення, я холоднокровно оцінив власну 
ситуацію в краї, зва жив його недоліки, всі прагнення суспільства, 
в котрому долею судилось мені народитися, і осягнув, що його мо-
ральна ситуація безвихідна, якщо не відмовиться воно від свого 
способу мислення, від своїх зверхніх пося гань на край і його людей; 
побачив, що поляки-шляхтичі, які живуть в Україні, мають перед 
судом власної совісти тільки два виходи: або полю бити народ, се-
ред якого живуть, пройнятися його потребами [...] і невтомними 
зусиллями та любов’ю по мірі власних сил винагородити ціле зло, 
вчинене ними народові [...] – або теж, якщо на те не вистачить мо-
ральної сили, перенестися на польську землю, заселену польським 
людом, для того, щоб не побільшувати собою клану дармоїдів [...] і 
не блокувати дороги до розвитку народу [...]»6.

Репрезентований погляд, вочевидь, пов’язаний з роздумами і су-
дженнями громади «Умань», одночасно ж стисло відтворює атмосфе-
ру пошуку шляхів і можливостей польсько-українського поєднання 
напере додні січневого повстання. На жаль, незважаючи на звитягу, 
повстання закінчилося поразкою. П. Свєнціцький свідомо встанов-
лює контакти з людьми, згрупованими навколо українського видання 
«Мета», і присту пає до видання часопису «Sioło», присвяченого пропа-
гуванню ідеї поль сько-українського поєднання як за посередництвом 
літературних текс тів, так і публіцистичних чи перекладних.

Насамперед звертається до поезії Тараса Шевченка (захоплю-
вався ним ще у студентські роки) – перекладає його твори; пере-
клади правильно відображають зміст і характер оригіналу, гірше 
із художніми вимірами. Найменше зауважень хіба до перекладу 

5 Sioło. – 1866. – Zesz. II. – S. 159.
6 Antonowicz W. Moja spowiedź / przekład Nazaruka // Warszawskie Zeszyty Ukra-

inoznawcze. – 1998. – Z. 6–7. – S. 412–413.
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чарівного вірша Т. Шевченка під назвою «Садок вишневий коло 
хати»; звернімося, отож, до тексту, аби зорієнтуватися у перекла-
дацькому мистецтві П. Свєнціцького:

Wkoło chaty sad wiśniowy,
Chrząszcze brzęczą nad wiśniami,
Z pola wraca pług do domu. 
Dziewki idą ze śpiewami. 
Matka czeka cór z wieczerzą 
Wieczerzają koło chaty, 
Gwiazdy wschodzą na błękicie. 
Cyra znosi karm pożywną, 
Matka dawać chce nauki, 
Lecz przeszkadza śpiew słowika.
Kolo chaty czuła matka 
Do snu kładzie małe dziatki, 
I zasypia sama przy nich. 
Milknie wszystko, tylko dźwięczy 
Śpiew słowika, głos dziewczęcy.

Як бачимо, П. Свєнціцький схопив сенс вірша правильно, на-
магався також відтворити його мальовничість і ліризм, але не уник 
спрощень і штучності, як, наприклад, «Z pola wraca pług do domu». 
Натомість в ори гіналі маємо образ повернення орачів із поля: «плу-
гатарі з плугами йдуть».

Крім перекладів поезії Шевченка, Павлин Свєнціцький ще й 
іншим способом пов’язаний з поетом. Перебуваючи під впливом 
творчості українського пророка, пише українською власні твори, на-
приклад, драму «Катерина», досить точно дотримуючись засадничої 
фабули поеми Т. Шевченка7. У  деяких актах, зокрема в третьому і 
п’ятому, зауважуємо цілковитий збіг його монологів із фрагмента-
ми оригіналу. Однак, вписуючи в текст фраг менти життя Катерини, 
П. Свєнціцький значною мірою розбудував деякі сцени, увів нові – 
порівняно з поемою Т. Шевченка – постаті (Яким, Варвара, Панько), 
а також змінив імена батьків Катерини – батькові дав ім’я Матвій, 
матері  – Марія. Згідно з канонами жанру, твір закінчується дра-

7 Цей твір Свєнціцький опублікував у «Селі» 1866–1867 рр. (№ 3. – S. 78–106), 
але написав його ще 1862 р. в Києві.
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матично: коханий Катерини гине (що теж є відступом від шевчен-
ківського першозразка). Підкреслимо, що, незважаючи на слабкі 
місця цієї драми, а саме: брак драматичної напруги, задовгі ліричні 
відступи, спроба перенесення на галицький ґрунт творчості україн-
ського проро ка була з усіх поглядів позитивним замислом, консолі-
дуючим українське суспільство по обидва боки Дніпра як на ґрунті 
культури, так і націо нально-історичної свідомості.

Дещо іншим способом автор відгукується на творчість Т. Шев-
ченка у своєму сценічному творі «Міщанка», опублікованому під 
псевдонімом Данило Лозовський на шпальтах видаваного ним ча-
сопису «Sioło»8. Тим разом фабула розігрується в комедійних умо-
вах: міщанка, аби вийти заміж, перебирається сільською дівчиною, 
бо лише таку прагне пошлюбити головний герой драми Володи-
мир, приймає звичаї, спосіб мислення і життя селянки Галі, любить 
людей, гарно співає українські пісні і захоп люється поезією Тараса 
Шевченка.

Легко здогадатися, що це є автобіографічний твір, а репрезен-
товані Володимиром – alter ego нашого автора – погляди відобра-
жають пози ції згадуваного раніше середовища хлопоманів у колі 
Київського університету святого Володимира. Пригадаймо, що ті 
інтелігенти, одягаю чись як селяни, «ішли в народ, ширили освіту» з 
«Кобзарем» Т. Шевчен ка в руках. Отже, невипадково уже в першо-
му акті «Міщанки» в домі пані Хорошевської на столі серед книг, на 
видному місці «лежить “Кобзар” Тараса Шевченка», а її дочка Ярос-
лава демонструє перед наре ченим Володимиром читання фрагмен-
тів з поеми «Катерина». Те своє рідне авторське послання не зали-
шає сумніву, ким для автора є Т. Шев ченко, яким є ставлення до 
нього, з яким занепокоєнням, повагою і сим патією ставиться він 
до українського народу, його звичаїв, релігії і куль тури. Зокрема, до 
культури пісенної, яка становить своєрідний ключ до української 
духовності, яка вирізняється ліризмом, почуттєвістю, при кладом 
чого може служити пісня, введена П. Свєнціцьким у текст драми:

В’яне квітка без дощу, 
Без сонця вмирає, 
А дівчина без милого 
Марне пропадає.

8 Sioło. – 1866. – Z. 1. – S. 89–126; Z. 2. – S. 91–118.
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Зійди, сонце, зійди ясне, 
Квітка умирає. 
Прийди милий, мій соколе, 
Дівча пропадає.

Не виключено, що як любитель українських пісень П.  Свєн-
ціцький міг сам бути автором тих рядків, застосовуючи з цією 
метою різноманіт ні засоби, зокрема, актуалізоване романтиками 
мистецтво наслідування. Це правдоподібно також з уваги на факт, 
що П. Свєнціцький був автором україномовних настроєвих лірич-
них віршів. Назвімо бодай опубліковані ним «Ніч на Подолі» і «На 
чужині»9, звідки цитуємо ури вок:

Повій, вітре, з мого краю,
З мого гаю – з мого раю,
З-понад скали тисової,
З-понад Ушки золотої. 
Принеси мені стеблинку 
З лугу мого розкішного, 
Принеси мені пилинку 
Рідной землі, бо загину – 
Пропаду з жалю за вами – 
Ріднесенькими сторонами...

Ці чарівні рядки, позначені барвистістю описів, відтворюють 
щирість у відображенні почуттів, патріотичну тугу за своєю «малою 
Батьківщи ною» та красою українського краю. Без перебільшення 
зазначимо, що Паулин Свєнціцький, черпаючи повною пригорщею 
з української народної поезії, ставав справжнім українським по-
етом. Таким, врешті, сам себе уважав і прагнув, щоб українці так 
його сприймали. Адже з думкою про збагачення української лі-
тератури він переклав популярний твір Йозефа Коженьовського 
«Цигани»10 і «Гамлета» Вільяма Шекспіра11, видав том казок під на-
звою «Байки в науку молодим і старим»12, розпочав ознайомлювати 
українських читачів із сонетами Адама Міцкевича.

9 Нива. – 1865. – № 2. – C. 24–25.
10 Руська читальня. – 1864. – № 3. – C. 1–94. 
11 Надруковано було лише перший акт, див.: Нива. – 1864. – № 3. – С. 36–42; 

№ 4. – C. 52–56.
12 Байки в науку молодим і старим написав Павло Свій. – Л., 1864. Через десять 

років, тобто 1874 р., з’явилося друге видання цієї збірки, значно розширене.
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Увагу П.  Свєнціцького привернули, зокрема, два сонети: «До 
Німану» та «Спогад», які характеризуються щирим ліризмом та 
почуттям туги за рідним краєм, що чи не найбільшою мірою від-
повідало духовному станові перекладача, який, зважившись на 
переклад (у 1865 р.)13, дав зрозуміти, що в Галичині почувається 
вигнанцем, сумуючи, як А. Міцкевич, за «малою Вітчизною». Ось 
кінцевий рядок сонету «До Німану»:

Німне, домача річко, де суть тамті струї,
А з ним щастя й надії сили?
Де є дитячих моя радість мила?
Де миліші молодого віку неспокої?
Де Лавра? Де тії, що мене кохають?
Все пройшло. Чом же сльози мої не минають?

Як уже зазначалося, своєрідний ліризм і сум, які межують з 
мелан холією,  – головні мотиви у перекладеному сонеті. Можна 
сказати, що провідну думку, спосіб творення та форму оригіналу 
перекладач зберіг на диво точно, керуючись засадою дослівності, 
застосовуваною менш досвідченими перекладачами. Безсумнівно, 
це вказує на те, що П.  Свєнціцький лише вчився мистецтва пое-
тичного перекладу, не дивно ж, що його переклади не витримали 
випробування часу, що переконливо ілюструє хоч би зіставлення 
першої строфи оригіналу сонета «Спогад» з перекладом П. Свєн-
ціцького і сучасним – Максима Рильського:

Lauro! Czyliż te piękne wieków naszych lata 
Jeszcze się kiedy twojej malują pamięci? 
Kiedyśmy sami tylko i sobą zajęci 
Dbać nie chcieli o resztę obcego nam świata.

У перекладі П. Свєнціцького ця строфа звучить так:

Лавро. Чи ті красні віків наших літа 
Ще коли малюються у пам’яті твоїй, 
Коли ми, лиш самі, в наших душ супокою 
Не хтіли дбать про решту чужого нам світа?

13 Див.: Нива. – 1865. – № 3–4. – С. 47.
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Натомість у перекладі М. Рильського ці рядки звучать так:

Лауро. Чи живуть ще в пам’яті твоїй 
Години юності, хороші та ласкаві, 
Коли на самоті, до себе лиш цікаві 
Ми забували світ, для нас обох чужий?

«Неозброєним оком» видно, що різниця між перекладами 
П. Свєнціцького і М. Рильського разюча. Засоби поетичного тво-
рення П.  Свєнціцького позбавлені польоту, змалювання України 
далеке від майстерності та вишуканості майстра Максима. Незва-
жаючи на це, перекладацькі спроби Павлина Свєнціцького віді-
грали свого часу позитивну роль, збуджуючи серед української 
суспільності зацікавлення польською літературою та заохочуючи 
людей пера до праці на літературній ниві, зокрема перекладацькій. 
Треба визнати, що ті засигналізовані слабкості та недосконалості 
стосуються поетичних пере кладів П. Свєнціцького, натомість зга-
даний його том байок під назвою «Байки в науку молодим і старим» 
презентує дуже зрілу творчу май стерність. Сягаючи до фабуляр-
них течій знаних байкарів, таких як Езоп, Лафонтен, Крилов, Кра-
сицький, наш автор добре радить собі в перене сенні на ґрунт своїх 
творів тих байкарів, запозичуючи, між іншим, мис тецтво насліду-
вання, парафрази і збагачуючи твір суто українськими елементами 
і колоритом. Ось байка «Дві пташки» (за Красицьким – «Пташка 
в клітці»):

Молода пташка сміялася з старої: 
«І в добрі асе лихо для тебе дурної. 
Голоділа полем, в клітці всього має,
А за лихом тужить, плаче та ридає...» 
– «Не за тим я плачу, що голод терпіла, 
Тому сьози ллються, що в свободі жила. 
Тепер у неволі марно пропадаю, 
От чого я плачу, чого заниваю».

Як бачимо, П.  Свєнціцький як байкар почувався «як риба у 
воді», виявляючи блиск, мовленнєву поміркованість та вміння 
пуантування, що під час написання байки є невід’ємною рисою 
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та здіб ністю. Можна без вагання визнати, що, власне, тим томом 
байок П. Свєнціцький заре комендував себе як оригінальний пись-
менник, який зробив помітний внесок до української літератури. 
Не випадково ці байки двічі видано, передруковувано в шкільних 
читанках і особистих томиках.

Серед творців польсько-українського пограниччя другої поло-
вини XIX ст. Павлин Свєнціцький вирізняється незвичайною ак-
тивністю та послідовністю у реалізації програми громади «Умань». 
Власне, ту програму підняли і продовжили польські хлопомансько-
українофільські представники кола Університету імені святого Во-
лодимира в Києві.

Павло Свій – Свєнціцький був яскравою постаттю (звичайно, 
що після Володимира Антоновича та Максима Рильського) того се-
редовища, нечувано щирою, безпосередньою, закоханою в Україну, 
її культуру, зокрема пісенну, а понад усе – діячем, який працював з 
гідною подиву послідов ністю і відданістю справі польсько-україн-
ських добросусідських стосун ків і поєднання.
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ЯН ЗАХАР’ЯСЕВИЧ І ПИТАННЯ 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН 

У ГАЛИЧИНІ1

Цікавою і складною є постать Яна Захар’ясевича (1325–1906). За 
походженням українець, а за вихо ванням і освітою поляк, як і біль-
шість галицької інтелігенції, воло дів він прекрасно польською, німець-
кою та французькою мовами, не цура ючись, однак, і української. 

Національ ний дуалізм Я. Захар’ясевича штовхнув його до праці на 
польсько-українській ниві, спонукав бути посередником між сусіда-
ми, яких він намагався схилити до спільної праці та взаєморозуміння.

Місія ця на галицькому ґрунті була особливо важка, хоча б 
тому, що авст рійський цісарський уряд був зацікав лений у тому, 
щоб сварити обидва на роди, а де двоє сваряться  – там третій 
користає. З  цього здавав собі справу ав тор «Яреми», для яко-
го австрійська мо нархія була своєрідною плахтою для бика. Але 
віденська адміністрація була дуже пильна, і тому Захар’ясевич, як 
і його перемиський одноліток Качковський, двічі сидів у в’язниці.

Літературну діяльність розпочав у журналістиці. Часопис «По-
стемп» («Пос туп»), редагований Захар’ясевичем, був найцікавішим 
і найпрогресивнішим ор ганом демократичної думки під час 
львівської «Весни народів»2. Його існу вання було нетривале, і тому 
автор «Свя того Юри» почав співробітництво з поль ською пресою – 
«Газета повшехна» та «Новіни».

На сторінках останнього видання, крім рецен зій і публіцис-
тичних статей, почали з’я влятися прозові твори письменника. 
«Епізод з життя маловідомих людей» (1804) був прийнятий дуже 
прихильно. Автор зарекомендував себе як письменник-публіцист. 
Настрої, пануючі серед прогресивної галицької молоді напере-
додні Краківського повстання 1846 р.  – це тема прозового дебю-
ту Захар’ясевича. Авторська політична загост реність ще більше 
далася відчути у «Скромних надіях» (1854), де гострий сарказм на 
«брудну і плюгаву» дійсність був особливо очевидний.

1 Першодрук: Наша культура. – 1971. – № 4.
2 Zawadski W. Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848. – Kraków, 1961. – S. 2.
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«Вчений» (1855), наступна повість Захар’ясевича, є вже спро-
бою намацуван ня польсько-української проблематики. Треба по-
яснити, чому ми вважаємо це спробою намацування. Письменник 
не звертається безпосередньо до українсько-польської теми, немає 
тут ані укра їнського колориту, ані специфічного га лицького тла. 
Життя українського пись менника і вченого Івана Вагилевича, його 
юнацькі роки – ось тема двотом ного роману Захар’ясевича.

Але це не белетризована біографія видатного представника 
«Руської трій ці», це властиво психологічна студія інтелектуального 
феномена, який, ві дірвавшись од життя і людей, цілком віддався 
науці. Фаустівська жадоба до знань, штовхаючи Вагилевича-Робер-
та на щораз вищий щабель у розумовому роз витку, зробила з нього 
енциклопедич ного ерудита, відчуженого від довко лишнього світу і 
неспроможного до будь-якої дії книжника. Сто років тому критик 
«Бібліотеки Варшавської» К.  Кашевський писав, що на творчість 
Захар’ясевича помітний вплив мала найновіша німецька літера-
турна школа, що його «Вчений» – «це психологічна студія глибин-
них закапел ків людського характеру. Темою його є людина, яка росте 
самостійно, без зов нішніх впливів; обдарована великим розумом, у 
науці шукаючи задоволення, у ній вбачаючи своє майбутнє. У науці 
зайшла далеко, але, на превеликий жаль, була це наука для науки, 
відір вана від життя і людських обов’язків. Наука ця зробила з його 
голови енци клопедичну шафу, охолодила серце, відвернула розум 
від речей практич них... На все дивився книжковими очи ма і хоч у 
шляхетності його характеру ніхто не сумнівався, проте для оточення 
людського стався надокучливим, сміш ним і непотрібним»3.

Нинішній читач може сказати, що у «Вченому» Захар’ясевича є 
щось ніби з кафкіанської атмосфери. Двадцятивічна алієнаційність 
(осамітнення, відчужен ня від суспільства) не є ж знов-таки вина-
ходом чи інтелектуальною модою космічної ери. Зрозуміло, що в 
поперед ніх суспільних формаціях проблема ця не була доведена до 
абсурдних ситу ацій, не мала такого гостроконфліктного характеру. 
Проте ніхто сьогодні не за перечуватиме, що з типологічного по-
гляду мандрівність сюжетів – явище досить відоме. Хоч, правду ка-
жучи, річ тут не тільки в типологічній подібнос ті, а й у філософській 
закономір ності, певній діалектиці інтелектуально го універсалізму.

3 Kaszewski K. O powieściach Jana Zachariasiewicza // Biblioteka Warszawska.  –  
1891. – T. 2. – S. 87.
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Ілюстрацією до цієї думки може бути абзац Захар’ясевичевого 
«Вченого»:

«Суспільство не прийняло його до се бе. Отже, відірвався від 
нього тілом і душею і жив собою і для себе. Ріс у самотності, як 
закинене бурею зерно де рева, що розвивається з безрослинній 
пустелі. Звикав поволі до самотності, а навіть щораз більше 
став долюблювати своє аскетичне життя, яке провадили колись 
щасливі теоретики християнст ва...» 4.

Попри певну універсальність у трак туванні Роберта-Вагилеви-
ча, читач на трапить також на індивідуальні риси майбутнього авто-
ра «Манявського мо настиря». Народившись на селі, малий Роберт 
більше зжився з натурою, ніж з людьми. Любив він народні легенди 
й казки, знав їх краще, ніж життя на роду. Згодом став зачитуватися 
літературними творами, науковими трактатами вели ких учених. Так 
зародилась у ньому потреба наслідувати їх, щоб у майбутньому бути 
не лише споживачем духовних цінностей, а й їх творцем:

«Була це, як завжди у нього, фантастична теорія, яку він вирі-
шив зреалізувати, а людям, які його так ранили, довести, що осо-
бисті заслуги, наука і талант можуть людині дати щось більше, ніж 
вигідний шматок хліба...» 5.

У гімназії виділявся Роберт з-поміж своїх ровесників гострим 
розумом і лі тературним хистом. Час од часу по чали з’являтися в 
пресі його вірші, лі тературно-наукові праці. Дедалі важче було 
з публікаціями і молодий герой поступово замикається у своєму 
нереальному світі, а в «серце своє не дозволив заглядати нікому, 
скарби знань своїх ховав, як скупий... Погорджував світом і світ по-
мстився на нім. Вернув з верхів’їв зі зламаними кри лами...» 6.

Хоч письменник обриває твір на мо лодих роках героя, дальше 
передбачен ня його долі не справить труднощів вдумливому читачеві; 
такі люди, як Роберт, ніколи не вміли користати з жит тя, не вміли при-
стосовуватися до дійснос ті, бо їх дійсністю було минуле і май бутнє.

Зрозуміла річ, що юнацький портрет Вагилевича, створе-
ний Захар’ясевичем у «Вченому»,  – це літературний порт рет, а не 
біографія і тому цілковитої відповідності між життям Вагилевича і 
твором Захар’ясевича не слід і дошуку ватись. Зрештою, це не так уже 

4 Zachariasiewicz J. Uczony. – Lwów, 1855. – T. 1. – S. 124.
5 Там само. – S. 104.
6 Zachariasiewicz J. Uczony. – Lwów, 1855. – T. 2. – S. 22, 161.
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й важ ливо. Куди важливіше те, що україн ський учений і поет був для 
Захар’ясе вича претекстом до його літературно-психологічної студії над 
інтелектуаль ним феноменом. А було саме так, бо в 70-ті роковини від 
дня народження пи сьменника в одній з ювілейних статей зазначалося:

«Захар’ясевич мріяв написати цикл історичних драм. З цією ме-
тою звер нувся за порадою до А. Бельовського, який відіслав його до 
Вагилевича. По бачивши вченого, який жив дуже нуж денно і який 
попри те працював науково з великим ентузіазмом, Захар’ясе вич 
вирішив одразу написати про його твір і прослідкувати за духов-
ною ево люцією цієї знаменитої постаті»7.

Повістярський талант Яна Захар’ясевича найповніше виявив-
ся в його творі «Святий Юра» (Л., 1862). Полі тична боротьба між 
українцями і поля ками у Східній Галичині, особливо у Львові в 1848 р., 
послужила авторові канвою для написання цього гостропо літичного 
роману. Будучи не лише су часником, а й учасником цих подій, од-
ним з проводирів тодішньої публіцис тики, чиє прізвище польська 
преса дру кувала великими літерами, письменник, зрозуміло, був до-
бре обізнаний з ситу ацією, що тоді склалася, знав добре усі мотиви й 
пружини тодішньої польсь ко-української політичної боротьби.

Як і тоді, під час своїх журналістсь ких баталій, так і тепер, 
себто, як ав тор «Святого Юри», він дотримувався пропольської 
орієнтації. Тим-то на сто рінках його книжки зустрінемося інко ли 
з невластивим розумінням українсь кого національного руху, який 
хоч і не мав тоді якоїсь однієї, міцної платфор ми, проте був досить 
помітним явищем у Галичині.

У «Святому Юрі» особливо впадає в око момент приїзду до Львова 
Порфирія, головного героя роману, пред ставника молодої національно 
свідомої інтелігенції. Тут автор дещо кепкує з його українства, зокрема, 
коли той кож ному зустрічному втовкмачує, що він «русин і повинен 
говорити по-русинськи». Захар’ясевич, іронізуючи, називає Порфирія 
«реставратором Русі..., який бачив в уяві велику й могутню майбут ню 
Русь. Бачив назви вулиць написані гарною кирилицею, чув українську 
мо ву своїх земляків, які витоптували мі ський брук...»8.

В іншому місці, торкаючись мовних питань, він вказує на труд-
нощі, що га льмували розвиток українського наро ду та його мови, 
натомість висновок ро бить хибний і несправедливий:

7 Przegląd. – Lwów, 1865. – N 137.
8 Zachariasiewicz J. Swięty Jur. – Lwów, 1862. – S. 45.
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«Українська мова, як і Україна, існує з давніх давен. Але ця 
тендітна квітка не може при власних силах вирости в самостійне 
дерево, бо ж обабіч виросли дві великі сили: Польща й Росія. 
Українська мова на нинішньому етапі свого розвитку може 
існувати, проте, коли вона хоче йти далі, коли хоче творити дер-
жавну мову та національну літературу  – вона повинна прийняти 
мову польську або російську» 9.

Цю думку вклав автор в уста грекокатолицького священика 
Онуфрія, дя дька Порфирія. Не дуже приємно, коли письменник 
компрометує цими рядка ми досить світлу постать отця Онуфрія, 
бо ж це, як пересвідчимося при іншій нагоді, мудра людина, лише 
покараний духовною адміністрацією за прогресивність поглядів, 
почав демон струвати свою лояльність перед тією ж адміністрацією 
чи то з переляку, чи з тактичних міркувань.

Зайвим буде наголошувати, як істо рія насміялася з тільки-но 
процитова них балачок. Такі й подібні їм теорії були тоді вельми по-
пулярними. Їх про голошували не лише панславісти типу Погодіна 
чи великодержавники на зра зок Духінського, а й сама українська 
москвофільсько-полонофільська інтелі генція. Чималу питому вагу се-
ред ук раїнської інтелігенції мало духівницт во, яке здебільшого було 
не лише аморфне і безсиле, а й ідейно безбарв не. То ж не дивно, що у 
«Святому Юрі» політиканство духівництва викликає сміх та іронію.

Іван Франко схарактеризував гали цьку інтелігенцію 40-х рр. як 
людей, що «бачили перед собою якусь абстра ктну Русь, а не бачили 
живого, конк ретного руського люду з його потреба ми, не розуміли 
того, що тільки з того селянина і для нього може і мусить двигну-
тися нова Русь, вживлена тим духом, що уперше могутнім поди-
хом повіяв з «Енеїди» І. Котляревського (див.: Франко І. Твори : у 
20-ти т. – К., 1955. – Т. XVI. – С. 306–307).

Отже, причиною слабості й нетрива лості українського 
національного руху в 1848  р. була сама українська інтелі генція. 
Вона не доросла до висоти по ложення і вимог часу. Умови, у яких 
вона розвивалася, не сприяли вироб ленню її державно-диплома-
тичних вмінь, ані історико-політичного мислен ня, ані сильної 
літературно-культурної традиції.

З цього здає собі справу автор «Свя того Юри». У розмові з До-
цею, донькою отця Онуфрія, Порфирій говорить:

9 Zachariasiewicz J. Swięty Jur... – S. 106.
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«Народ наш од багатьох століть у не волі, ще в дитинстві загар-
бано його під чужу владу... Ледве в історії поставив перші кроки, 
ледве з темряви поганст ва і первісного варварства в Європу вихи-
лив свою голову – відразу старший брат схопив його, мечем і осві-
тою втягнув у свій тріумфальний гурт…».

А далі:
«Пісня нашого народу сумна і туж лива, мов лебедина. Народ наш 

не знає іншої пісні, лише думу, бо все своє життя стогнав і плакав!.. 
Боже мій, скільки то духовних багатств увійшло в ці думи?!.. Адже 
при сприятливих умо вах їх можна поставити на свічнику Європи. 
Сьогодні той народ ледве знає про себе, щойно починає обмацувати 
своє наболіле тіло, щоб пересвідчитись, чи ціле воно? Чи здорове?» 10.

Ось чому тодішня західноукраїнська інтелігенція була по-
збавлена серйозної освіти та критичного мислення, ось чо му була 
внутрішньо незрілою, не мог ла опертися на саму себе, не мала від-
повідного запасу моральних і духовних сил, які б робили зайвим 
будь-яку урядо ву поміч та опіку (О. Терлецький «Га лицько-руське 
письменство 1848–1865 рр. на тлі тогочасних суспільно-полі тичних 
змагань галицько-руської інте лігенції», Львів, 1903. ст. 34).

Події 1843  р. використали польські панівні верстви. Вони не 
обмежували ся, як українці, колаборацією з цісар ським урядом, їхня 
політична програма була куди зріліша й далекоглядніша. Ма ючи ви-
роблену думку про власну дер жавність, вони з великою заповзятістю 
заходилися біля реалізації своїх культурно-політичних постулатів. 
Це була ідеологія позитивізму, тобто суспільної економічної та 
культурної праці для добра вітчизни, незважаючи на втрату державної 
незалежності. Захар’ясевич приділяє цій проблемі чимало уваги. 
Вважаючи ідеологію позитивізму найперспективнішою, він дохо-
дить висновку, що українці також повинні почати працю під гаслами 
позитивізму. Власне, проповідником цієї ідеології се ред української 
суспільності є отець Порфирій, який вважає, що спершу треба конче 
займати високі урядові по сади, дбати про економічний поступ, а вже 
потім, коли народ змужніє і краї на набере сили, приступити до реалі-
зації остаточної національної мети – боротьби за власну державність 11.

«Святий Юра» є романом політичним, отже, проблеми 
культурно-національні та громадсько-політичні посідають у ньому 

10 Там само. – S. 20.
11 Там само. – S. 54.
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провідне місце, на що ми звер нули особливу увагу в наших мірку-
ваннях про цей твір. Звернімо, на за кінчення, увагу й на кінцеву 
сцену ро ману. Автор показує в ній якесь конс піративне зібрання, 
під час якого один з його учасників говорить:

«Русь (Україна.  – С.  К.)  – національ но усвідомлюється і 
сьогодні вже гото ва до боротьби з царатом. Невдовзі ми будемо 
свідками таких подій, які розі граються на Україні, що на них звер-
не увагу вся Європа...» 12.

У письменницькому доробку Я. Захар’ясевича помітне місце 
посідає «Яре ма»13, в якому картина боротьби між панщизняним 
селом і шляхетськими маєтками змальована письменником суге-
стивно. У цій боротьбі симпатії авто ра на боці українського народу. 
Анало гічну проблематику порушує в романі «Василь Голуб» Т. Єж, 
якому буде при свячена наступна стаття.

12 Zachariasiewicz J. Swięty Jur... – S. 249.
13 Zachariasiewicz J. Jarema. – Warszawa, 1957.
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З ГРОНА УКРАЇНОФІЛІВ – 
ЗИГМУНТ МІЛКОВСЬКИЙ1

Теодор Томаш Єж (літ. псевдонім Зигмунта Мілковського, 1824–
1915) змалку зв’язаний був з Україною. Край дитячих років пись-
менника – Поділля, є невід’ємною чистиною його «українських» 
повістей та романів. Початкову й середню освіту Мілковський здо-
був у Немирові та Одесі. Вже тоді він був палким ентузіастом укра-
їнської культури і в спогадах «Від колиски через життя» писав: «Був 
оце декілька разів у театрі. Захопився “Наталкою Полтавкою”. Так 
мріяв про неї, що аж приснилася мені, а потім нічого не прагнув 
більше, як виступити в ролі Петруся на сцені»2.

Трохи далі згадує, як він ще у шкільні роки, познайомився 
з визволь ним рухом: «Приїхало з Києва кілька хлопців. Один з 
них декламував Шевченків “Кавказ” і “Послання”, другий робив 
загадкові знаки, даючи до зрозуміння, що є членом якогось та-
ємного товариства»3.

Волелюбні традиції, як польські, так і українські, мали значний 
вплив на формування політичних ідеалів Мілковського. У роки на-
вчання у Київському університеті він брав участь у польському та-
ємному гуртку: «Нашої Київської організації не викрито. Це було 
для нас велике щастя, бо ж нагрішили ми стільки, що для судів, 
караючих солдатами і Сибіром, більше не треба»4. Мілковський 
був, мабуть, у контакті з деякими членами Кирило-Мефодіївського 
братства. «Говорилося тоді, – пише у спогадах, – про організацію 
серед русинів... Належали до неї Костомаров, Куліш і Шевченко. 
Але список викрито, а їх засуджено»5.

«Весна народів» збудила сподівання. «Українці почали бути 
неспокій ними, незважаючи навіть на розгром Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. Дивлячись на поляків, почали й собі заходитися  

1 Першодрук: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держав-
ність (ювілейний збірник на пошану члена-коресподента НАН України Миколи 
Ільницького). – Л., 2004. – С. 314–325. 

2 Jeż T.-T. Od kolebki przez życie. Wspomnienia. – Kraków, 1936. – T. I–II; T. I. – S. 111.
3 Там само. – S. 132.
4 Там само. – S. 239.
5 Там само. – S. 236.
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біля своєї організації»6. 24-літнім юнаком Мілковський залишає 
 Київський університет і їде до Угорщини, щоб взяти участь у рево-
люції 1848 року. Від того часу почалось його бурхливе життя емісара- 
революціонера, члена Польського демократич ного товариства, Євро-
пейського революційного комітету, активного діяча «Централізації». 
Як політичний діяч революційної Європи він скрізь і всюди був не-
втомним провісником справедливості й волі, рівності та братерства. 
Таким знали Мілковського у Польщі, Франції, Англії, Швейцарії, Ру-
мунії? Туреччині, а надто в Україні, де перебував часто як революцій-
ний емісар. З 1859 р., наприклад, жив на кордоні Галичини і Румунії 
(Михалени), щоб бути посередником між еміграційним Визволь ним 
комітетом та Україною, щоб стежити за підготовкою до повстання, в 
якому згодом узяв безпосередню участь.

З Україною тісно пов’язана не лише революційна діяльність 
Мілков ського, а й літературна творчість. Симптоматично, що по-
чав він з публіцистики на польсько-українські теми. У цитованих 
спогадах він писав: «...Познанський “Гонец” спонукав мене до пера. 
Прочитав я тут кривдну і неправдиву оцінку “Гв’язди”» [друкова-
ної в Києві. – С.  К.] та її співробітників. Здавалося мені, що такі 
неточності треба конче спростувати. Написав листа до “Гоньца”, 
а редакція надрукувала його (1851 р., № 10–11)»7. Годиться зазна-
чити, що стаття Мілковського характеризується добрим знанням 
письменників «Гв’язди» та їх літературного доробку, а надто ґрун-
товною обізнаністю з українською проблематикою. Автор полемі-
зує з М. Грабовським, Г. Жевуським, із панславістами, клерикалами 
та консерватизмом узагалі.

Незабаром у лондонському часописі «Демократа Польскі» 
(1851  р. № 6–7) надруковано статтю Мілковського «Про револю-
ційне значення Русі», в якій автор говорить про відміну панщини в 
Україні, про красу й багатство країни його дитячих літ.

Справа ця мала неабияке значення для майбутнього романіста. 
Вона позначилася на особистості Мілковського, на його товарись-
ких взаєминах: «Одним з чинників, що допомогли зближенню з 
Ворцелем, – писав Єж, – було те, що він походив з Волині, знав По-
ділля й Україну та зберіг у пам’яті милі серцю місцевості і прізвища 
людей, яких я знав»8.

6 Jeż T.-T. Od kolebki przez życie. Wspomnienia... – S. XI.
7 Там само. – S. 456.
8 Там само. – S. 458.
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Чи не тому очолюване Ворцелем Польське демократичне това-
риство, емісаром якого був і Мілковський, з належним розумінням 
підходило до українських справ? Адже в інструкції «Централізації» 
сказано: «Заснувати в Україні мережу народних організацій, які, 
визнаючи демократичні засади щодо визволення сільського люду 
з панщини, змогли б також підтримати народ у революційному 
збудженні аж до моменту бойового спалаху в Німеччині, Франції 
та Італії»9.

З великим зацікавленням стежив Мілковський за подіями в 
Україні. Особливо тішився назріваючою революційною атмосфе-
рою та літературно-культурним пожвавленням: «Повстання ще 
було непевним, але говорилося про нього і в повітрі чулося щось. 
Посланець з Києва запевняв мене, – пише у спогадах, – що це вже 
вирішена справа... Розповів мені про хлопоманство, Антоновича і 
Рильського, про пожвавлення української літератури...»10.

На цей приблизно час припадають перші прозові спроби Зиг-
мунта Мілковського. Жанр прози був провідним у тодішній поль-
ській літературі. Особливо рясно було і в історичній романістиці. 
Великою популярністю користувалися тоді твори І. Крашевського, 
З. Качковського, В. Лозінського, Ю. Дзєжковського, меншою мірою – 
Г. Жевуського та М. Грабовського. Вальтерскоттівський роман де-не-
де давав про себе знати, в основному жанр історичної епічної розпо-
віді та соціально-побутової повісті, започаткованої І. Крашевським.

* * *
«Василь Голуб» (1857) – перша повість Т. Єжа, написана в дусі 

повістей з народного життя І. Крашевського. Т. Єж, як і автор «Уля-
ни», був обізнаний з проблематикою західноукраїнського села. Вза-
ємини панського двору й українського селянина – ось що спорід-
нює «Василя Голуба» зі згаданими творами І. Крашевського.

Відмінний дещо спосіб трактування цієї теми автором «Гандзі 
Загорницької». Мілковський подекуди гостріше викриває існуючі 
стосунки на селі, часто він влучає в саму суть панщизняної систе-
ми. Яскравим прикладом може бути розповідь Василя Голуба про 
власника Фастівки та заодно про голову місцевого суду дідича За-
ворського. Можна собі уявити, які й на чию користь видавав пан 

9 Там само. – S. 473.
10 Там само. – T. II. – S. 339.
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суддя вироки хоча б з оцієї авторської, не позбавленої іронії, ре-
марки: «...Голова, начальник, пан над панами, що двигав на своїх 
плечах весь тягар влади, не несучи по суті перед ніким жодної від-
повідальності, хіба що перед судом власного сумління»11.

Що сумління пана Заворського не було чисте – це не підлягає 
сумніву. Піддані з його маєтку тікали масово за сотні кілометрів. 
Одним з них був Василь Голуб, колишній панський козачок. Його 
розповідь про дармоїдство і нелюдяність дідича та аморальність і 
розбещеність молодого панка Мунтунця викликає авторську від-
разу: «Сумно про це говорити, але так було. В першій чверті XIX ст. 
не лише один Заворський твердив, що селянин – це худоба, створе-
на до праці і батога...»12.

Нестерпне становище змушувало кріпаків шукати виходу з та-
кого становища. Найчастішою формою була втеча. Незважаючи на 
тортури, яким піддавали втікачів, все-таки велика кількість селян, 
не боячись кари, шукала собі кращої долі в далеких мандрівках в 
інші землі та держави.

Так зробив і Василь Голуб. Автор, схвалюючи вчинок свого ге-
роя, констатує: «Втеча з Фастівки через Басарабію, туди, за Дунай, 
була поступовим переходом від абсолютної неволі та рабства до аб-
солютної свободи»13.

На більшу увагу заслуговують інші пропозиції письменника. 
Обізнаний з західними утопічними теоріями про створення спра-
ведливого суспільства, Томаш Єж на прикладі села Гжибків по-
казує, що це не мрія, що таке суспільство цілком можливе, якщо 
матимемо справу з мудрою й чесною людиною. Саме такою є засно-
вник гжибківської громади пан Гловінський. Він твердить, що всі 
члени суспільства повинні працювати згідно зі своїми вміннями та 
силою, що дармоїди й нероби – це чиряки на здоровому суспіль-
ному тілі; натомість шляхтичем може називати себе лише той, хто 
шляхетно поступає й живе чесно.

Протиставляючи рабське становище селян у маєтку пана Завор-
ського з гжибківською громадою, Мілковський зауважує: «У Гжиб-
ках запровадився своєрідний комунізм, який, випливаючи з самого 
характеру слов’янина, мав на свій вжиток тільки слово наш. Своєї 
власності, ані власності панської не називали селяни словами мій, 

11 Jeż T.-T. Wasyl Hołub. – Kraków, 1909. – S. 27.
12 Там само. – S. 20.
13 Там само. – S. 122.
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його, лише наша»14. Тому-то члени цієї громади живуть заможно 
(в селі можна все купити й продати) і в злагоді, вони разом з поля-
ками беруть участь у спільній боротьбі проти поневолювачів.

Проукраїнські симпатії З. Мілковського помітні не лише в його 
суспільній програмі, а й в описах чарівної української природи, на-
ціонально-релігійних та обрядових звичаїв, а також у численних 
діалогах: «Дідусю, називай мене ляхом, коли така твоя воля. Нехай 
я й лях, хоч назва ця вже й застаріла, проте я такий самий русин, як 
і ти, бо ж народився на Русі... Нашою матір’ю є одна земля»15.

Наступна повість Томаша Теодора Єжа, «Гандзя Загорницька», 
значно слабша. Автор обходить у ній гострі соціальні конфлікти, 
звертає більшу увагу на побутово-звичаєву сферу українського 
села, вплітаючи її в подекуди штучно сконструйовану, хоч і цікаву, 
любовну канву.

Але й тут можна виявити певну, досить таки вагому пробле-
му. Це, зокрема, проблема народної моралі та народних талан-
тів, яка знайшла своє яскраве вираження у творчості Г.  Квітки-
Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка. До цієї теми зверталося 
польське письменство, особливо в другій половині XIX ст. Будучи 
попередником таких письменників, як Сенкевич і Конопницька, 
автор «Гандзі Загорницької» свій письменницький діалог зі сучас-
ністю веде від імені українського простолюддя. Матеріалом, на яко-
му написано твір, було українське село, український народ.

Це видно уже з перших сторінок книжки, з опису села Загорни-
ки, його багатої природи, розмаїтого ландшафту тощо. Спостереж-
ливе око Мілковського фіксує деталі й нюанси чудового краєвиду, 
схоплює його з умінням талановитого живописця. На тлі чарівної 
природи, красуючись, височіє церква. При описі церкви виявляєть-
ся ліричне захоплення автора. Споруда ця створена руками україн-
ських народних умільців, – відзначає автор, – не поступається кра-
сою природі, не лише гармонійно поєднується з нею, а й доповнює її.

Цікаві авторські міркування про будівничого цієї церкви. Од-
носельчани Андрія Біснуватого, зібравши потрібні гроші, вислали 
його в подорож, щоб він роздивився, що й до чого, як живуть інші 
люди. Повернувшись з подорожі, Андрій із загірчанами почали бу-
дувати церкву. Інженером і майстром, архітектором і живописцем 

14 Там само. – S. 273.
15 Там само. – S. 3.
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був він сам. Його багатогранному талантові Мілковський присвя-
чує чимало місця. Щиро захоплюється автор не лише церквою, а й 
Андрієвим будинком, цікавою конструкцією, оригінальними укра-
їнськими архітектурно-малярськими елементами.

Письменник високо цінує народних умільців, розуміє їхню 
роль і вагу в творенні матеріальної та духовної культури нації. Ось 
тому Андрій і Сидір, представники молодого покоління загірчан, 
ідучи слідом за Андрієм Біснуватим, мандрують до Києва. Згодом 
вони були вже на будові церкви в одному з сусідніх сіл. Вказуючи 
на продовження хороших традицій за гірницьких умільців, автор 
зазначає, що традиції народу не повинні занепадати.

Як бачимо, Мілковському імпонує український народ. Йому 
подобається його працьовитість і чесність, слухняність і таланови-
тість, музичність і ніжність, а надто – зовнішня і внутрішня краса. 
Такої красуні, як Гандзя Загорницька, він не зустрічав. Ця краса 
перешкодила їй будувати своє щастя з Сидором, бо за нею поби-
ваються всі довколишні паничі. Гандзя не любить жодного з них, 
але вони «сильні того світу» і не потребують ні з ким і ні з чим ра-
хуватися. Автор не приймає цю форму насильства, він підкреслює, 
що Гандзя була б щаслива лише з Сидором, так, як була б щаслива 
Явдоха Дніпрова з Василем Голубом, а не з гордовитим і мстивим 
паничем Зигмунтом («Василь Голуб»).

Торкаючись моралі українців, Томаш Єж констатує: «Згода 
власного сумління є для нього [українця. – С. К.] найвищою наго-
родою. Це його задовольняє. Натомість визнання інших, потрібне 
для підтвердження власної правоти, впізнає він на очах своїх спів-
бесідників. Йому непотрібні вигуки й оплески, їх замінюють зіниці 
очей, які, мов магнетична рідина, обливають оповідача, зворушу-
ють його серце... Це тому, що в його єстві дрижать нерви, ніжніші з 
найніжніших»16.

Проукраїнські симпатії Мілковського ще виразніше виявилися 
в його повісті «Історія про пра-пра-пра... внука і про пра-пра-пра... 
діда». У цій гумористично-сатиричній розповіді, написаній у фор-
мі спогадів, проблематика історична переплітається із соціальною, 
пригодницька з побутовою. Дохідлива форма дозволила авторові 
довільно переходити від однієї теми до іншої, від одного біографіч-
ного епізоду до наступного.

16 Jeż T.-T. Handzia Zahornicka. – Lwów, 1876. – S. 111.
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При такій концепції автор, відчуваючи себе необмеженим, би-
чував дошкульно шляхетські нонсенси, якщо не жовчно-в’їдливою 
ремаркою, то дотепно-сатиричною українською приказкою або гу-
морескою. Загалом українська мовно-тематична стихія відіграє в 
цьому творі неабияку роль.

Характеризуючи мнимого пра-пра-пра... діда, Ян Єж, пра-пра-
пра... внук, зауважує, що той у розмовах вживав досить часто ви-
слови типу: людей слухай, а свій розум май; терпи, козаче, отама-
ном будеш; встав, підперезався та й зовсім забрався. Але пра-пра-
пра... дід відзначався не лише дотепністю, а й швидким розумом і 
міг сказати: але на дідька ж терпіти, коли наперед знаєш, що отама-
ном не будеш; щасливий дурень – нічим не журиться, їсть, п’є та ще 
й люльку курить.

Читаючи пра-пра-пра... дідові записи, пра-пра-пра... внук Ян 
Єж натрапляє на ось такі абзаци: «Одного разу приліг я до землі 
та став напружено вдивлятись в її глибину. Скелети встали, одяг-
нувшись буцімто в своє тіло і, поділившись на групи, почали грати 
своєрідну драму. Кожний актор-кістяк мав власну роль, а та роль 
не була сценічною вигадкою, лише правдивим відтворенням його 
життєвої ролі. Майже всіх гризло власне сумління, бо ж спектакль 
був формою покарання за прижиттєві помилки й варварство. 
Муки сумління були жахливі, але вони відповідали розмірам за-
подіяного колись лиха. Навіть у пеклі немислимі страшніші муки... 
Болісні стогони панували в натовпі, що складався з різних суспіль-
них верств і класів: з коронованих помазанців і селян, з магнатів і 
бідної шляхти, а духівництва і поганців, з усіх, кого віками годува-
ла наша земля... Всі визнавали власні провини і всі терпіли, якщо не 
за власні гріхи, то за вчинки своїх предків та нащадків»17.

Зрозуміло, що насправді таких записів не було, не було й пра-
пра пра... діда, лише сам автор, ховаючись за свого літературного 
пра-пра-пра... внука, створив цю страхітливу картину для пересто-
роги сучасникам. В образах пра-пра-пра... діда і пра-пра-пра... вну-
ка Мілковський мав можливість сміливіше й відвертіше сказати 
своїм землякам, що про них думає.

А думав про них не завжди приємно. Його думки не були ви-
нятково ідеалізуючі, відзначалися критицизмом, їх викривальність 

17 Jeż T.-T. Historia o pra-pra-pra… wnuku i o pra-pra-pra… dziadku. – Lwów, 
1876. – S. 10.
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зганяла сон з очей усім тим, чиє сумління не було чисте. А чиє сум-
ління могло бути чистим перед Батьківщиною? Коли країна, – за-
значає автор, – залишилася в нещасті, більшість її громадян, за-
йнявшись власними інтересами, замість патріотичного обов’язку 
підтримати рідну матір, штовхала її у ще глибше провалля.

Автор боляче переживає втрату державної незалежності. У по-
шуках шляхів виходу вирішальну роль мали б відіграти суспільні 
зміни: «Скрізь і всюди всі бачать зло лише в наслідках, горлають 
чомусь про потребу виправлення звичаїв... Хочуть, щоб пан був 
ласкавим і справедливим для селян, щоб шляхта належно викону-
вала свої суспільні обов’язки, щоб позбулася егоїзму... Люди легко 
можуть відрізнити зло від добра. Значно важче довести на ділі, як 
вони розуміють цю різницю, особливо, коли причини зла є підста-
вою їхніх особистих інтересів...»18.

У дальшій розповіді пра-пра-пра... онука авторська містифі-
кація надто очевидна. У  ній впізнаємо автобіографічні моменти 
з життя Зигмунта Мілковського. Це особливо впадає в око після 
приїзду молодого героя до Києва десь у середині 40-х років XIX ст. 
Місто справило на юнака величезне враження. Впорядковуючи 
свої хаотичні думки, він зауважує: «Київ!.. Його назва має стільки 
чарівної краси, скільки місто історичних реліквій. Київ і Дніпро!.. 
Місто і ріка, міцно сплівшись, існують в уяві кожного українця, в 
його думках і піснях. Побачивши їх, відчуєш у грудях задушевну 
пісню, яка, утворивши хор з шумом вітру, лоскотом синьої хвилі, 
співом лебедів, понесе тебе в степ, на могилу, або попливеш водою 
до високих порогів, чи полетиш, мов орел під небеса... Не дивно, 
що наш Ян очима й серцем припав до мінливого міського силуету 
цього українського Кракова»19.

Така висока й ентузіастична оцінка української столиці не була 
поодинока. Не дуже прихильний до українців історик Ф.  Равіта- 
Гавронський у своїх спогадах про ті часи зазначає, що Київ справ-
ляв тоді більше враження, ніж сьогодні Париж20. І не тільки тому, 
що до Києва приїжджало тоді чимало німців і французів, що 
1847  року гостював у Золотоверхому місті славний композитор 
Ліст, та й Бальзакові з маєтку пані Евеліни Ганської не було далеко. 

18 Jeż T.-T. Historia… – S. 19.
19 Там само. – S. 252.
20 Orzyszowski R. (Gawroński R.) Czasy szkolne w Kijowie 1854/5–1862/3. – Lwów, 

1901. – S. 2.
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Київ  взагалі був тоді відомим центром літературно-культурного 
та громадсько-політичного життя не лише українців, а й поляків. 
Київська інтелігенція мала зв’язок з Конарським, тут діяли гуртки 
Гордона і Гедройця, виходив польський альманах «Ґв’язда», навколо 
якого групувалися відомі тоді письменники, тут зустрічалися пред-
ставники «української школи» в польській літературі. У Києві існу-
вало тоді Кирило-Мефодіївське братство, в ореолі слави ходили по 
його вулицях Шевченко, Куліш, Костомаров.

Власне, тому студент – пра-пра-пра... онук, тобто сам автор, в 
одному місці «Історії...» зауважує, що вельми бурхливим було тоді 
інтелектуальне життя в Києві, зокрема в університеті. З захоплен-
ням пише Єж про професора Новіцького, а особливо Костомарова, 
на лекції якого приходили не тільки студенти інших факультетів, а 
й прогресивна київська інтелігенція.

Така атмосфера сприяла духовному розвиткові молоді, яка, сер-
йозно сприймаючи університетську науку, з великим запалом по-
ривалася до книжки. Томаш Єж зауважує, що зразковим юнаком 
вважали того, хто краще вчився, всебічно розумів явища і міг по-
хвалитися перед товаришами великою начитаністю. Настала мода 
на книжки, на товариські інтелектуальні диспути.

Сторінки «Історії...», присвячені молоді й системі університет-
ської освіти, не позбавлені й критичних зауваг. Письменник, добре 
обізнаний з науково-культурним життям західноєвропейських дер-
жав, зазначає, що «в наших університетах молодь не має таких ідеалів, 
як молоді французи чи німці. Наша молодь заражена кар’єризмом. 
А що умовою кар’єри є університетський диплом, зрозуміло, з якою 
метою молодь намагається закінчити вищу школу»21.

Відомо, що після арешту членів Кирило-Мефодіївського брат-
ства, в Києві і загалом в Україні запанували сумні часи. У «Нарисі 
історії українсько-руської літератури» (Л., 1910) Іван Франко на-
зиває це десятиліття «першим антрактом у духовному житті Украї-
ни», під час якого не з’явилася жодна вартісна книжка.

Ця ситуація знайшла своє відбиття в аналізованій книжці Міл-
ковського. Автор зазначає, що тоді почалася посилена русифікація, 
наука почала занепадати. А далі: «В університеті не маю вже що ро-
бити... Попсувалося тут усе... Інтелектуальне життя майже згасало. 
Студенти наче подуріли, мовби на них повіяло зачумлене повітря; 

21 Jeż T.-T. Historia… – S. 254.
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замість книжок, філософських диспутів тягнулися до келишка, 
карт і дівчат...»22.

Тому 1848 року Мілковський залишає Київський університет і 
їде до революційної Угорщини. Свою участь у цих подіях він опи-
сав у повістях «Шандор Ковач» та «Асан». Дальші сторінки «Істо-
рії...» присвятив автор пра-пра-пра... дідові.

Славний був Єжів пра-пра-пра... дід. Його знали по всій Украї-
ні, він «козакував і гайдамакував будучи ще юнаком». Коли грине-
вецькі дівчата, заохочуючи парубків до вуличних жартів, співали:

Сіном собі громадила,
Хлопцям собі принадила.
Піду іще громадити,
Щоби більше принадити..,

то юний тоді пра-пра-пра... дід закликав своїх сільських ровесників 
до козацької мандрівки ось такими словами:

Пристань, пристань до вербунку,
Будеш їсти з маслом курку.
Будеш їсти, будеш пити,
Довбеньками воші бити.

Йому імпонує безтурботність і гумор козаків, а особливо їхня 
мужність і відвага, волелюбність та патріотизм. Це справжні ли-
царі, які захищають батьківщину від турків і татар не з примусу, а 
з високого почуття патріотично-громадського обов’язку. Ось тому 
«краще, ніж паном панів – бути запорозьким гетьманом». Такий 
апофеоз козацтва мав у польській літературі вже давню традицію. 
Продовжували її й наступні покоління польських письменників.

У письменницькому доробку молодого автора особливу ува-
гу звертає на себе роман «Стародубівська справа». Проблематика 
польсько-українських взаємин, яка весь час не давала спокою пись-
менникові, знайшла тут своє найяскравіше втілення. Та й за своїм 
характером роман цей вельми відрізняється від аморфної «Гандзі 
Загорницької» чи популярної тоді епічної розповіді, як «Історія…». 
Це чи не один з кращих на той час польських політичних романів. 

22 Jeż T.-T. Historia…
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Його критично-сатиричне вістря гостро било по абсолютизмові, 
нещадно висміювало глупоту і наївність окремих представників 
української старшинсько-поміщицької верхівки.

Але звернімося до тексту. Ось якими словами починав Мілков-
ський цей роман: «Польща і Україна – це дві ноти однієї й тої самої піс-
ні. Такий вирок видала історія; вона сказала: будьте разом! Ідіть оба-
біч, як сестра з сестрою. Єднає вас кров, спільні й однакові інтереси»23.

Наголошування на польсько-українській спільності – річ не 
нова, особливо напередодні повстання 1863 року. Відомо, що це ро-
билося в агітаційних цілях. Але в Мілковського воно мало глибо-
кий сенс. У наступних рядках читаємо: «Історія видає справедливі 
вироки, але їх виконання залишає людям, які пояснюють це собі 
по-різному. Тому-то бачимо стільки насильства... Доктринери, які 
шукають вироку історії в завершених вчинках, помиляються... Іс-
торична справедливість у видаванні вироків керується тривалими 
критеріями, згідно з якими відбувається розвиток суспільства. Роз-
виток цей веде від гіршого до ліпшого, до ще ліпшого»24.

Історіософічні роздуми письменника не потребують коментаря. 
Найкращим, зрештою, коментатором є сам автор: «...Польща не піш-
ла власним, натуральним шляхом, зіпхнули її з нього чужі інтереси. 
Ставши іграшкою Риму, почала загрожувати окремості сестри, яка 
на рівні з нею мала право до самостійного життя. Відчуваючи загро-
зу, Україна почала шукати захисників, ставши, таким чином, чужою 
служницею. Ось де лежить причина зла, що довело пізніше до такого 
лихоліття. Надто вже жорстока логіка історичних подій…»25.

Критичний підхід Томаша Єжа до власної історії дав змогу пись-
менникові належно оцінити й польсько-українську проблему. В той 
час, коли частина польської шляхетської суспільності вважала Украї-
ну «окраїною польських земель», З. Мілковський вболіває, що «... по-
ляки і українці зіграли роль дурників. Мучились, кривавились, пра-
цювали тяжко протягом століть і все на власну загибель»26.

Але будьмо справедливі. Демократизм автора «Стародубівської 
справи» – не поодиноке явище. Такі погляди визнавала й певна части-
на польської прогресивної інтелігенції. Зрештою, революційно-демо-
кратичними елементами, національно-визвольною проблематикою 

23 Jeż T.-T. Starodubowska sprawa. Powieść ukraińska. – Warszawa, 1931. – S. 5.
24 Там само. – S. 6.
25 Там само. – S. 7.
26 Там само. 
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сповнена й польська романтична література. Занепадові шляхетської 
Речі Посполитої та зародженню новітньої польської буржуазної нації 
присвятив Міцкевич свою епопею «Пан Тадеуш». Безсилля шляхет-
ського революціонера в національно-визвольній боротьбі зображено 
найкраще в третій частині «Дзядів» Міцкевича та «Кордіані» Сло-
вацького. Компрометація магнатсько-шляхетських великодержавних 
тенденцій боляче сприймалась поляками, проте «Канівський замок» 
Северина Гощинського був книжкою дуже популярною.

Польське молоде покоління, виховане на такій літературі, не 
мислило вже категоріями своїх предків. Згадаймо бодай Демокра-
тичне товариство та його ліве крило громаду «Умань» чи таких ді-
ячів, як Т. Кремповецький, Е. Дембовський, Ш. Конярський. Саме з 
молодого покоління вийшли Єж, Совінський, Рильський, Антоно-
вич, Свєнціцький та інші більш або менш знані трудівники пера, 
заслуги яких лише в ділянці польсько-українських взаємин даного 
часу можуть бути предметом окремого дослідження.

Хто знає, чи не належало б саме з такої точки зору зайнятися 
окремо «Стародубівською справою». Зроблена спроба наголоси-
ти на згаданій проблематиці дала змогу пересвідчитись і в інших 
принадах цього роману. Передусім, в гостропроблемній актуальній 
темі, в її сатирично-критичному загостренні та композиційній і 
мовно-стилістичній якості.

Приїзд до українського міста Стародуба царського агента Ки-
рила Собакіна з метою посварити стародубівчан послужив авто-
рові претекстом до детальної характеристики царської політики не 
лише щодо її ставлення до України, а й до викриття інших пружин 
гнобительської політики царату загалом. Щоб не бути голослівним, 
наведімо приклад. Виїжджаючому з відомою політичною місією 
Собакіну цар каже: «...Будь нижчий, ніж трава, тихший, ніж вода, 
розглянься, придивись, будь метким і кмітливим»27. Прибувши до 
Стародуба, царський агент заявляє: «... Я, уповноважений право-
славним царем, присланий сюди по що? По то, щоб, маючи перед 
очима царського слугу, ви не забували про царя... Чи пам’ятали б 
люди про Бога, коли б не мали божих слуг перед очима? Цар од 
Бога, цар присилає до вас свою людину, отже, чоловік цей є наче 
висланцем самого Бога»28.

27 Jeż T.-T. Starodubowska sprawa... – S. 21.
28 Там само. – S. 27.
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Місія цього послання не божественна, лише руйнівна, а сам по-
сланець  – царський шпигун. Авторське ставлення до таких аген-
тів більш ніж негативне. Але не в одному Собакінові справа. У цих 
рядках схарактеризовано великодержавницьку політику царату. 
Жертвою політики царату були не тільки окремі люди, а й цілі на-
роди. Сарказм Єжа має в собі щось з гоголівської сатири; його блис-
куча проникливість будить подив і сьогодні: «Людина, яка пнеться 
уверх, з класу в клас, на кожному щаблі втрачає якусь свою людську 
прикмету. Дійшовши до найвищого щабля, він звільняється від 
того, що становить людину: від шляхетності, честі, розуму. Може, 
щоправда, якщо має відповідні здібності, стати хитрим, спритним і 
підступним жонглером, може удосконалювати свої звірячі інстинк-
ти мавпи, собаки, крука, лиса, довести їх до найвищої міри: може 
бути добрим чиновником, але людиною перестає бути. Це арлекін 
по відношенні до людства і чиновник в стосунку до уряду»29.

Типовим представником такої категорії є, власне, Собакін. Війт 
Стародуба, Панас Гордієнко, є його копією. Він дбає лише про свої 
примітивні інтереси, а щоб задовольнити свою пихату вдачу, лихо-
словить на полковника Шарняву та інших представників козаць-
кої старшини, підлабузнюється до Собакіна, чинячи громаді всяку 
підлість. Згодом саме завдяки йому деяку частину стародубівчан 
через це було виселено у Сибір.

Усе це робиться, якщо не для здобуття дворянства, чи то пак 
«ублагороднення» (аналогічних прикладів в українській літературі 
чимало), то хоча б для отримання царського ордена. Плазуючи пе-
ред Собакіним, стародубівський війт, забуваючи про свою людську 
гідність, хоче випросити собі орден: «Просіть їх величність, царя на-
шого правовірного, щоб мені конче дав орден, конче! Ну, коли я ма-
тиму орден і причеплю його собі та вийду на вулицю, ех!.. Роззявля-
тимуть роти люди! Напишіть його величності, правовірному цареві, 
що коли дасть мені орден – ось тоді я вже за нього ууу! Не знаю, що 
ще зроблю, але, до трьох тисяч чортів, нехай мені тоді хтось пока-
жеться, хто на нашого царя хоч бровою моргне. Сік з нього видушу, 
на порошок змелю, хоча б це був мій друг, кум чи сват»30.

І хоча Гордієнко ордена не отримав, проте місія Собакіна вдала-
ся повністю: гетьманщину ліквідовано.

29 Там само. – S. 20.
30 Там само. – S. 60.
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Коли в політичній концепції Єж виступає тут як представник 
гетьманської лінії, його суспільні погляди характеризуються пев-
ним демократизмом: «Військова старшина залишилася суспільною 
верхівкою, заволоділа підданими і землею, отримала у спадщину 
традицію давніх власників... Хто загарбав, той і мав, кому права 
власності ніхто не міг заперечити, той спокійно користав. Пробле-
ма ця стала суспільним кошмаром. Кожна спроба її розв’язання не 
давала жодного результату»31.

У творі Т. Єжа порушено проблему денаціоналізації. До неї вод-
ночас підійшли Томаш Єж і Анатоль Свидницький. Різниця в тому, 
що в «Люборацьких» русифікаторсько-полонізаційний процес в 
Україні автор зобразив детально, відносячи дію до першої полови-
ни XIX ст., а в «Стародубівській справі» дія відбувається в першій 
чверті XVIII ст., до того ж письменник лише принагідно порушує 
цю справу. Проте як Свидницький, так і Єж осуджують ці тенденції 
і вважають їх згубними для українського народу.

В обох письменників важливу роль відіграють також релігійні 
елементи. З  цих міркувань на особливу увагу заслуговує Мілков-
ський: «Щодо мене – не знаю, правду сказавши, котра віра правди-
ва, а котра неправдива. Бог його знає. То справа не моя. Бачу тільки, 
що в тій церкві, де більше овечок, її слугам божим живеться краще. 
Чи не тому одні тягнуть народ до себе, а інші до себе?»32.

Івася, молодого хлопця зі Стародуба, студента Краківського 
університету, пробували вже кілька разів навернути на «правдиву 
віру», але «він був у щасливому положенні – не належав до стада 
латинського, а пастухів східного обряду в Кракові не було. Опи-
нившись неначе в повітрі, ніби вівця без пастуха, призначена на 
жертву вовкам, завдяки цим обставинам він мав велике щастя. 
Саме тому вовки його не з’їли»33.

Гандзю, наречену Івася, спантеличило домашнє виховання, пра-
вославний фанатизм, а ще більше під’юджування Собакіна. Легко-
вірність деяких українців, їх безпринципність викликає в автора 
здивування, співчуття й іронію. Не приховуючи своїх критичних 
зауважень щодо характеру й становища українців, не ховається 
письменник і зі своїми проукраїнськими симпатіями. Він сміливо 
вводить не лише українські елементи, а й мовні українізми, напри-

31 Jeż T.-T. Starodubowska sprawa... – S. 60.
32 Там само. – S. 83.
33 Там само. – S. 82.
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клад: «молодиця», «глузд», «дочка», «шаблюка», «козарлюга», «ко-
ханнячко», «мазниця», захоплюється козацькими піснями, густо 
вживає українські народні прислів’я та приказки.

Все це надає його повістям і романам відповідного українсько-
го колориту, а самому авторові, який так прихильно ставиться до 
української проблеми, визнання палкого поборника польсько-
українського порозуміння.

Попри обширну тематику й жанрову розмаїтість польсько-
українська проблематика досить детально розробляється і в даль-
шій творчості письменника. У 1862 році у Львові вийшла його пу-
блікація «Справа руська в Галичині», у 1866 році – повість «Пані 
Комісажова», а через сім років  – «Остапок». В основу покладено 
діяльність польських емісарів в Україні у період між 1830–1860 рр.

Продовженням проблематики, започаткованої «Василем Голу-
бом» та «Гандзею Загорницькою», була повість «Вжецьоно» (1865), 
«Дзяд і баба» (1869), «ІІоцємку» (1873), а особливо «Григор Сердеч-
ний» (1873). В останньому романі автор пов’язав зародження і роз-
виток хлопомансько-демократичних ідей з народним рухом і по-
встанням в Україні в середині п’ятдесятих років XIX ст. Конфлікти 
панщизняного двору з кріпаком, з одного боку, та ставлення цих 
верств до царату – з другого боку, – така переважно проблематика 
твору.

Так само, як і в «Стародубівській справі», в «Григорі Сердечному» 
політична загостреність авторського пера є «явним і погордливим» 
плюванням на царський престол, – зазначає влучно Стефан Жером-
ський, – вимірюванням письменницької справедливості. В одному 
місці Мілковський не без іронії зазначає, що сила царя базується на 
народі. Треба, отже, щоб кожний монарх час від часу пускав народові 
у вічі якийсь туман, щоб, боронь боже, народ не прозрів.

Ліберальний демократизм автора «Василя Голуба» поєднується 
зі щирістю і безпосередністю. Народна справа найбільш припала 
йому до серця. Мілковський не з меншою мірою прагнув поєднати 
два братні народи: польський і український. Устами своїх героїв він 
заявляє, що полякам і українцям треба жити у згоді. Цим ідеалам 
письменник віддав усі свої сили і талант, був вірний їм до остан-
нього дня свого життя.

Ясна річ, що ідеали ці далекі від нинішніх. Тому, мабуть, нале-
жить критично поставитись до політичних концепцій З. Мілков-
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ського. Адже при характеристиці царського самодержавства («Ста-
родубівська справа») письменник з певною тенденцією згустив 
фарби: хотів переконати читача в тому, що Україна впала завдяки 
руйнівно-загарбницькій політиці царату. Це правда. Але до цьо-
го спричинилася й магнатсько-шляхетська Річ Посполита. Про це 
письменник говорить не завжди з належною об’єктивністю. Схиль-
ні замовчувати цю справу Качковський і Захар’ясевич. Останній 
ще й робить нападки на український національно-визвольний рух. 
Треба відверто сказати, що тодішні польські письменники здебіль-
шого мислили про Україну як про частину Речі Посполитої.

Це була основна перешкода, яка утруднювала налагодження 
польсько-українських взаємин у політичній площині. Натомість 
своїми суспільними поглядами, а надто літературно-культурною 
діяльністю польські письменники, які порушували українсько-
польську проблематику, вельми спричинилися справі взаємопіз-
нання і взаємозближення.

Цьому процесові сприяла й тогочасна українська література, 
яка протягом довгого часу привертала увагу польських прогресив-
них кіл. Особливо вабили їх революційно-демократичні тенденції 
в українському письменстві. Саме тому напередодні повстання 
1863  р. у польському літературно-громадському житті навколо 
української літератури розгорнулася жвава й гостра дискусія.
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УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В ПОЛЬСЬКІЙ 
РОМАНІСТИЦІ ПЕРІОДУ ПРОТОРЕАЛІЗМУ1

Кожна літературна доба характеризується наявністю кількох 
мистецьких напрямів, які, впливаючи один на одного, взаємодо-
повнюються або ж поглинають один одного. Це, мабуть, становить 
істотний сенс та основну пружину літературно-культурного роз-
витку. Кожен напрям має такий період, в якому він найповніше 
розквітає й дозріває, і такий, в якому в’яне і марніє. Залежить це 
від загальних умов духовного зростання народу, від історично-сус-
пільних процесів даного часу.

В історії польської літератури 40-і й початок 60-х років минулого 
сторіччя – це перехідний період від романтизму до позитивістсько-
го прореалізму. «Хоч у письменстві цієї доби культуротворчі начала 
романтичної естетики, – пише М. Яньон 2, – відігравали ще помітну 
інспіруючу роль (йдеться про наявність романтичного струменя), 
проте не можна не помітити відходу від суспільно-політичних та мо-
рально-естетичних гасел, проголошуваних зрілим романтизмом, – з 
одного боку, та розвитком і зміцненням реалістичного напряму  – 
з другого». Зміна в літературно-духовних прагненнях, продиктована 
новою історичною дійсністю й потребами життя, призвела до бурх-
ливого, за К. Викою 3, розвитку як романістики, так і до урізноманіт-
нення жанрово-стильового багатства красного письменства.

Чимало розмов, які тривають уже довший час, викликала сама 
назва цього періоду. З  дискусії польських учених, присвяченій цій 
добі (Ю. Кшижановський, М. Яньон, М. Жмігродська, Г. Маркевич, 
Я.-З.  Якубовський, А. Бартошевич, Я. Мацейовський), дізнаємось 
про різні визначення цього періоду та різні його висвітлення. Остан-
нім часом краківський дослідник Г. Маркевич виступив з пропози-
цією нової назви для цієї доби – протореалізм. Обґрунтовуючи цей 
термін, автор констатує, що «даний літературний напрям керувався 
реальною фікцією та лагідними естетичними засадами, спирався на 
здоровий глузд і поєднував дійсність з поміркованим лібералізмом 

1 Першодрук: Наша культура. – 1971. – № 3.
2 Janion M. Zmierzch romantyzmu // Pamiętnik Literacki. – 1963. – N 3–4. – S. 313.
3 Wyka K. Romantyczna nobilitacja powieści // Twórczość. – 1965. – N 7–8. – S. 235.
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і традиціоналізмом; починаючи з 40-х років ХІХ ст. він, тобто про-
тореалізм, однією з форм якого був бідермаєр 4, набрав уже більшого 
поширення, ніж романтична течія» 5. Термін Г. Маркевича видається 
нам найбільш вдалим і для зручності користуємося ним у цій статті.

Вивчаючи тогочасний літературний процес Польщі, дослідники 
неодноразово звертали увагу на боротьбу за реалізм в естетиці та 
літературній критиці, яка велася тоді в різних центрах літератур-
но-культурного життя. Боротьба ця, – вказує М. Жмігродська 6, – 
мала вагомий вплив на дальший розвиток польського письменства. 
З цього погляду великий інтерес являє дискусія Ю. Крашевського з 
М. Грабовським. У цій дискусії, спрямованій не лише проти автора 
«Коліївщини степів» М. Грабовського, а й проти усієї т. зв. «петер-
бурзької котерії» 7, яка, за висловом М. Інгльота 8, стояла на консер-
вативно-клерикальній позиції, йшлося про шляхи розвитку поль-
ської літератури, зокрема, яким повинен бути сучасний історичний 
роман. Керуючись критеріями реалізму, Крашевський закидав авто-
рові «українських» історичних повістей, написаних у дусі Вальтера 
Скотта, нехтування історичних знань і правди, домагався усунення 
з історичної повісті елементів домислу та фантазії. Але нова хвиля іс-
торичного вальтер-скоттівського в літературі пішла не шляхом Кра-
шевського, лише Грабовського.

«Реалізацією саме цих настанов, – зазначає Ю. Кшижанов-
ський, – був розквіт традиційного роману, який на початку 50-х 
рр. найяскравіше виявився у творчості Жевуського і Качковського. 
Обмежуючись часами Станіслава Августа, традиційний роман ви-

4 Бідермаєр – напрям у культурі ХІХ ст., який виражав погляди тодішнього 
міщанства і характеризувався суспільно-політичним лібералізмом, стремлінням 
до життєвого затишку і вигоди.

5 Markiewicz H. Próba periodyzacji nowożytnej literatury polskiej // Ruch 
Literacki. – 1966. – N 2. – S. 61.

6 Żmigrodzka M. Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej kraju w latach 
1831–1858 // Pamiętnik Literacki. – 1953. – N 1.

7 «Петербурзька котерія» – частина польських письменників, які групувалися 
навколо видаваного в першій половині ХІХ ст. в Петербурзі польського часопису 
«Тигоднік петербурскі». Його проукраїнський струмінь досліджений найменше, у 
окремих випадках про нього майже зовсім забуто. Попри здебільшого аналогічні 
джерела обох українофільських струменів останній, тобто романістично-реаліс-
тичний, виявив великий інтерес до насущних проблем української дійсності. То-
гочасне історичне письменство зверталось і до українсько-польської спільноти, 
але й тут помітні також досить вагомі якісні зміни.

8 Inglot M. Poglądy literackie Koterii petersburskiej w latach 1841–1843. – Wrocław, 
1961.
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являв особливе зацікавлення Барською конфедерацією, дотримую-
чи цим ходи тодішній поезії» 9.

Слід зазначити, що остання фаза польського романтизму ані 
вагомістю інтелектуально-філософського доробку, ані гостро-
тою суспільно-політичного бачення, ані художньою віртуозністю 
не може бути порівнювана зі зрілим романтизмом. Проте чимало 
цікавого можна було б сказати про цю добу, якби хтось із дослід-
ників зайнявся Т. Ленартовичем або Ф. Фаєнським, як Р.  Табор-
ський – А. Коженьовським, М. Яньон – В. Сирокомлею та М. Рома-
новським або Я. Мацейовським – літературним рухом «молодих» 
початку 60-х рр. ХІХ ст. 10.

Принагідно зазначимо, що романтики періоду протореалізму 
були здебільшого зв’язані з Україною і продовжували традиції ро-
мантичної «української школи». Починаючи обговорення україн-
сько-польської проблематики в польській романістиці зазначено-
го періоду, слід зауважити, що між романтичним і реалістичним 
українофільськими струменями існує певна залежність, що вони 
взаємопов’язані.

Романтична «українська школа» – явище відоме в особах най-
визначніших її представників, а творчість реалістичного напряму, 
який розвивався паралельно з відживаючим романтичним і ціка-
вився настільки українською проблематикою, що можна говорити 
про «українську школу» в польській романістиці періоду прото-
реалізму.

Після загальної характеристики даного періоду ми розгляне-
мо тепер проблематику, яка нас цікавить, більш детально. Зрозу-
міло, що охопити творчість усіх письменників, які порушували 
тоді польсько-українську проблематику, – річ неможлива. Тому-то 
ми спинимося на романістах найбільш, на наш погляд, типових. 
Оскільки про Ю. Крашевського була вже мова раніше (див. «Наша 
культура», 1970, № 8), у даному циклі статтей ми розглянемо твор-
чість З. Качковського, Я. Захар’ясевича, Т. Єжа (З. Мілковського). 
Літератори ці різняться силою таланту, різноманітністю порушува-

9 Krzyżanowski J. O walterskottyzmie polskim. W świecie romantycznym. – 
Warszawa, 1961. – S. 308.

10 Taborski R. Apollo Korzeniowski – ostatni dramatopisarz romantyczny. – 
Wrocław, 1957; Janion M. Zmierzch romantyzmu // Pamiętnik Literacki. – 1963. – N 3–4; 
Maciejowski J. Ruch literacki «młodych» z lat 1860–1862 // Przegląd Humanistyczny. – 
1966. – N 2–3.
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ної проблематики та відмінним ставленням до зображуваних подій 
і явищ. Згідно з хронологією звернімось тепер до З. Качковського.

Насамперед загальна увага. У творчості З. Качковського укра-
їнська проблематика не посідає стільки місця, як у повістях Кра-
шевського або Єжа, і тому подальші міркування матимуть досить 
скупий і стислий характер.

Бурхливим було життя З. Качковського (1826–1896). Вихован-
ця галицьких шкіл, студента Львівського та Віденського універси-
тетів, його, 23-літнього юнака, за участь у краківському повстан-
ні 1846 р. засуджено австрійським цісарським урядом на смертну 
кару. Виконанню вироку перешкодили події 1848  р., які змусили 
цісаря оголосити амністію.

Після звільнення з тюрми Качковський поринув у вир полі-
тичної діяльності: організовує Національну гвардію, бере участь 
у з’їзді слов’ян у Празі, співпрацює в польській і галицькій пресі. 
Його вірші, витримані в революційно-патріотичному дусі, здобули 
велику популярність.

Але молодечий ентузіазм незабаром минув, притупився також 
і суспільно-політичний зір Качковського. Актуальна проблематика 
цікавить письменника, але позитивістські тенденції звузили його 
програму. Причин національних незгод польського народу він став 
дошукуватися в історичному минулому:

«Прийшов я до переконання, що суспільство, якщо воно не 
втратило своєї національної значимості, виринувши з тимчасового 
шалу, звернеться до своєї історії, до серйозного і глибокого її роз-
гляду. Зробивши з цього належні висновки і зіставивши їх з тео-
ріями, які переймає із Заходу, воно могло використати цю науку 
для своїх теперішніх потреб. До таких цілей найкраще підходить 
не сива давнина, тільки часи новітні; для наших сучасників вони 
будуть найбільш зрозумілі. З цих міркувань належало б, гадається, 
зайнятись письменникам – балетристам ХVІІ століття» 11.

Звертаючись до історії Польщі вісімнадцятого століття, Качков-
ський не міг не порушити й українську проблематику. Вже в перших 
своїх історичних оповіданнях та повістях: «Битва за дочку хорунжо-
го», «Любачевські каштелянці», «Юнаки», «Свати на Русі» – в посеред-
ній або безпосередній спосіб згадує про Україну. Показуючи розпад 
шляхетського землеволодіння та патріархальний побут шляхти, пись-

11 Kaczkowski Z. Dzieła. – Warszawa, 1874. – T. I. – S. 5.
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менник зауважує, що за панування короля Августа ІІІ війни в Польщі 
не було, хіба що «хтось втрутився в семилітню війну з пруським коро-
лем або, бувши в Україні, одганяв од кордонів гайдамаків» 12.

До гайдамацького руху Качковський звертався часто, але здебіль-
шого автор не відходив од шляхетського погляду на цю справу, не 
розумів справжніх причин народних вибухів і тому не зміг належно 
оцінити волелюбних прагнень українського народу. Проте Качков-
ського нерідко обурював грабіжницький характер подвигів шляхти. 
«Хто знає, – наче підказує він, – чи не тут належало б дошукуватися 
деяких причин польсько-українського конфлікту» («Юнаки»).

Детальнішому розглядові цієї проблеми присвятив письмен-
ник повість «Шалений муж». Це один з кращих творів Зигмунта 
Качковського з погляду ідейно-пізнавального та композиційного. 
Колоритній першій частині відпусту в Лоп’янці, сторінки якої на-
сичені антигайдамацькими нападами з боку ходачкової шляхти, 
протистоїть частина друга, де зрівноважена розповідь козака Са-
мійла є спробою об’єктивного висвітлення гайдамацького руху і 
шляхів братнього порозуміння:

«Дивись, дивись, оце так виглядають козаки, тільки списа йому 
бракує. Кільканадцять таких полків мала колись Річ Посполита. 
Так-так, на кожний заклик їх мала, але змарнотратила цю величез-
ну силу, а потім більше шкоди від них мала, ніж користі. Тільки 
король Баторій умів збагнути їхню силу та велику придатність; ось 
тому хотів козаків з Річчю Посполитою з’єднати, надаючи їм окре-
му гетьманську булаву. Але й цьому чорт став на перешкоді, і все 
скінчилося фіаско» 13.

Щоб бути до кінця зрозумілим, Качковський не лише вдаєть-
ся до козацьких часів, не тільки вболіває над пізнішими чварами, 
а й на конкретному прикладі вказує на можливість залагодження 
наболілих справ. Символічною щодо цього є розмова шанованого 
усіма шляхтича Нечуя з козаком Самійлом, в якій, завдяки всепро-
щенню, подолаємо взаємну ворожнечу, щирі сльози припечатали 
бажану згоду.

Місіонером цієї ідеї виступає Качковський і в дальших повістях 
т. зв. Нечуївського циклу: «Голобуцький староста», «Нечуїв гріб». 
Після тринадцятилітньої перерви проблема ця знайшла своє ви-

12 Kaczkowski Z. Opowiadania Nieczui. – Kraków, 1962. – S. 143.
13 Kaczkowski Z. Mąż szalony. – Kraków, 1963. – S. 57.
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явлення у таких творах письменника, як «Авраам Кітай» та «Оль-
брахтові лицарі». Але, скажімо відверто, якихось нових моментів, 
свіжої думки чи більш радикальної платформи тут не знайдемо. 
Бо що ж нового може сказати читачеві герой «Голобуцького старо-
сти» Яголковський, який після приїзду з Варшави за часів Станіс-
лава Понятовського з прикрістю констатує, що вкритий могилами 
український степ є сумним свідоцтвом для межуючих народів? Або 
навіть коли говорить, що козаки – мужні лицарі, які погрожували 
смертю («Авраам Кітай»), чи коли автор домагається для тих же 
козаків належних їм прав і привілеїв («Нечуїв гріб»).

У своїх поглядах на українську справу Качковський нічим не 
відрізнявся від поглядів переважаючої більшості шляхетської сус-
пільності, що дивилася на Україну, як на частину Речі Посполитої. 
Ось тому постаті представників українського народу трактуються 
часто легковажно, подекуди принизливо. Це переважно люди, які 
прощають панові його жорстокість, згідно з засадою, що він – пан 
і йому все можна.

Оскільки деякі поети «української школи» періоду раннього й зрі-
лого романтизму бачили в українському народі та його героїчному 
минулому революціонізуючі елементи, остільки письменники доби 
препозитивізму цей аспект здебільшого обминали.

Це тому, що польська література 1848–1863 рр. відходила від 
концепцій зрілого тенденційністю романтизму та характеризува-
лася історично-звичаєвим моралізаторством. У  «Голобуцькому 
старості» Качковського читаємо:

«Красива була битва з гайдамаками – боролися мужньо і завзя-
то (...) Проте згодом, коли доходило до екзекуції, коли повиростали 
шибениці з розгойданими тілами, коли чулися страшенний крик 
і муки вбиваних на колі ... сумно стало Яцкові, який не раз думав 
про себе: бодай би я ніколи сюди не приїжджав» 14.

На противагу романтикам, Качковський та інші письменники 
цього напряму зверталися до історичного минулого не з метою шу-
кати ідеал заради сучасності лише для того, щоб показати причини 
занепаду шляхетської Речі Посполитої. Жанр історичної романіс-
тики з усіма звичаєво-побутовими подробицями та пригодниць-
ким авантюризмом був для даного періоду визначальний 15.

14 Kaczkowski Z. Starosta Hołobucki. – Kraków, 1961. – S. 280.
15 Jeske-Choiński T. Historyczna powieść polska. – Warszawa, 1899. – S. 129.
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У творчості Качковського українська проблематика не посідає 
стільки місця, як у повістях з народного життя Ю. Крашевського 
або Теодора-Томаша Єжи. У його повістях з сучасного йому життя 
вона майже відсутня.

***
Польське українофільство пройшло складну еволюцію. Це 

було зумовлено різними суспільно-політичними причинами. Якщо 
українські герої романів Качковського відзначаються релігійним 
смиренням і християнським всепрощенням, то це відбиток певних 
повівів доби. Така була тоді тенденція в житті польської шляхти. 
Лише напередодні Січневого повстання помічаємо велике онов-
лення. Але це зовсім протилежні повіви, і Качковський у своїй 
творчості їм не піддавався. 

Не лише не піддавався, а й громив усіма можливими формами. 
Романтичні спалахи в літературно-громадському житті Польщі кін-
ця 50-х – початку 60-х рр. Качковський прийняв з обуренням. На його 
думку, ані поезія, ані література взагалі не може висувати жодної сус-
пільно-політичної програми. Вона (література) може мати педагогіч-
ний характер. Власне, з педагогічних міркувань романіст звернувся 
до історії. Але й педагогіка його – специфічна, це справа, на його дум-
ку, зрілих, самостійно мислячих, зрівноважених людей. Качковський 
вважав, що романтична література нічого доброго, крім розбурхан-
ня національної уяви поляків та непотрібного духовного свавілля, не 
дала. Якби польське суспільство пішло шляхом романтиків, воно б 
виглядало нині, як великий гурт божевільних 16. «Поетична вразли-
вість і войовничість романтиків, – каже він, – допровадила до роз-
гардіяшу і кровопролиття». Ось чому, злісно відкидаючи нові спала-
хи романтичної шляхетської революційності напередодні Січневого 
повстання, Качковський пропонує свою програму:

«Коли б кожний з нас вибрав собі, крім шляхетства, якусь професію, 
тоді ані світ не був би нікчемним, ані життя мізерним, ані людська му-
дрість глупотою; не нудило б біля серця, не гарячився б розум. Звідси-то 
походять наші моральні хвороби, які штовхають нас на фальшиве про-
роцтво: змінити світовий порядок, бути захисником людства» 17.

16 Chmielowski P. Zygmunt Kaczkowski // Nasi powieściopisarze. – Kraków, 1887. – 
S. 352.

17 Kaczkowski Z. Dzieła. – Warszawa, 1874. – T. VIII. – S. 110–111.
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Стоячи на ґрунті позитивізму, Качковський був одним з найза-
взятіших пропагандистів ідей органічної праці. Торгівля, промис-
ловість, рільництво – ось де треба використовувати свою енергію 
і вміння. У «Святому Юрі» Захар’ясевича автор вклав такі гасла в 
уста деяких представників української інтелігенції. Отже, не рево-
люція, а лише повільна, мирна праця усіх суспільних класів може 
дати бажаний наслідок.

У тогочасному польському житті ці тенденції почали лише 
утверджуватись, а вже після поразки Січневого повстання 1863 р. 
стали визначальними.
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МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ І ПИТАННЯ 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ 

ВЗАЄМИН1

Пожвавлення Драгоманознавчих досліджень – явище відрадне 
і симптоматичне. Тим більше, що це помітно не лише в Україні, а й 
поза її межами, зокрема, в Польщі, Болга рії та інших країнах, у тому 
числі не слов’янських, у яких україністичні за цікавлення сучасною 
літературою йдуть обіруч з науковими інтересами до ми нулого 
України, її історії й культури взагалі. Зацікавлення Драгомановим 
зумовле не ще й тим, що його діяльність мала ширший і глибший 
аспект, отже, і ре зонанс, що тривалий час він був у цент рі посту-
пового руху в Європі, брав у ньому активну участь, чим привернув 
до себе увагу європейських діячів. Уже цього достатньо, щоб пе-
ресвідчитись у тому, що в зару біжній україністиці драгоманознав-
ство має «європейську» будуччину. Про це, між іншим, йтиме мова 
у цій статті, у якій, якщо не безпосередньо, то опосередковано буде 
порушене це питання.

Серед багатьох проблем, пов’язаних з питанням «Герцен і 
Україна», якими ці кавилися історики і літературознавці, надалі 
залишається актуальною тема «Герцен і Драгоманов». Автор «La 
Litterature oukrainienne…» (Женева, 1878), який досконало володів 
українською, російською, італійською, французькою, німецькою, 
болгарською й іншими мо вами, був винятковою постаттю серед 
представників духовної культури Укра їни. Роль, яку відіграв 
Михайло Драго манов (1841–1895) в інтелектуально-політичному 
житті України, порівню ється зі значенням і роллю Лессінга в 
Німеччині і Герцена в Росії. Небезпід ставно названо його  – як 
і Герцена  – українським Іскандером. Крім того, був він, так само 
як Герцен, політичним емігрантом і основоположником вільної 
української преси 2.

1 Першодрук: Наша культура. – 1972. – № 2.
2 Тут мається на увазі не лише часо пис «Громада», що видавався в Женеві, а й 

листівки та брошури, значення і роль яких у розвитку українського письменства 
не були ще належно оцінені.
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Річ знаменна, що всі публікації, по чинання і політична 
діяльність цього українського вигнанця викликали від самого 
початку,  – подібно як творчість і діяльність Герцена,  – гострі 
контро верзи і надто палкі суперечки. Ці по леміки, які велися ще 
за життя Драгоманова і продовжувались наступними поколіннями 
української інтелігенції, торкалися кардинальних питань сус пільно-
політичного буття України і ма ли вагоме значення для розвитку 
ук раїнського демократично-революційно го руху, української 
політичної та філософсько-естетичної думки і духовно го життя 
взагалі 3.

Але не про це буде тут мова. Йдеться про інший аспект 
діяльності Драгоманова, а саме: про його зв’язок з герценівською 
думкою, її творчий розви ток, актуалізування як на українсько му, 
так і російському ґрунті 4.

Не важко встановити причини і мо тиви зацікавлення 
Драгоманова думкою і діяльністю Герцена. Прізвище видав ця 
голосного часопису «Колокол» було широковідоме в усій царській 
Росії, а його публікації, незважаючи на заборо ну цензури та інші 
царські протидіяння, поширювались скрізь у тисячах екземп лярів, 
викликаючи серед читачів ши рокий резонанс.

Особливу симпатію здобув російський революційний 
демократ серед українців. Завдяки статтям і відозвам, що друку-
валися в «Колоколі», у яких підтриму валися волелюбні прагнення 
українсь кого народу і його стремління до неза лежної державності, 
Драгоманов назвав Герцена «будителем національної свідо мості 
пригнобленого люду Росії і вели ким захисником волі народів і 
людської гідності» 5. Натомість Шевченко, верта ючись з заслання, у 
своєму «Щоденнику» (11 жовтня 1857 р.) записав:

«(...) Поработавши, отправился я обедать к Н. К. Якоби. Вместо 
десерта он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго 
издания “Крещеная собственность”. Сердечное, задушевное 

3 Одним з перших, хто звернув увагу на цю проблему, був близький співробітник 
Драгоманова – Михайло Павлик (див.: Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в 
розвою України. – Л., 1907).

4 Про значення Драгоманова в тогочас ному суспільно-політичному житті Росії 
та Європи свідчить найкраще його наукова спадщина та публіцистична діяльність, 
на що у свій час звернув увагу К. Маркс (див.: Заславський Д., Романченко І. Ми-
хайло Драгоманов. – К., 1964. – С. 79). 

5 Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений. – Париж, 1906. – 
Т. II. – С. 234.
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человеческое слово! Да оценит тебя свет истины и сила истинного 
Бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!» 6.

Слову «апостол» Шевченко надавав особливого значення і 
стосовно Герцена вжив його декілька разів. На сторінках його 
«Щоденника» можна натрапити на багато інших фактів, які свідчать 
про велике зацікавлення пое та думкою Герцена, але ж не про це 
йдеться. Варто, може, при нагоді зга дати, що серед безпосередніх 
знайомих Герцена, з якими він зустрічався в емі грації, було чимало 
українських діячів і письменників, наприклад, Іван Савич 7, брат 
Миколи, якого арештовано в 1847 р. за належність до Кири ло-
Мефодіївського братства, Опанас Маркович, член цього ж товариства, 
і його дружина, відома українська пись менниця Марко Вовчок, про 
талант і творчість якої Герцен висловлювався з ентузіазмом 8. Від них 
довідався Герцен про розгром Кирило-Мефодіївського братства, про 
суворі царські вироки, ви дані на його членів, особливо на Шев ченка; 
вони були також співробітника ми герценівського журналу «Колокол» 
і його посередниками та інформаторами в українському питанні 9. 
Отже неви падково, що про українську літературу, особливо про 
Шевченка, Герцен висло влювався компетентно і з великою по шаною:

«Він (Шевченко) тим великий, що є, подібно до нашого 
Кольцова, народним поетом, але має він одночасно незрівнянно 
більше значення, ніж Кольцов, бо є, крім того, політичним діячем 
та бор цем за волю» 10.

Наведений тут перелік проблем, у яких вказано на український 
аспект діяльності Герцена та його зв’язки з Україною й українцями 11, 

6 Шевченко Т. Г. Повне зібрання тво рів : у 6 т. – К., 1963. – Т. 5. – С. 150.
7 Згадує про нього Герцен у своїх лис тах та в публікації «Былое и думы» (Апо-

гей и Перигей).
8 Див.: Крутікова Н. Провісник правди і свободи // Радянське літературо-

знавство. – 1970. – № 1. 
9 У цьому контексті стає зрозумілим факт публікації в журналі «Колокол» 

(15  січня 1860  р.) статті Миколи Костомарова «Ук раїна», у якій автор звернув 
особливу увагу на боротьбу українського народу за свою незалежність, починаючи 
від найдавніших часів і кінчаючи Кирило-Мефодіївським братством. До цієї «чудової 
статті», як говорив Герцен, він ча сто звертався у своїх публікаціях. Вищезгадані об-
ставини сприяли публікації на сторінках часопису «Колокол» чималої кількості ста-
тей Герцена та його українських співпра цівників, у яких українські питання стави-
лися гостро і безкомпромісно, наприклад: «Россия и Польща», «Мысли по поводу 
начинающихся движений в Малороссии».

10 Юнге Е. Воспоминания. – М., 1914. – С. 355.
11 Про популярність Герцена в колах ук раїнської прогресивної інтелігенції 

пише Р. Іванченко у статті «Герцен і Україна» (див.: Іванченко Р. Герцен і Україна // 
Дніпро. – 1970.
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далеко не повний, але достатньо й цього, щоб від повісти на 
питання «Що керувало Дра гомановим, що він так щільно зв’язався 
з герценівською думкою і став одним з найбільш палких її 
пропагандистів та продовжувачів?». Здається, що крім ідейного 
споріднення і публіцистичного заповзяття в боротьбі з царатом, – 
що єд нало цих безстрашних вигнанців,  – вищезгадані проблеми 
відіграли тут не абияку роль. Не слід також забувати, що спільною 
площиною порозуміння між демократичною і революційною 
ро сійською та українською інтелігенцією була солідарність 12 у 
боротьбі з нена висним царатом. Свідчить про це тео ретична думка 
та наукова спадщина Драгоманова, його організаційна діяль-
ність, різнорідні контакти з представ никами політичних кіл і 
публіцистична активність та її спрямованість. 

Зацікавлення Драгоманова Герценом і літературою російських 
революційних демократів було зумовлене ще й тим, що в українській 
літературі шістдеся тих років не було чітко виробленої по літичної 
програми. Тому у своїх пра цях Драгоманов звертав особливу ува гу на 
популяризацію між українцями російської революційної думки. В од-
ному з листів до В. Навроцького, восени 1872 р., автор «Політичних 
пісень ук раїнського народу» пропонує львівській «Правді», орга-
нові т.  зв. галицьких «на родовців», друкувати твори російських 
демократів, особливо Герцена, одного з тих людей, котрим вся Росія, 
не ви ключаючи українців, повинна бути вдячна за пропаганду 
революційних ідей, і одного з найкращих російських белетристів 13.

З цією метою Драгоманов надрукував в еміграції кілька 
творів російських де мократів з власними вступними увага ми і 
коментарями. Наприклад, опубліко ваний у 1880 р. відомий «Лист 
до Го голя» Бєлінського, через кілька років – «Лист Костомарова 
до редактора “Колокола”. Остання публікація походить з архіву 
Герцена, який його родина пе редала Драгоманову. З  цього архіву 
він видав у 1892 р. в Женеві «Лист К. Д. Кавеліка» і «І. С. Тургенева 
до А. І. Герцена» 14, а через два роки переклав його на німецьку мову 
разом із «Лис том І. С. Тургенєва до М.  Драгоманова». Першим 
видавцем епістолярної спадщини Герцена був також Драгоманов, 

12 Див.: Лисенко О. У школі Герцена // Вітчизна. – 1970. – № 1. – С. 183.
13 Драгоманов М. Листи до Івана Фран ка і інших 1887–1895 / видав Іван 

Франко. – Л., 1908. – С. 306. 
14 На основі цієї кореспонденції Драго манов написав статтю «Тургенев и 

политическая агитация в России в 1862 году».
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який надрукував у німецькому перек ладі кореспонденцію 
М. Бакуніна з Герценом і Огарьовим (Штуттгарт, 1895). 

Ці публікації викликали у громадсь кості великий резонанс, 
особливо в Ро сії. Насамперед мова йде про Драго манова, який сво-
їм постійним нагадуванням громадськості про діяльність таких 
лю дей, як Герцен, Чернишевський, Бакунін, прагнув прищепити 
молодому поколінню револю ційної інтелігенції сімдесятих років 
ідеї передових російських мислителів 40–60 років 15. 

Було б спрощенням обмежувати те му «Герцен і Драгоманов» тільки 
вищезгаданими питаннями. Найвагоміші проблеми випливають під 
час аналізу ставлення Драгоманова до суспільно-політичної думки 
Герцена. Автор антицарського памфлету «Внутрішнє раб ство і війна 
за визволення» критично оцінив герценівську теорію общин і со-
ціалізму, що свідчить про його ґрун товне обізнання з тогочасними 
наукови ми теоріями та суспільними явищами. Довідавшись, що в 
Герцена, який був добре обізнаний з європейською літе ратурою і 
орієнтувався в суспільно-економічних стосунках держав Європи, 
поступовий розвиток капіталізму в тих країнах викликав рішучу 
критику, Драгоманов підкреслює, що Герцен, шукаючи виходу для 
страждаючого в підданстві люду Росії, дійшов висновку, що най-
більш відповідною формою буде община, яка врятує Росію від ка-
піталізму і становитиме основу для со ціалістичних перетворень 16. 
У Дра гоманова, який більш раціонально під ходив до цих проблем, 
теорія Герцена викликала заперечення, і він зарахував її до 
«великоросійського месіанізму», що його популяризували часописи 
«Мо сква», «День», «Москвич», у яких думки Герцена «про старий 
світ і Росію» поквапно під хоплювались і були дослівно цитовані 17.

Не дивно, що герценівська концепція російської общини, осно-
вана на теорії православного месіанізму, була для Драгоманова ні-
чим іншим, як трансфор мацією теорії Гегеля (про виняткову роль 
німців в історії) на ґрунт слов’янський, і була, по суті, заміною 
німецько го періоду в історії – на період росій ський 18.

Зрозуміло, що Драгоманову, який підходив до цих питань 
з перспективи часу, ця теорія Герцена здавалася ана хронічною; 

15 Драгоманов М. Собрание политических сочинений... – С. 234.
16 Драгоманов М. Политические сочинения. – М., 1908. – Т. І. – С. 157. 
17 Драгоманов М. Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. – Казань, 

1906. – С. 9. 
18 Там само.
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«Росія, – писав він, – всту пила на шлях капіталістичного розвит-
ку (а не сільської общини), і розвиток соціалістичного руху в Росії 
піде у то му напрямку, який спостерігається на Заході 19 Росії,  – 
підкреслював Драго манов, – потрібний не месіанізм пра вославної 
общини, а буржуазно-де мократичні реформи, їх критика, а зго-
дом – політична агітація, якої недооці нював Герцен». 

На думку Драгоманова, герценівська концепція сільської 
общини мала по мітний вплив на його розуміння поль ського 
питання. Герцен за Драгомановим теоретично був проти цілко-
витого відокремлення Польщі від Росії. Польща, на його думку, 
«хо ча є слов’янською країною, однак під впливом Заходу втратила 
общину, яка збереглася в Росії, крім того (Польща), не може 
обійтися без союзу з остат ньою (Росією) в критичних моментах 
історичних перемін» 20.

Що стосується польського питання, то Драгоманов поділяє 
федераційні погляди Герцена, хоча керується трохи іншими 
мотивами. Тому пробле му цю слід розглядати в тісному взаємо-
зв’язку з поглядами Драгоманова на комплекс національних питань 
Росії, з особливим зверненням уваги на укра їнську справу. У цьому 
контексті став лення Драгоманова до польського пи тання стає 
більш зрозуміле, особливо деякі його помилкові та суперечливі 
пропозиції 21. 

Підтверджують це праці Драгоманова. Знаючи ставлення 
російських демокра тів сорокових–шістдесятих років до поль-
ського питання, Драгоманов нама гається пригадати молодому 
поколінню революціонерів сімдесятих років погля ди попередніх 
мислителів, аби ще міц ніше підкреслити факт, що в новій по-
літичній ситуації Росії національна про блема стає ще більш 
актуальною, і що в революційно-визвольній боротьбі на родів 
російської імперії вона може ві діграти неабияку роль. Крім цього, 
ав тор праці «Історична Польща і велико руська демократія», даючи 
власну ін терпретацію ставлення Герцена до поль ського питання, 
намагається передусім розвіяти власні сумніви, виправдати свою 

19 Драгоманов М. Собрание политичес них сочинеиий... – С. 3–55.
20 Там само.
21 Найбільш яскраво вони виявилися у його праці «Історична Польща і 

великору ська демократія» (1882), на підставі якої Ленін назвав Драгоманова 
українським мі щанином, що висловлював точку зору се лянина, прирослого до 
купи гною (див.: Заславський Д., Романченко І. Михайло Дра гоманов... – С. 134. 
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зневіру в суть польського питан ня 1863 року. Розгляньмо це більш 
де тально.

З притаманним йому об’єктивізмом Драгоманов констатує, що 
Герцен дос конало орієнтувався в тодішній євро пейській пробле-
матиці, особливо росій ській. Передусім завдяки тому, що «мав 
досконалу політичну освіту, великий і вразливий на політичні явища 
розум, а також неабиякий досвід, здобутий шляхом обсервації життя 
різних наро дів тодішньої епохи» 22.

Якщо не нагадати факт, що в 1847–1370 рр. Герцен був у центрі 
євро пейських політичних рухів, де польська проблематика була 
дуже популярна (особливого розголосу вона набрала у зв’язку 
із повстанням 1853 р.) 23, мож на ствердити, що зв’язок Герцена 
з т.  зв. польськими справами і його особисті контакти з діячами 
польського визволь ного руху – це діяльність свідома, ор ганізована 
і становить деякою мірою основу його політичної програми. Тому 
не дивно, що справи польські знайшли свій яскравий вираз в 
публіцистичній і літературній спадщині Герцена 24, а питання «Гер-
цен і Польща» залишається надалі цікавою дослідницькою пробле-
мою, про що свідчить велика кількість польських досліджень, при-
свячених Герцену 25.

У ХІХ ст. багато росіян стало на бік поляків; деякі з них керувались 
почуттям справедливості, інші – розумом, а ще інші  – молодечими 
пориваннями. Однак усі вони розуміли, що неволя по льського народу 
є явищем ненормаль ним, якого не можна виправдати.

Українці, натомість, незважаючи на підтримку і зрозуміння 
волелюбних прагнень поляків, самі такої підтримки не мали. 

22 Драгоманов М. Герцен, Бакунин... – С. 1–2.
23 На цю проблему звернули увагу як історики політичних подій Європи в 

ХІХ ст., так і дослідники Січневого повстання та біографи польських і російських 
революціонерів (див. напр.: Wydawnictwo materialów do historii Powstania 1863–
1864. – Lwów, 1909; Kowalski F. Rewolucyjna demokracja rosyjska і Powstanie Stycz-
niowe. – Warszawa, 1949; Koberdowa I. Polityka czartoryszczyzny w okresie Powstania 
Styczniowego. – Warszawa, 1957; Łossowski P., Młynarski Z. Rosjanie, Białorusini, Ukra-
ińcy w Powstaniu Styczniowym. – Wrocław, 1959). 

24 Див., напр.: Hercen A. O Powstaniu Styczniowym. Wybór pism. – Warszawa, 
1982. Про польську тематику у творчості Герцена див.: Łużny R. Sprawy polskie u 
A.  Hercena «Rzeczach minionych i rozmyślaniach» // Rocznik Komisji Historyczno- 
Polskie w twórczości A. Hercena.

25 Реєструє їх уже Є. Колодзейчик (див.: Kołodziejczyk E. Bibliografi i Słowiano-
znawstwa Polskiego. – Kraków, 1911). Про популярність Герцена в Польщі пише об-
ширно Ф. Селіцький у статті, надрукованій у спеціальному номері квартальника 
«Slawia Orientalis». 
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У цьому належить шукати од ну з причин суперечливого ставлення 
Драгоманова до «польської справи», зокре ма до Січневого повстання. 
Україна, як і Польща, була територією бунтів та ка ретних повстань, 
і для Драгоманова єди ним виходом з цієї трагічної ситуації України 
і Польщі міг бути взаємний (разом з російською демократією) 
антицарський політичний союз. Попри бага то сприятливих 
моментів 26 до польсько-українського порозуміння однак не дій шло, 
бо Польща не зайняла рішучої по зиції в аграрно-суспільному питанні 
і не зреклася своїх територіальних претен зій щодо України. Причи-
нилися до цього свіжо збережені в па м’яті різні чвари та конфлікти, 
що значною мірою ут руднювали польсько- українське порозуміння, 
якого домагалися польські еміграційні кола напередодні Січневого 
повстання 27. У цьому нале жить шукати причину трагічної поразки 
Січневого повстання в Україні 28.

Драгоманов був наочним свідком цієї трагедії і це дало 
йому підстави до твер дження, що успіх повстання в Україні 
був абсолютно неможливий без масової підтримки і допомоги 
українського се лянства. Селянські маси, зокрема в Україні, можна 
було об’єднати, наділя ючи їх землею. Величезні простори чор-
нозему в руках земельних власників не заохочували до ризику. 
Тим більше, що українське суспільство, навчене пев ним досвідом, 
перестало вірити у щи рість передсічневих польських обіцянок і 
декларацій.

Не дивно, що також підозріло поставились і до пропаганди 
польськими шляхетськими революціонерами концеп ції федерації. 
Драгоманов підкреслював, що пропонований поляками федераль-
ний союз народів в межах до 1772 р. є не рівноправною федерацією, 
а скоріше спробою відродження шляхетської Речі Посполитої.

Критичне ставлення Драгоманова до польської програми, 
зокрема до концеп ції федерації, мабуть, сильне, коли він твердив, 

26 Ширше на цю тему див.: Козак С. Польсько-українські революційні зв’язки 
1830–1863 // Український історичний жур нал. – 1965. – № 3; Козак С. Галицька Ве-
сна народів // Наша культура. – 1967. – № 8; Козак С. Тарас Шевченко і підготовка 
Січневого повстання // Український кален дар. – 1964. 

27 Див., напр.: O stosunku obecnym Ukrainy do Polski. – Paryż, 1858. Можна при-
пустити, що автором цієї анонімної бро шури був емісар Польського демократич-
ного товариства в Україні 3. Мілковський (Т.-Т. Єж) (див.: Козак С. Ukraina w twór-
czości Teodora Tomasza Jeża // Slavia Orientalis. – 1969. – N 4). 

28 Див. збірник документів і матеріалів «Суспільно-політичний рух в Україні в 
1863–1864 рр.» (К., 1964). 
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що основною помилкою Герце на в польському питанні були 
«відступи від патріотизму та вчинені в критичних си туаціях дальші 
компроміси» 29.

У статті «Росія і Польща» Герцен пи сав, що Україна не повинна 
бути ні ро сійською, ні польською, лише вільною й незалежною 30: 
попри те, «як феде раліст», як називав себе сам, він був переконаний, 
що «для України було б краще залишитись у союзному зв’язку» 31. 
У цьому, можливо, слід шука ти причини недооцінки ним суперечли-
вих положень, яких не була позбавлена (про що мовилося вище) 
польська полі тична програма. Натомість Драгоманов поставився 
до неї негативно, не вірячи, що сформульоване в декларації поль-
ських революціонерів право кожного народу на самовизначення 
становило уявний всезцілюючий засіб для таких ускладнених і 
надто дразливих націо нальних взаємин. Герцен, із зрозумілих 
причин, мав право зігнорувати це пи тання і в своїх статтях, зокрема 
у відозві «До Центрального комітету у Вар шаві» і «До російських 
офіцерів у Поль щі», він підтримав польську декларацію, хоч здавав 
собі справу з негативних на слідків цих дій 32. 

Насамперед Герцен боявся, щоб пе редчасний вибух повстання 
не завдав цілковитої шкоди польській справі і тим самим не 
вплинув негативно на розвиток визвольного руху в Росії. Його 
побою вання незабаром справдились: уже в 1853 р. він із прикрістю 
констатував, що польське повстання було для Росії великим 
нещастям 33. Подібно оцінив його і Драгоманов, з тією тільки різни-
цею, що Герцен не брав під сумнів його значення в боротьбі проти 
царського деспотизму в ім’я загальновизнаних демократичних 
ідеалів, більше того, палко його підтримував, натомість Драгома нов 
ствердив, що це повстання було за «історичну Польщу і внаслідок 
цього було поважно опізнено завоювання тих політичних прав, які 
полякам слушно належали» 34. Переоцінюючи також силу натиску 
російської демократії, він твер див, що повстання перешкодило 
реалі зувати основні суспільні реформи, які були у змозі здійснити 
прогресивна ін телігенція. Також в ім’я консоліда ції демократичних 

29 Драгоманов М. Герцен. Бакунин...
30 Герцен А. Собрание сочинений : в 30 т. – Т. XIV. – С. 18. 
31 Там само. – С. 25. 
32 Там само. – С. 293. 
33 Там само. 
34 Драгоманов М. Герцен. Бакунин... 
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сил Драгоманов на магається переконати, що спроби відок-
ремлення Польщі від Росії є передчас ні, а українців остерігає від 
таких спроб 35.

Щоб запропоновані тут драгоманівські «розрахунки» пред-
ставити повніше, тре ба згадати, що у своїй праці «Історич на Польща 
і великоруська демократія» (1832) Драгоманов майже дійшов виснов-
ку, що Січневе повстання було, між ін шим, боротьбою поляків 
з Росією за ге гемонію над Україною. Цим, здається, Драгоманов 
підтвердив, що на характер деяких його виступів вирішальний 
вплив мало надто емоційне ставлення до українських проблем.

Дискусія, яка розгорнулася навколо автора праці «Шевченко, 
українофіли і соціалізм», свідчила про те, що підня ті ним питання 
не належали до істо рії, але надалі збуджували інтелект і були дуже 
важливі й актуальні в тогочасному житті народів царської Росії. 
Те, що Драгоманов відіграв у цьому житті виняткову роль, не 
викликає жодних сумнівів. Адже він був немов би установою, яка 
імпортувала револю ційний дух у затухлу атмосферу росій ської та 
австрійської імперії 36. Свід чить про це хоча б оцінка його діяль-
ності в європейській історіографії, зо крема слов’янській 37.

Зреформовані тут погляди Драгомано ва мали значний вплив 
на формуван ня світогляду українських діячів другої половини 
XIX  ст. і відіграли ваго му роль у розвитку тогочасної суспільної 
та політичної думки 38. Це дуже важливі проблеми не лише для 
біогра фів «батька радикальної партії» (між іншим, так називав 
Драгоманова В. Фельдман 39), але й для дослідників українсько- 
польсько-російських взаємин. Тим більше, що в дотеперішній 
науковій лі тературі вони заледве згадувались 40.

35 Драгоманов М. Чудацькі думки про украінську національну справу. – 
К., 1913. – С. 126. 

36 Kozak S. Na рzełomie wieków // Warmia i Mazury. – 1966. – N 3. 
37 Hornowa Е. Ocena działalności Michała Drahomanowa w historiografi i ukrain-

skiej, rosyjskiej i polskiej. – Opole, 1967. 
38 Багато цікавого матеріалу можна знай ти в таких працях: Dobrowski Т. Na-

rodziny socjalizmu na szlaku kijowsko-krakowskim;  Łukawski Z., Serczyk W. Młodzież 
ukraińska na wyższych uczelniach Krakowskich w XIX i XX w. – Wrocław, 1968. 

39 Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicji. – Kraków, 1967. – 
S. 332–333. 

40 Останнім часом на них звернула ува гу Р. Іванова в монографії «Михайло 
Дра гоманов у суспільно-політичному русі Ро сії та України (К., 1971). Книжку цю 
подарував мені під час недавнього перебування у Варшаві відомий болгарський 
ук раїніст Петко Атанасов, за що висловлюю йому щиру подяку. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

487

Якщо пам’ятатимемо і про наукову діяльність Драгоманова в 
Софійському університеті, про його роль у розвитку історіополі-
тичного мислення болгар та українсько-болгарських відносин, на 
що останнім часом звернув увагу бол гарський україніст Петко Ата-
насов 41, тоді матимемо майже повне уявлення про значення і міс-
це українського політич ного вигнанця в суспільно-політичному та 
науково-культурному житті слов’ян ських народів і, про що йшлося 
раніше, Європи взагалі.

Ось тема, яка чекає ще свого дослід ника. Після робіт аналі-
тичного характе ру назрів, здається, час для цілісного, синтетичного 
дослідження багатогран ної творчості Михайла Драгоманова.

41 Атанасов П. Из истории на българо-украинските культурны отношения. 
Приносът на Михаил П. Драгоманов // Известия на института за литература. –  
София, 1969. – Кн. ХХ. Българска академия науките. – С. 47–83.
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СВІТ ГУЦУЛІВ ОЧИМА СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА1

Провівши чимало часу в роздумах над зазначеною вище пробле-
мою, я неодноразово ставив перед собою питання: що саме сприя-
ло тому, що Станіслав Вінценз зацікавився народною україн ською 
культурою, зокрема її регіональною гуцульською своєрід ністю і тра-
дицією? Вочевидь, мальовничі полонини та безкінечні пасма лісис-
тих гірських пагорбів і вершин, що ховають у собі чимало таємниць 
і оберігаються хазяйновитими гуцулами, зва ними «козаками гір», 
зачарували багатьох людей пера та пензля в епоху романтизму та на 
переломі ХІХ–ХХ ст.

Серед них – і наш автор, Станіслав Вінценз, але це не буде повна 
відповідь. Навіть якщо додамо: гуцули – то справді «козаки гір», «ти-
рольці сходу», люди цікаві, інтригуючі, зокрема, своїми поглядами, 
способом життя, прадавніми обрядами, звичаями, духовною і мате-
ріальною культурою. Це своєрідний феномен 2, котрому важко зна-
йти відповідник. Але все це також не буде пов ною відповіддю.

Мені видається, що Гуцульщина з її урочою красою, багатющою 
прадавньою культурою, яка зберігає світ дохристиянських вірувань 
та елементи релігійної системи, самобутньою міфологією та обрядо-
вістю – все це було для Станіслава Вінценза вдячним полем для ви-
вчення конфронтації «правди старовіку» з «новими часами».

До реалізації того задуму письменник поставився дуже старанно. 
Маємо на увазі як його лектуру, включаючи й повість Ми хайла Коцю-
бинського «Тіні забутих предків», так і щоденні розмо ви з гуцулами, 
вивчення їхнього побуту, звичаїв та обрядів, пов’язаних із річним та 
релігійно-церковним циклом, дослідження фольклору та регіональ-
них традицій 3. Власне, тетралогія «На високій полонині» є законо-
мірним наслідком всього цього. Без перебільшення можна сказати, 

1 Першодрук: Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів : літе-
ратурознавство / упоряд. і відпов. ред. О. Мишанич. – Чернівці, 2003. – Ч. 1.

2 Vincenz Ś. Studia o życiu і twórczości Stanisława Vincenza / pod red. J. A. Cho-
roszego і Kolbuszewskiego. – Wrocław, 1992; Studia о Stanisławie Vincenzie / pod red. 
P. Nowaczynskiego. – Lublin, 1994 (роr. artykuł R. Lużnego «Vincenz a kultura ludowa 
Rusinów»); Matyda A. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza. – Toruń, 1992; Brzezi-
na M. Stylizacja huculska. – Kraków, 1992. 

3 Ołdakowska-Kufl owa M. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury. – Lublin, 
1997.
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що це є один із найзнаменитіших творів, які постали на українсько-
польському культурному пограниччі. Не випадково, отже, спеціаль-
на польська і українська література, що стосується цього предмета, є 
значною, зокрема, якщо йдеться про польські дослідження, але таких 
зацікавлень не бракує і в Угорщині, Словаччині та Австрії 4.

Цілком очевидно, що притягувальною силою є Гуцульщина, 
трактована як Атлантида Слов’янщини, як острів, що боронить 
перед згубними впливами та наступом цивілізації. Власне, Гуцуль-
щина спромоглася зберегти багатство архаїчних способів життя, 
обрядів, вірувань, розуміння світу і співжиття з природою, з чого 
щедро черпав Станіслав Вінценз у своїй тетралогії «На високій по-
лонині» 5. Письменник створив ідеальний світ, повний гармонії, 
спокою, ладу, порядку. У ньому все має своє місце і час. Ніщо не 
відбувається ані зарано, ані запізно, тому що спирається на риту-
ал природи, вічної і надійної: «Zegarów; ani wahadeł dziejowych tam 
nie słychać. Cisza zagłebi górskich leśnych łon nawet wiatru silniejszego 
nie dopuszcza. Jedyne wahadła to rytmy szumów, pomiędzy szeptaniem 
kropel wiosennych spod lodów, a letnią. szumadą wód, to rytmy strza-
łów od trzaskania lodów wiosennych do letnich gromów» 6. 

З тією красою і синтетично злитим ритмом природи пов’язані 
в гуцульській культурі також свята, обряди, котрі в свою чергу слу-
жать до означування і називання пір року, проміжків часу, сим-
волізуючи водночас різні межі й періоди життя та праці. Є очевид-
ним, що час шлюбів, весіль, народжень, хрестин мусив бути згар-
монізований з природою та її ритмом. Тому що природа теж має 
свій час, так, «Każdy kwiat zna swą porę kwitnienia – stosowanie do 
miesiąca, godziny otwiera kielich (...) і о swojej, całkiem swojej, godzi-
nie, nie stosując się nawet do słońca, zamyka swój kielich» 7.

Тож природа живе відповідно зі своїм внутрішнім рит мом, 
згідно з ним протікає і життя гуцула. Тому не може він усу переч 
своєму ритмові, доконувати наглих змін, звідси витікає само бутнє 

4 Choroszy J. A. Huculszczyna w literaturze polskiej. – Wrocław, 1991; Hadaczek B. 
Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkic. – Szczecin, 1991; Warszawskie Zeszyty Ukra-
inoznawcze / pod red. S. Kozaka. – Warszawa, 1999. – S. 8–9.

5 Ołdakowska-Kufl owa M. Huculska demonologia według Stanisława Vincenza  //
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / pod red. S. Kozaka. – Warszawa, 1998. – T. 6–7;  
Funkcje folkloru ukraińskiego w twórczości Stanisława Vincenza // Warszawskie Zeszyty 
Ukrainoznawcze. – Warszawa, 1999. – S. 8–9.

6 Vincenz Ś. Na wysokiej połoninie. – Warszawa, 1980. – T. II. – S. 9.
7 Vincenz Ś. Na wysokiej połoninie. – Warszawa, 1980. – T. I. – S. 71
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гуцульське «безчасся», чітко усталений і освячений стиль життя. 
Невипадково, отже, для гуцула час, відміряний годинником, «бо 
визначений термінами, стислими рамками чи поспіхом, «to jakieś 
dziwactwo, a ciągły pośpiech, to śmiech, to choroba» 8.

Гуцули свідомі того, «іншого», часу, але він для них є чужим ча-
сом, впровадженим через прибульців з міста, тож є він для них ча-
сом «міським», не дотичним до «гірського» часу, більше того, може 
виявитися й ворожим для гуцулів часом:

«Do miasta przychodzi gazda albo zbyt rano о świcie і tam oczekuję 
cierpliwie przed urzędem do południa, albo choć w biały dzień przyj-
dzie, ale dla nich czegoś za późno, czekaj ze teraz przez noc. Tam u nich 
swój czas» 9.

Станіслав Вінценз влучно вихопив і показав це своєрідне зітк-
нення «часу гірського» з «часом міським», рішуче чужого для часу 
гірського. Існує отож у творі «На високій полонині» виразне розріз-
нення часу, в якому живуть гуцули, від міського часу. Гуцули «не від-
чувають плину часу», вони його переживають, для них «czas się jakoś 
rozwiera і rozpyla, a nie spieszy (...) rozwija a się, rozpościera jak wachlarz 
і rozszera po łakach – nie czas to, lecz fala wietrzności» 10.

Натомість міський час – то час лінеарний, котрий тече впе ред, 
де вчора – то минуле, сьогодні – то сучасність, а завтра – то май-
бутнє. Гуцули не сприймають і не розуміють саме так трактова-
ного часу. Їхній час не є поділеним на межі, не «є нормативний», ані 
схематичний. Не перераховують часу на гроші, ані не вимінюють 
його на них. Гуцули живуть сучасністю, трактованою, підкреслює 
Вінценз, як невпинне пізнавання давнини. Звідси, в уяві гуцулів, 
час природи точиться колом, то власне він, то і є час природи – зі 
своїм колообігом і затяжними напливами, – який керує часом ці-
лої суспільності. Людина, котра живе в тому часі, розпоря джається 
ним вільно і тішиться з його щедрот. Різнобічно характе ризуючи 
розуміння часу в країні «правди старовіку», Станіслав Вінценз не 
ухилявся від показу його різнорідності, тому що кожен пагорбок і 
кожна ґражда, все «żylo wówczas w swoim własnym czasie, jak czlo-
wiek w swoim własnym wieku» 11.

8 Vincenz Ś. Na wysokiej połoninie... – T. I. – S. 78–79.
9 Там само. – S. 83.
10 Там само. – S. 71.
11 Там само. – S. 162.
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Для письменника та множина локальних часів становить пред-
мет особливої рефлексії. Перш за все тому, що то є час, який постав 
на ґрунті локальної самобутності, а отже, зіндивідуалізований, 
пристосований до потреб конкретної ґражди, кожної конкретної 
людини. Всі ті окремі часи то плинуть паралельно, то іншого разу 
перехрещуються і перетинаються, однак завжди є близько людини, 
її справ, її ґражди; то ж є, на думку Станіслава Вінценза, час більш 
людський, який стосується кожного зосібна.

Така ситуація дає гуцулові почуття волі і свободи, не обме-
женої часом, коли кожна людина сама собі встановлює час. Оста-
точну корективу може внести природа, з якою гуцул живе в ди-
вовижному симбіозі і згоді, тому немає нічого дивного, що то 
власне природа може мати вплив на його рішення та пове дінку. 
Життя, суголосне ритуалові природи, могутності та красі гір, лі-
сів, не є для гуцула насильним ярмом, а є для нього воістину ве-
ликою радістю, даром Бога, бо «przecież Hospod’ nie w innym kraju 
zamieszkał, tylko u nas» 12.

За Вінцензом, саме так сприйнятий світ існує на Гуцульщині 

віддавна, він вписаний у таку міфічну «правду старовіку», яку гу-
цул увібрав з молоком матері, яка формує його уявлення про світ, 
становлячи собою своєрідну гуцульську космогонію. Необхідно 
відзначити, що автор тетралогії блискуче обізнаний з тією сферою 
давніх вірувань, яку зберігає народна культура гуцулів. Про це 
свідчать численні есе Вінценза, присвячені народній куль турі, перш 
за все цикл «На високій полонині», де, як наголошує Мирослава 
Олдаковська-Куфльова, «spotykamy postaci, które jeszcze całkowicie 
tkwią w swiecie dawnych wierzeń oraz takie, które w zupelności należą 
do świata chrześcijańskiego. Jednak najliczniejsza grupa wierzy jedno-
cześnie w to, со przekazuje ustna tradycja Huculszczyzny і w pouczenia 
księży, mieszając oba systemy w różnym stosunku» 13.

Отже, ми підійшли до проблеми, яка вимагає звернення до 
християнської традиції Гуцульщини. Зрозуміла річ, що вищезгада-
ний цикл і гірський час були збагачені релігійно-літургійними еле-
ментами і віруваннями та пристосовані до ритму церковного часу, 
більше того  – сакрального. Два світи  – християнський та міфо-
логічно-гірський – творять єдину цілість, згідно функ ціонуючи та 

12 Vincenz Ś. Na wysokiej połoninie. – Warszawa, 1980. – T. III. – S. 140.
13 Ołdakowska-Kufl owa M. Huculska demonologia według Stanisława Vincenza... – 

S. 286
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взаємодоповнюючись і накладаючись на свої часи, свята та обряди: 
«Podczas kolędy wszyscy tonęli w dawności, prastarej, słodkiej, łączyli 
się z dawnymi czasy»14.

У тетралогії автор постійно пригадує, що, дякуючи тому сим-
біозові, рівнозначно як святий час, так і ціле життя гуцульської 
спільноти було регульоване биттям дзвонів. Саме так християн-
ство наповнило світ гуцульських вірувань та уявлень духовністю, 
трансцендентністю і само стало оздобою обрядів та релігійних 
практик: «W Święty Wieczór jest tak, jakby się leżało na łonie Bożym.
Czas się zatrzymał. Świat і Bóg jest tak dobry, że nawet Archijudę, wodza 
czartów, Archanioł spuszcza z łańcucha, aby się poprawił» 15.

Очевидно, в просторі Верховини гуцульський Святвечір є чи-
мось зовсім іншим, аніж там, «у долині», в місті, простір, вигляд і 
характер якого є для гуцула чужим, незрозумілим і ворожим. Міс-
том заволоділи «нові часи», на видноті – люди інтересу, які збага-
чуються на вирубці лісу, нафті, торгівлі та кривді людській, і з міста 
походить всіляке зло: «...tam śmierdzi, aż dusi, nie ma wody, nic nie 
widać, że ciasno і straszno. Stąd też domy nastawiane jeden drugiemu 
nad głową і tak tez biedacy ludzie latami mieszkają jeden drugiego nad 
głową się tłoczą» 16.

Гуцул не розуміє такого простору, не сприймає його, він є 
йому чужим. Бо ж від народження виростав і виховувався в «піе-
kończących się górach», в оточенні лісистих пагорбів і полонин, де як 
правдивий «гураль» ранньою весною виганяв свої отари на поло-
нини і, перебуваючи місяцями в самотності, навчився жити з ота-
рою і гірськими полонинами, вслуховуючись у шум вітру, спів пта-
хів і голоси звірів. Тож немає нічого дивного в тому, що місто для 
гуцула є скупченням химерних кривих вулиць і провулків, зліпком 
будинків, «хатин, що стоять одна на другій», в яких, ніби в мураш-
нику, мешкають люди. Вони визирають на вулицю, біжать у різні 
боки, часто не помічаючи нікого навколо себе. Швидке око Ста-
ніслава Вінценза реєструє, як гнітюче все це впливає на гуцула, як 
пригноблює його та чисельність людей, як він почуває себе в тому 
натовпі самотньо і гірко, гублячись у тій людській гущавині, втра-
чаючи почуття свободи, самодостатності, устаткованої в гірсько-
му просторі. Важко було б уявити, щоб, приміром, з хижі-ґражди 

14 Vincenz Ś. Na wysokiej połoninie. – Warszawa, 1980. – T. I. – S. 487.
15 Там само. – S. 15–16.
16 Там само. – S. 83.
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гуцула хто-небудь вийшов, не будучи почастований і обдарований 
гостинцями, що витікало із внутрішньої потреби кожного гірсько-
го мешканця та із засади «гість у дім, то Бог у дім».

Гуцул не приймає, відкидає місто, воно є для нього «siedliskiem 
nieszczęsnych panów, męczących się pod mocą czartowską» 17, то «чу-
жий обшир», який відмежовується від його, «нормального», світу, 
де життя плине у згоді з «правом старовіку», де навколо – простір 
гір та лісів, де ніхто не втручається в його «особистий простір», тому 
гуцул почувається людиною вільною, яка живе ближче до Бога.

За переконанням гуцулів, такою є воля Божа, оскільки то Його 
витвором є оті гори, дякуючи котрим Гуцульщина є ближча до 
неба, власне над Верховиною воно знижується, наближається і 
відкривається 18. У такий ото спосіб гуцули досягають сакралізації 
верховини, не випадково, отже, в їхньому гірському просторі панує 
майже Божий лад та порядок. Та й не могло бути інакше там, де в 
упорядкуванні терену бачиться справа Божого творіння. Не пови-
нно також викликати здивування, що по тій землі «Матір Божа із 
Сином ходила».

Отже, є очевидним, що гуцули живуть у світі і просторі, на-
повненому святістю, тому не можна на тій землі робити, кому що 
заманеться, бо то буде порушення святості; таким порушенням є, 
наприклад, вирубування лісу, що волає до неба про помсту, і рано 
чи пізно кара Божа не помине отих святотатців з-під знаку «нових 
часів». З-посеред багатьох польських письменників, які зверталися 
до гуцульської проблематики, тільки Станіслав Вінценз був рішу-
чим і послідовним у показі загроз, які надходять на Гуцульщину 
враз із «новими часами» і цивілізацією. 

Одна із найсерйозніших загроз пов’язувалася, власне, з отим 
нищенням лісів та їх промисловою експлуатацією, відкриттям 
родовищ нафти, внаслідок чого Гуцульщина почала втрачати ін-
теграцію традиційної народно-пастушої культури, зазнавати сис-
тематичної розгерметизації. Для Вінценза, залюбленого в гуцулів 
і Гуцульщину, блискуче зорієнтованого в топографії терену та в 
культурній ситуації карпатських горян, ці процеси, що невблаган-
но надходили, викликали найбільше занепокоєння, яке він, власне, 
і висловив у своїй тетралогії.

17 Там само. – S. 293.
18 Там само. – T. II. – S. 11.
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З особливим уподобанням автор описує гуцульську обрядо-
вість, фольклор, вірування, забобони. Цю багату обрядовість Ста-
ніслав Вінценз показує в образах полонинського господарства пас-
тухів, відкритого простору і самобутнього часу Карпатських гір та 
побуту гуцулів.

Літературні критики та дослідники культури польсько-україн-
ського порубіжжя дали високу оцінку художній та філософській 
вартості письменства Станіслава Вінценза. Пропонована тут спро-
ба реалізації окресленої в назві проблеми підтверджує, що тетрало-
гія «На високій полонині» є видатним твором, який подає широку 
панораму Гуцульщини. Він характерний, опріч своєї багатоплано-
вості та обсягу, нероздільністю площин куль тури, релігії, фоль-
клору, вірувань, звичаїв, етнографії, космогонії, життя гуцульської 
спільноти та верховинського часопростору. Наведені вище роз-
думи допомагають зорієнтуватися в тому, що то, власне, категорії 
часу і простору є важливим авторським інструментарієм, котрий 
упорядковує аналізований твір.

Резюмуючи вищесказане на тему деяких аспектів осягнення 
світу гуцулами, прагну повторити за Новачинським, що на дві риси 
варто звернути особливу увагу: «зв’язок з природою та релігій ний 
характер». Для гуцула весь космос є живим організмом, який за-
вмирає і оживає згідно з ритмом чотирьох пір року. Він наповне-
ний істотами, свідомими та здатними відчувати, з якими людина 
близькоспоріднена і до яких повинна ставитися з любов’ю та бра-
терством, визнаючи права навіть злих духів. Бо ж не людина вста-
новила порядок світу. Обов’язком людини залишається стати на 
бік сил добра, а не зла, бо не темному насильству має поклонятися 
людина, а праву любові, дарованої Малятком із зірок. Досягнути 
цього належить, живучи за предковічними законами святих Ґазд. 
Світ гуцула має, як бачимо, надприродний, сакральний фундамент. 
Підсумовуючи, відзначимо, що то є світобачення не світське, а ре-
лігійне, і не антропоцентричне, а космоцентричне 19.

19 Nowaczynski P. О prawzie starowieku Vincenza. Struktura – mir – idée // Studia о 
Stanisławie Vincenzie / pod red. P. Nowaczynskiego. – Lublin, 1994. – S. 75. Див. також 
капітальну п’ятитомну працю Володимира Шухевича «Гуцульщина» (Л., 1897–
1908) та порівняй її з чотиритомним варіантом «Гуцульщини», виданим у польській 
версії музеєм Дідушицьких у Львові в 1902–1908 pp.
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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
У ВАРШАВІ (1930–1939)1

Порушуючи проблему заснування 1930 р. у Варшаві Україн-
ського наукового інституту, варто насамперед акцентувати увагу 
на кількох істотних фактах, контексті та передумовах, які супро-
воджували цю подію. Велике значення тут, безперечно мала все ще 
жива в українській свідомості ідея заснування у Львові Українсько-
го університету, а також, починаючи від першої половини XIX ст., 
подальше посилення намагань та, зокрема, на зламі XIX й XX ст., 
увінчане утворенням кількох українознавчих кафедр у Львівсько-
му університеті. Однак після перемоги у польсько-українській ві-
йні керівництво Університету Яна Казимира ліквідувало ці кафе-
дри, загостривши цим конфлікт і, власне кажучи, спровокувавши 
війну українців Галичини за свій університет. 

Що гірше  – у цьому університету було заборонено навчатися 
українській молоді2. Зрозуміло, що саме це розпалило конфлікт, 
але заклики інтелігенції та українських публіцистів «Нація без 
університету» змобілізували український професорський склад 
до заснування у Львові Таємного українського університету. Влас-
не, так керівництво Львівського університету, фактично з власної 
волі, спровокувало наступну конфліктогенну проблему, упоратися 
з якою не могло ще довго3.

Спробу політичного розв’язання питання про заснування укра-
їнського університету у Львові здійснила Українська Парламентар-
на Група у Сеймі Речі Посполитої, яка уже в листопаді 1922 р., про-
голошуючи проект української автономії (для суспільних кіл, що 

1 Із доповіддю на зазначену у заголовку статті тему Стефан Козак виступав 
на Міжнародній конференції «Львівський національний університет імені Івана 
Франка: історія,  виклики  сучасності,  візія  майбутнього», яка проводилась 10–
11 жовтня 2011 року. Текст доповіді публікується вперше.

2 Мудрий В. Змагання за український університет. – Л. ; Нью-Йорк, 1999; Кач-
мар В. За український університет у Львові. – Л., 1999.

3 Див.: Syrnyk М. Ukraiсcy w Polsce (1918–1939). Oświata i szkolnictwo. – Wro-
cław, 1996; Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce 
w latach 1919–1939. – Warszawa, 1985; Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowo-
ściowej rządów polskich w latach 1921–1939. – Warszawa, 1979.
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знаходилися у межах II Речі Посполитої), одним із найважливіших 
постулатів визнала потребу заснування Українського університету 
у Львові. Уряд навіть виявив зацікавленість, проте не погодився на 
його розміщення у столиці Галичини, вказавши на Луцьк або Ста-
ніслав. Однак мінливість політичної ситуації, часті зміни уряду, 
відтак і політики стосовно української меншини вплинули на те, 
що проект не був реалізований 4.

Але ідея залишилася й надалі живою, також і серед поляків із 
кола людей науки й політики, зацікавлених нормалізацією поль-
сько-українських стосунків, як приклад, це варто зазначити, – про-
фесори Варшавського Університету Марсель Хандельсман, Оскар 
Халецкий, Станіслав Слонський, Станіслав Шобер, Вітольд Доро-
шевский, Юзеф Голомбек, а також відомі публічні особи, такі як 
Тадеуш Голувко, Леон Василевський, Януш Єнджеєвич, Генрик 
Юзефський. То, власне, вони, наголошуючи на важливості справи, 
підтримували Українську Парламентарську Групу у її діяльності на 
благо університету, а також незабаром спільно підтримали проект 
зауваження у Польщі Державного Центру Української Народної 
Республіки в еміграції та заснування дослідницького інституту у 
Варшаві, який займатиметься проблематикою широко трактова-
них українознавчих студій 5.

Цього разу рішення влади Речі Посполитої було невідкладним, 
бо 7 лютого 1930 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів «При 
Міністрі релігійних віровизнань та народної освіти» утворено Укра-
їнський науковий інститут, метою якого було «навчання у сфері гос-
подарчого життя, культури та історії українського народу, підготов-
ка до наукової праці, а також до державно-адміністративної» 6.

На такий поспіх, безперечно, вплинуло багато чинників; крім 
згаданих вище, істотне значення мали процеси й події, що від-
бувалися у Радянському Союзі, особливо  – у Радянській Україні: 
посилення сталінського терору, підвищена русифікація, арешти і 
судові процеси стосовно української інтелігенції, які було влучно 

4 Там само; Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. – Kraków, 
1989.

5 Potocki R. Idea restytucji Ukraiсskiej Republiki Ludowej (1920–1939). – Lublin, 
1999; Potocki R. Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 
1930–1939. – Lublin, 2003; Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / pod red. S. Kozaka. – 
Warszawa, 1996. – T. 3.

6 Розпорядження Ради Міністрів від 7 лютого 1930 р. у справі Українського 
Наукового Інституту // Dziennik Ustaw. – 1930. – № 3. – Poz. 28.
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названо «Розстріляним Відродженням», почалася масова винищу-
вальна колективізація, яка спричинилася до Голодомору. Військова 
й цивільна петлюрівська еміграція у Польщі, яка налічувала понад 
40 тисяч осіб, на чолі з тодішнім Державним Центром Української 
Народної Республіки, придивлялася до подій з-за кордону й пере-
бувала у скрутній ситуації. Генерали і штабні офіцери Симона Пет-
люри визнавали, що ситуація в Україні набирає рис громадянської 
війни, може несподівано перейти у повстанські заворушення 7. 
Отож Центр був непогано зорієнтований у тому, що відбувалося, 
мав безпосередні контакти, інформацію; польські урядові та вій-
ськові чини не могли перебільшувати цієї ситуації, аналізували її, 
бачили, що діється не лише в Україні й загалом у Радянському Со-
юзі, а й у Німеччині. Звідси такий поспіх із заснуванням Україн-
ського наукового інституту; отож невипадково у 3 і 6 параграфах 
згаданого Розпорядження Ради Міністрів читаємо, що Інститут:

а) «готує доповіді польською або українською мовою, які за зго-
дою відповідної влади можуть виголошуватися в академічних або 
інших вищих школах, товариствах та наукових установах;

б) готує систематичні курси українською мовою у Варшаві та 
інших містах Речі Посполитої;

в) видає науковий орган і друкує або оригінальні (власні) на-
укові праці, або переклади на українську мову наукових праць і 
підручників [...].

В Інституті будуть засновані такі відділи:
а) українського господарського та суспільного життя;
б) української політичної історії, а також історії української 

культури та її сучасного стану (мова, література, духовні течії);
в) історії Церкви.
У міру потреби Міністерство релігійних віровизнань і народної 

освіти може сформувати нові відділи» 8.
Як бачимо, у Розпорядженні від 7 лютого 1930  р. у справі за-

снування Інституту, підписаного прем’єром Казимиром Бартлем 
та міністром релігійних віровизнань і народної освіти Славомиром 
Червінським, сформульовані мета і завдання мають конкретний, 
можна сказати, цілеспрямований характер, зумовлений актуаль-
ним станом справ як суспільних, політичних, так і геостратегічних. 

7 Potocki R. Idea restytucji... – S. 208.
8 Dziennik Ustaw. – 1930. – N 3. – Poz. 28. – S. 65.
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Ця ситуація, безумовно, вплинула на те, що у наступному номері 
«Щоденника настанов», тобто у № 4, поз. 54 від 13 березня 1930 р., 
у Розпорядженні міністра релігійних віровизнань і народної освіти 
опубліковано представлений урядові раніше Статут Українського 
наукового інституту, у якому визначено правові та організаційні 
принципи діяльності установи, а також її завдання та цілі.

Отже, Інститут міг розпочати реалізацію власних статутних за-
вдань, а найважливіші з них, сформульовані уже раніше у цитованому 
лютневому Розпорядженні і повторені у Статуті, виокремлюють таке:

– науковий аналіз актуального суспільно-політичного і госпо-
дарського життя України;

– дослідження різних аспектів і течій політичної історії народу;
– аналіз явищ культури, її історії, перебігу, особливо звертаючи 

увагу на її сучасний стан, беручи до уваги рідну мову, літературу, фі-
лософію, суспільну думку, інтелектуальні течії й духовні прагнення;

– уважно дослідити історію Церкви та її сучасний стан 9.
Це надзвичайно цікаві, важливі проблеми та амбітні цілі, які 

Інститут реалізував із величезним успіхом, передусім у своїх ви-
давничих серіях, лекціях, рефератах (виступах), курсах україно-
знавства, у дискусіях і конференціях, які організовувалися не тіль-
ки у Варшаві, а й у всій Польщі.

Легко зробити висновок, що Державний Центр Української 
Народної Республіки зобов’язав Інститут не лише усебічно дослі-
джувати проблематику й тодішні процеси у Радянській Україні, а 
й проводити роботу щодо майбутнього устрою незалежної держа-
ви та підготовки майбутніх наукових, політично-адміністративних 
кадрів для Української Народної Республіки.

З метою базової організації Інституту й подальшого керівництва 
його діяльністю Міністерство релігійних віровизнань і народної 
освіти створило Наукову Колегію. Її директором обрали професора 
Олександра Лотоцького 10 (загальне управління, зовнішня репрезен-
тація, одночасно – керівництво кафедрою історії, права і релігійних 
течій); науковим секретарем – професора Романа Смаль-Стоцького 
(редакція праць Інституту, канцелярія, господарські справи, а також 
керівництво кафедрою філології); керівником кафедри економічних 

9 Dziennik Ustaw. – 1930. – N 4. – Poz. 54. – S. 105.
10 Див.: Kozak S. Ołeksandr Totoćkyj – uczony, dyplomata i polityk; Kozak S. Z dzie-

jów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl spoіeczna. – Warszawa, 2006. – S. 326–338, а також 
том, присвячений O. Лотоцькому, «Лицар праці і обов’язку» (Торонто, 1983).
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наук став професор Валентин Садовський, а кафедри літератури – 
професор Богдан Лепкий. Названі професори – люди авторитетні, 
з поважним науковим доробком, вони одночасно були науково-ди-
дактичними працівниками Варшавського та Ягеллонського універ-
ситетів. Це була водночас репрезентативна керівнича преміум-коле-
гія установи, що становила гідне партнерство у стосунках Інституту 
з польськими та закордонними установами і науковими осередками, 
зокрема Праги, Берліна, Парижа чи Софії11.

Не випадково польські професори, які співпрацювали з Інсти-
тутом, завжди охоче брали участь у роботі Комісії, семінарах, спіль-
них дослідженнях, випускали у видавничій серії установи свої праці 
(праці Українського наукового інституту у Варшаві). Для прикладу 
наведімо дві найвагоміші й до сьогодні, випробувані часом: «Україн-
ська політика князя Адама Чарториського перед початком Кримської 
війни Марселя Хандельсман» (Варшава, 1937) і «Українське питання 
як міжнародна проблема Леона Василевського» (Варшава, 1934). Ці-
кавим є той факт, що обидва автори досліджували українську про-
блему у міжнародному контексті й хоча періоди їхніх зацікавлень різ-
ні, обидва дійшли висновку, що завдяки «міжнародній кон’юнктурі» 
українці зможуть у своїй боротьбі використати «історичну мить» 
для забезпечення собі кращого майбутнього і «40-мільйонний укра-
їнський народ знайде своє місце серед суверенних держав»12.

Пророчі слова міністра Леона Василевського викликають подив 
і пошану. Зазначимо, що позиції з’явилися у Комісії з питань дослі-
дження польсько-української проблематики; це була активно пра-
цююча і вельми чисельна Комісія (кілька десятків членів),до керів-
ничого грона якої в секції історії входили професори Варшавсько-
го університету Марсель Хандельсман, Оскар Галецкий, Олександр 
 Лотоцький, Мирон Кордуба, а до секції мовознавчо-філологічної – 
також професори Варшавського університету: Станіслав Слонський, 
Станіслав Шобер, Роман Смаль-Стоцький. Варто відзначити, що 
позатим Комісія видавала французькою мовою «Bulletin de la Com-
mission pour l’etude des problems polono-ukrainiens», впроваджуючи 
у міжнародний обіг польсько-українську та найновішу українську 
проблематику .

11 Див.: Pięć lat istnienia Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Warszawie (13.III. 
1930 – 13.III. 1935). – Warszawa, 1935. – S. 4.

12 Wasilewski L. Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe. – Warszawa, 
1934. – S. 142–143.
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Важливою рисою й доповненням характеристики напрямку 
мислення й діяльності Інституту, а також згадуваної Комісії є лис-
ти, адресовані до її майбутніх членів:

«З давніх часів Польський народ є сусідом Українського наро-
ду. Протягом століть народи мали багато спільного у своїй історії. 
Наукові осягнення і висвітлення взаємних стосунків Польського й 
Українського Народів протягом тих століть, відносин і державних, 
літературних, культурних, релігійних та економічних взаємовп-
ливів є актуальним завданням, на сьогодні. Оскільки лише через 
висвітлення й опрацювання цієї історії, згідної з історичною прав-
дою, наші суспільства можуть дійти взаєморозуміння й розуміння 
одне одного, до взаємної співпраці, зближення й приязні.

Щодо викладеного вище, Український Науковий Інститут вва-
жав за свій обов’язок створити польсько-українську комісію при 
Українському Науковому Інституті для дослідження польсько-
української історії» 13.

Це дуже важлива програмна декларація, яку Інститут і Комісія 
послідовно реалізували, провівши, а також ініціювавши та проко-
ординувавши дослідницьку видавничу, узагальнюючу та органі-
заційну діяльність. Як ми вже згадували, інші комісії керувалися 
схожою прагматикою і правилами.

З погляду дослідника історії України, надзвичайно велике зна-
чення мала Комісія у справі дослідження історії народницького 
руху в Україні, якою керували професори Олександр Лотоцький 
і Василь Біднов, бо у кількох її видавничих серіях з’явилося кіль-
канадцять важливих книжок, серед них – ґрунтовне двотомне ви-
дання збірника «Мазепа», надзвичайно важлива «Кореспонденція 
Київської громади з М. Драгомановим 1870–1895 років» у серії 
«Архів Михайла Драгоманова», «Гетьман Пилип Орлик». «Нарис 
політичної діяльності (Бориса Крупницького)», «Щоденник геть-
мана Пилипа Орлика (Івана Токажевського-Карашевича)», наре-
шті  – двотомний «Нарис історії України (1932–1933)» авторства 
Дмитра Дорошенка. Варто зазначити, що автори цих публікацій у 
своїх дослідженнях опиралися на матеріали німецьких, шведських, 
французьких і австрійських архівів.

Надзвичайно цікаву дослідницьку і видавничу програму, реалізо-
вану у кількох серіях (і поза ними), запропонувала Комісія для пере-

13 Із власного архіву.
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кладу на українську мову Святого Письма і літургійних книг. Комісію 
очолив архієпископ Варшавський і митрополит Польський Дионізій, 
заступником став О. Лотоцький, а секретарями – професори: спочат-
ку – В. Біднов, потім – Д. Дорошенко, а кільканадцять членів Комісії, 
визначних спеціалістів, працювало у двох філіалах: у Луцьку – під ке-
рівництвом єпископа Полікарпа та в Кременці – під протекторатом 
архієпископа Олексія і керівництвом професора М. Кобрина. Резуль-
тати роботи викликають повагу, для прикладу назвімо бодай кілька з 
опублікованих позицій: Псалтир, Літургія св. Іоанна Златоустого, Лі-
тургія св. Василія Великого, Апостольські історії, Апостольські листи, 
Акафісти, Літургія Григорія Діалога, Панахида, Окиоспеоз.

Пам’ятною подією Інституту, як щодо концепції, так і реалізації, 
було повне видання творів Тараса Шевченка у 16-ти томах. Уперше 
виданням творів поета на відзначення 75-ї річниці його смерті за-
йнялося гроно видатних філологів, літературознавців, гуманістів 
з-поза Наддніпрянської України, яке репрезентувало академічне 
й літературне середовище Варшави, Кракова, Львова, Праги і Бер-
ліна. Очолив спеціальну комісію О. Лотоцький, секретарем обрано 
Р. Смаль-Стоцького, редактором – відомого шевченкознавця П. Зай-
цева, а також, у ролі головного редактора, А. Петренка. Варто зга-
дати, що у гроні співпрацівників були відомі учені, як наприклад, – 
Д. Чижевський, Д. Антонович, І. Балей, Д. Дорошенко, Л. Білецький, 
В. Сімович, М. Кордуба, Б. Лепкий, С. Смаль-Стоцький, Є. Маланюк. 
Із запланованих шістнадцяти томів творів поета вийшло друком 
тринадцять, разом із кореспонденцією, щоденником, перекладами 
його творів іноземними мовами, зокрема польською. Окремий том 
(XIII) присвячений зв’язкам Шевченка з поляками, автором якого 
був П. Зайцев, а все видання розпочиналося літературною біографі-
єю Т. Шевченка цього ж автора (т. І) 14. Слід наголосити, що зразок 
цього видання є гідним подиву й на сьогодні15.

Цей задум, безперечно, був великим кроом у шевченкознавстві. 
Слушно звертають увагу на те, що видавничий проект повного зі-
брання поезій мав на меті «зберегти і передати наступним поко-

14 Pięć lat istnienia... – S. 9.
15 Поезії дo 1843 р. – Т. II; Поезії 1843–1847  : Т. III; Поезії 1847–1857  : Т. IV; 

Поезії 1857–1861  : Т. V; Назар Стодоля. Драматичний твір  : Т. VI; Повісті: «Ху-
дожник», «Наймичка», «Варнак» : Т. VII; «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», 
«Капитанша»  : Т. VIII; «Близнецы», «Прогулка»  : Т. IX; Щоденник  : Т. X; Листи  : 
Т. XI; Шевченко-художник : Т. XII. Наступні томи повинні були містити перекла-
ди, бібліографію, коментарі.
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лінням його справжній візерунок не тільки у повній чарівності ес-
тетичної форми його творів, а й у глибині громадянської думки».
То, власне, Тарас Шевченко, підкреслюють автори видання, через 
«артизм своєї творчості та її глибокий народний і вселюдський 
ідейний зміст високо підніс українську літературу» 16.

Власне на ці проблеми звернув увагу Степан Смаль-Стоцький 
у видатній книжці «Тарас Шевченко – інтерпретації», яка вийшла 
друком у серії Інституту 1935 року. У цій же серії вийшли ґрунтов-
ні праці Д. Чижевського «Філософія Григорія Сковороди» (1934) та 
Костянтина Чеховича «Олександр Потебня – український мислитель 
і лінгвіст» (1931). У контексті таких вагомих досягнень не можна не 
згадати видання геніального перекладу «Пана Тадеуша» А. Міцкеви-
ча пера визначного українського поета Максима Рильського (1934), 
за який він отримав звання почесного доктора (honoris causa) Ягел-
лонського університету. Усі названі видання апробовані часом і є ва-
гомим здобутком української та польської культури 17.

Слід також пам’ятати, що Інститут однаковою мірою звертався 
і до проблем сучасності, бо завданням установи було уважне від-
стеження проблематики й актуальних справ, що відбувались у той 
час в Україні та у всьому Радянському Союзі, а їхнє дослідження 
та систематичне висвітлення мало, зважаючи на існуючу ситуацію, 
передусім практичне значення 18. Тут головним чином ідеться про 
політику Москви щодо України, Великий Голод (Голодомор), руси-
фікацію, арешти, депортації, розстріли, російсько-польсько-укра-
їнські стосунки у контексті війни з більшовиками, а також наслідки 
ленінсько-сталінської політики денаціоналізації.

У цій, гідній подиву, діяльності Інституту треба акцентувати 
увагу на ще одному аспекті доробку серій: правничому та історії 
Церкви. Власне у цих двох серіях видання найцінніші праці профе-
сора О. Лотоцького, як наприклад, «Українські джерела церковного 

16 Pięć lat istnienia... – S. 8.
17 Це підкреслювали у цитованих вище працях М. Сирник, А. Хойновський, 

Р. Потоцький, С. Козак.
18 Варто згадати, наприклад, бодай кілька праць: І. Сірополко «Освіта на Со-

вєтській Україні» (1934), Р. Смаль-Стоцький «Українська мова в Совєтській Укра-
їні» (1936), В. Садовський «Національна політика Совєтів в Україні» (1937). Під 
редакцією В. Садовського з’явилося кілька видань під назвою «Сучасні пробле-
ми економіки України» (1931, 1936). До сьогодні витримала пробу часом книжка 
О. Доценка «Зимовий похід» (6.ХІІ.1919–6.V.1920) (1932) та підготована генерала-
ми С. Петлюри – В. Сальським і П. Шандруком – публікація «Українсько-москов-
ська війна 1920 року. Оперативні матеріали Штабу Армії У HP» (1933) та ін.
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права» (1931), що характеризується досконалим знанням пам’яток 
українського письменництва, особливо тих його напрямів, течій, 
які стосувалися юридичного устрою Церкви та канонічних елемен-
тів, що формувалися на межі православних, протестантських і ка-
толицьких дискусій та полемік.

Друга позиція – це вагома двотомна праця «Автокефалія» 
(т. І. –1935, т. II – 1938) – важлива й актуальна на той час, власне, так 
само, як і сьогодні, саме з уваги на порушену проблематику і трива-
лі екуменічні дискусії. Бо питання автокефалії Української право-
славної церкви стало предметом не лише поважних внутрішньо-
церковних дискусій, а й міжнародною проблемою, гостро вима-
льовуючись у контексті цього православно-католицького діалогу, а 
також конфлікту російського Патріарха з екуменічним Патріархом. 
Представляючи історію автокефалії, О.  Лотоцький багаторазово 
наголошував на історії цього конфлікту, особливо між Москвою та 
Києвом. Не випадково ж у своїй попередній дипломатичній місії 19, 
як і у праці «Автокефалія» та інших публікаціях, у яких поруше-
но це питання (наприклад: «Церковно-правні основи автокефалії», 
«Автокефалія Української Православної Церкви та єдність хрис-
тиянської Церкви»), учений наголошував, що автокефалія Україн-
ської православної церкви, очолена патріархатом, та її повернення 
до лона екуменічного Патріарха у Константинополі має історичні 
важелі, канонічні та екуменічні підстави й пояснення.

Варто при цьому занотувати, що питання автокефалії та патрі-
архату О. Лотоцький порушує й у своїй праці «Симон Петлюра» 
(1936), у якій широко представляє цікаву для нас проблематику у 
контексті Петлюри та уряду Української Народної Республіки. До 
того чимало цікавого матеріалу, який безпосередньо чи опосеред-
ковано стосується обговорюваної проблематики, показаного на ба-
гатому тлі українського культурного, релігійного, суспільно-полі-
тичного життя, читач знайде у ґрунтовних спогадах О. Лотоцького 
«Сторінки з минулого» 20.

Увага, присвячена вище О. Лотоцькому як творцеві й дирек-
торові Інституту, цілком виправдана. Бажання наблизити постать 
цього заслуженого українського вченого, політика й дипломата, ве-

19 Цей період своєї дипломатичної діяльності О. Лотоцький описав у цікавих 
спогадах «В Царгороді» (Варшава, 1939).

20 Ці надзвичайно важливі для дослідника української історії спогади вийшли 
друком у серії «Праці Українського Наукового Інституту» у 1932–1934 рр.
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ликого речника українсько-польського порозуміння та співпраці 
випливає із переконання, що О. Лотоцький, без сумніву, заслуго-
вує на те, щоб його пам’ятали нащадки, особливо з уваги на його 
величезний науковий доробок і значення та роль, яку він відіграв 
в українському державно-політичному, науковому та релігійному 
житті, у формуванні тривалих підвалин польсько-українських сто-
сунків у XX ст.

Підсумовуючи, варто наголосити, що на основі представлено-
го огляду діяльності Інституту видно, що в межах його організа-
ційної, публіцистичної та дослідницької діяльності зроблено дуже 
багато. Пригадаймо ще раз, що відповідно до Статуту Інституту 
у його діяльності ключовими були: розбудова установи та дослід-
ницької майстерні; науково-організаційні та навчальні ініціативи; 
науково-дослідницька та просвітницька робота.

Однаковою мірою ця діяльність, як і тематика досліджень та 
опублікованих праць (54 томи протягом десяти років), показують, 
що Український науковий інститут у Варшаві виконував важливу 
роль в ініціюванні та проведенні наукових досліджень, що стосу-
ються історії права, економіки, літератури, мови, культури, Церк-
ви, політичної й філософської думки в Україні, а також польсько-
українських відносин та польських і українських наукових осеред-
ків, розпочавши понад часове дослідження над спільним і сучас-
ним майбутнім.
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КУЛЬТУРА – ОСНОВА ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОСУСІДСТВА1

Для дослідника польсько-українського культурного процесу це 
питання  – делікатне і дуже суттєве. На численних кон ференціях 
можна почути застереження українських науковців щодо по няття 
«польське креси всходне» (польська східна окраїна), а також сум-
ніви з приводу «кресової» літератури. У  їхньому сприйнятті (як і 
ба гатьох польських та зарубіжних учених) ці поняття надміру емо-
ційні і мають інколи неоднозначну конотацію.

Вони, бува, асоціюються з такими емоційно обтяженими 
окреслення ми, як: «ягеллонська ідея», «польська цивілізаційна мі-
сія», «країна варвар ства, згарищ і могил», «польський форпост 
християнства», одним словом, поєднуються з поверненням до шля-
хетського минулого Польщі, прикра шеного польською політичною 
історіографією і кресовою літературою, яка віддавала перевагу геро-
їстичній, ностальгійно-домагальній тематиці, а у зв’язку з цим і мі-
фотворчості, що дає поживу польсько-українському антагонізмові.

Певна річ, поняття польсько-українських взаємовідносин, зо-
крема прикордоння, неминуче асоціюється з історією, особливо 
з політичною історією, тобто з боротьбою і конфліктами держав, 
зіткненням різних політичних та етнічних істин, суперництвом 
суспільних груп і релігій, межовими суперечками, явною і прихо-
ваною ворожістю, кривавими сутичками й людськими нещастями. 
Проте було б великим спрощен ням інтерпретувати історію нашого 
сусідства виключно за схемою не впинної боротьби за гегемонію – 
як політичну, так і економічну й культурну, з одного боку, та сути-
чок українства з чужим і ворожим елементом – з другого.

Така модель домінувала в історіографії, а також у польській та 
ук раїнській історичній повісті XIX і XX ст. Доводиться з прикріс-
тю констатувати, що вона тиражується й тепер. Як і раніше, «чу-
жий» не одмінно означає «ворожий», формується стереотипний об-
раз ворога (морально й культурно примітивного), увиразнюються  

1 Першодрук: Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть : 
(Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива). – К. : Твім інтер, 2001. – Ч.1. – С. 7–18.
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 ксенофобні упередження і патріотичні міфи 2. Все це закріплює 
схему прикордоння як терену нескінченних зіткнень цивілізацій-
них впливів Заходу та вар варського Сходу, воєнно-національної та 
культурної експансії з боку Польщі, Росії, Австрії й Туреччини.

Одначе, облишивши політичну історію і перейшовши до куль-
турної антропології та історії, до культуротворчих процесів, уні-
версальних і плюралістичних розв’язань, усвідомлюємо, що куль-
тура має влас не життя і тривалий процес існування, а на стиках ще 
й постійний кон такт з явищами духовної і матеріальної культури 
сусідів, зазнає взаємовпливів, взаємопроникнення, веде діалог, ро-
бить зіставлення, що в сумі визначає суспільний прогрес, форми і 
моделі культури, цивілізацію прикордоння.

Усі ці процеси сягають глибокої давнини. У різні часи вони набува-
ли різної інтенсивності, змінювався їхній характер. В одних випадках 
домінували своєрідні риси й орієнтації, що підкреслювали явища, 
пов’язані з сутністю народу і його історією, у іншій ситуації провідною 
темою ста вали етнокультурна різнорідність і багатоголосся, мотиво-
вані усвідо мленням належності до ширшої спільноти, відмінної, але 
відкритої для різних культурних і світоглядних систем і вартостей; ще 
в іншому ви падку ці процеси й явища прикордоння відображали сво-
єрідно тракто вану ідею європейськості та культурного універсалізму.

Саме в такому дусі зародилися у глибокому середньовіччі поль-
сько-українські сусідські стосунки, датовані появою на арені іс-
торичної дер жавності династій Рюриковичів у Київській Русі та 
польської династії П’ястів. Вирішальним для подальшого розвитку 
обох організмів було прийняття ними у другій половині X ст. хрис-
тиянства  – латинського П’ястами і східного, греко-візантійсько-
го, – Володимиром Великим, за вдяки чому Русь невдовзі вступила 
у «золотий вік» розквіту 3. Нова релігія ввела обидві держави у світ 
тодішньої цивілізації та культури, сприяла налагодженню безпосе-

2 Україна і Польща. Між минулим й майбутнім / ред. А. Павлишин. – Л., 1991; 
Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – К., 1993; Ukraińcy 
o Polakach / red. T. Stegner. – Gdańsk, 1993; Między Wschodem I Zachodem / red. 
H.  Dylagowa, M. Filipowicz. – Lublin, 1994; Narody i stereotypy / red. T. Walas. – 
Kraków, 1995.

3 Збірник праць ювілейного конгресу у 1000-ліття хрещення Руси-Ук раїни. – 
Мюнхен, 1988; Сенчишин М. Тисяча років української куль тури. – Нью-Йорк ; Па-
риж ; Сідней ; Торонто, 1985; Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej / red. Łużny. –Lu-
blin, 1988; Teologia i kultura duchowa Starej Rusi / red. Hryniewicz, S. Gąjek. – Lublin, 
1993. 
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редніх контактів з двома провідними центрами цієї культури, дала 
можливість користування їхнім доробком. Саме цю спорідненість 
в успадкуванні віри і християнської культури на лежить визнати 
ключовим питанням культурного прикордоння, яке нас цікавить.

Важливим для взаємозв’язків двох відгалужень християнства 
було в той час і те, що між ними не існувало доктринальних роз-
біжностей, що до розколу 1054 р., а також пізніше переважало по-
чуття християнсь кої спільноти 4, підтримувались, особливо Русcю, 
живі контакти як з Візантією, так і з Римом. Ці різнобічні зв’язки 
виконували велику культуротворчу роль, зокрема у формуванні 
наднаціональної культурної спільноти, що становила фундамент 
середземноморсько-європейського універсалізму.

Знаменним з цього погляду є хоча б такий факт: Володимир 
Вели кий, вирішивши після тривалих вагань прийняти східне хрис-
тиянство, що зросло на багатонаціональних традиціях Візантії, 
спричинився до того, що Київська Русь ніби увібрала культурні 
соки античної Греції та Риму, тракійських племен та народів Євро-
пи та Азії до меж Візантійської імперії. Отже, культура Візантії, що 
творилася на тери торії від Кавказу на Сході та до Сицилії й Венеції 
на Заході, не могла об межуватись якимись вузьконаціональними 
рамками, її nolens volens ха рактеризувала велика етнокультурна 
різнорідність, мозаїка думок і мов, плюралізм поведінки, множин-
ність досвіду та інтелектуально-культурна відкритість.

Від самих прапочатків українська, а не українсько-польська, 
культура формувала ся через обмін цінностями із зовнішнім світом 
і завдяки цій відкритості черпала імпульси та розвивалася в рамках 
більших культурних обширів, на кордоні двох цивілізацій і куль-
тур: східної  – греко-візантійської та західної  – римо-латинської. 
Політичне і географічне сусідство двох світів – близьких і подібних 
з племінного погляду, але духовно, етнічно і звичаєво різних – по-
мітно збагатило природні, мирні й воєнні, дипломатичні й торго-
вельні контакти значно глибши ми та ширшими зв’язками.

Дуже важливим чинником були, без сумніву, династично-матри-
моніальні зв’язки, започатковані одруженням Святополка, сина Во-
лодимира Вели кого, з дочкою Болеслава Хороброго, а слідом за цим 
численні шлюби П’ястів і Рюриковичів, ма тримоніальні зв’язки кня-

4 Sielicki F. Polsko-ukraiński stosunki kulturalne do końca XV wieku. – Wrocław, 
1997. – S. 39. 
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жих родів, магнатів, можновладців, про що барвисто пишуть руські 
хроністи у «Повісті минулих літ», у Київському, Галицько-Волин-
ському літописах, а також Галл, Кадлубек і Длугош у своїх хроніках.

Зрозуміло, що ці родинні зв’язки мали для обох сторін наслід-
ки куль турного характеру. Адже князі відвідували одні одних, бу-
вали при дво рах, вивчали мови  – одним доводилось упоратися з 
латиною, іншим – з ки рилицею, пізнавати звичаї, погляди, смаки, 
мистецтво, шанувати віру, бу ти толерантними до відмінностей. 
Дослідники звертають увагу, що дружи ни, польки та русинки, не 
втрачали контактів із своїми країнами, звичая ми, культурою – но-
сили власні строї, давали дочкам рідні імена, мали в своєму оточен-
ні своїх духівників, підручну літературу: молитовники, Євангеліє. 
Крім того, князі, особливо руські, доручали духовним особам по-
сольські функції у дружніх та конфліктних справах.

І не випадково культурне прикордоння, яке ми обговорюємо, 
поча ло тоді заповнюватися прекрасною сакральною архітектурою, 
яка вирізняється цибулястими церковними банями й стрілчасти-
ми костель ними вежами, захоплюватися релігійною музикою, пе-
редусім чудовим хоровим співом, письменством, головними осе-
редками якого були мо настирі, а над усе – релігійним мистецтвом, 
особливо іконописним і настінним малярством, яке після падіння 
руської державності досягло свого середньовічного апогею на зем-
лях Польського королівства за Владислава Ягайла, бо саме з його 
ініціативи українська поліхромія прикрасила гнезненські і сан-
домирську катедри, колегіат у Висилці, костел бенедиктинців на 
Святому Хресті, вавельські каплиці – Марийську і Святої Трійці, 
королівську спальню та недавно відреставровану вражаючої краси 
замкову каплицю в Любліні 5.

Тут доречно згадати ікону Матері Божої з галицького Белза, яку 
князь Владислав Опольчик 1382 року перевіз і помістив у закладе-
ному ним же монастирі у Ченстохові. Таким чином, ікона матері 
Божої Ченстоховської, яка вже впродовж шести віків становить 
найвищий культ у Польщі, є символічним свідченням мистецьких 
взаємоінфільтрацій на польсько-українському прикордонні, спіль-
ної культурної спадщини поляків та українців 6.

5 Różycka-Bryzek A. Bizantyjsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: 
Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1994. – T. 2. 

6 Sielicki F. Polsko-ukraiński stosunki... – S. 101. 
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Принагідно зазначимо, що українська релігійно-культурна 
грецька і польська латинщина не викликали ані спротиву, ані по-
чуття недореч ності. Наприклад, на деяких розписах бачимо руські 
написи. Нікого не дивувало, що польська мова дедалі яскравіше по-
чала вигравати барвами русинізмів-українізмів, а полонізми дедалі 
вільніше входили до ук раїнської (словник давньоруської мови XIV–
XV ст. подає близько 900 запозичень). Це свідчить про велике по-
жвавлення в обопільних контак тах, а також про творення спільної 
мовної бази та посилення зацікав леності писемною літературою, її 
перекладами, особливо, коли йдеться про релігійну літературу та 
правничі акти. Взаємний інтерес виклика ли хроніки, їхні компіля-
тивні мотиви чи виклади використовували літописці, а отже, одні 
повинні були володіти латиною, інші – русиною, яскравим прикла-
дом чого може слугувати лист вченого, краківського каноніка Яна 
Длугоша, який, звіряючись Збігневу Олесницькому, пи сав: «Маючи 
вже сиву голову, взявся я вивчати руське письмо, щоб опис нашої 
історії зробити повнішим» 7.

Величезну роль у пожвавленні контактів відігравали закордон-
ні по дорожі й студії – Італія, Франція. Особливе значення мав Кра-
ківський університет, який приваблював масу молодих українців, 
котрі формували тут свій інтелект, здобували літературне і наукове 
визнання, робили академічні й літературні кар’єри, як Павло Ру-
син з Кросна в Кракові; у західних університетах – згадати хоча б 
Юрія з Дрогобича, який дев’ять років був ректором Болонського 
університету. Але, наводячи ці факти, ми вже ступаємо на поріг но-
вої епохи. Хоча вони засвідчують, що названі процеси й явища в 
подальші епохи продовжувалися, при стосувалися до нових часів, 
нових умов, вимог, пріоритетів і моди.

Промовистою ілюстрацією цього твердження й одночасно сво-
єрідним вступом до подальших міркувань може послугувати вірш 
Яна Прашковича:

Польска квітнєт латиною,
Літва квітнєт русиною,
Без той в Польсце не пробудеш.
Без сей в Лігвє блазном будеш.
Той латіна язик даєт.
Та без Русі не витрваєт.

7 Там само. – S. 76.
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Вєдз же, Русь, іж тва хвала
По всем свєта юж дойжала.
Веселі ж се ти, русине,
Тва слава нігди не загине 8.

На перший погляд, цей вірш може трактуватися як барвиста 
ук раїнсько-польська мовна складанка. Однак це хибна оцінка, бо 
текст вводить нас у характерну для українсько-польського при-
кордоння XIV–XVI ст. гущу справ і проблем, які відчутно вплива-
ли на його розвиток.

Передусім ідеться про усвідомлювану етнічно-релігійну від-
рубність українців, про місце, позицію, гідність і географічні межі 
їхньої мови. Після тривалого політичного і воєнного суперництва 
між Польщею та Руссю – Київською й Галицько-Волинською, а та-
кож прийняття інкорпораційно-унійних актів Русь була приєдна-
на до Речі Посполитої. Отже, вона опинилася у багатонаціональній 
державі, але свідома своєї відрубності й давніх традицій, мови, яка 
у Великому Ли товському князівстві була офіційною, вимагала трак-
тування її в новій історичній реальності нарівні з латиною, а згодом, 
коли латину почала витісняти польська мова, – нарівні з польською.

У цьому контексті легше пояснити своєрідний феномен – на-
явність численних латинсько- і польськомовних творів, написа-
них українськи ми авторами. Без сумніву, їхня творчість становить 
спільну культурну спадщину. Це була, сказати б, «польська школа» 
в українській літера турі. Поряд з характерними письменницькими 
особистостями з-під знака «Gente Ruthenus – Natione Polonus», як 
Павло Русин з Кросна чи Станіслав Ожеховський, привертає ува-
гу склад авторів, яких відносять до найвизначніших: Касян Сако-
вич, Іпатій Потій, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизаній, Андрій 
Римша, Іван Величковський, численне ко ло письменників і уче-

8 Цитуючи цей вірш у своїй капітальній монографії «Польськомовна українська 
поезія кінця XVI до початку XVIII віку» (Краків, 1996. – Ч. І), Ростислав Радишевсь-
кий коментує: «У старій багатонаціональній Речі Посполитій співіснувало багато 
мов. Правда, не всі вони були наділені однаковою гідністю (dignitas), тобто не могли 
рівною мірою використовуватись у церковних, літературних, суспільних ділянках. 
Для українців та білорусів поточною була “проста мова”, натомість, залежно від риту-
альних, літературних потреб, які вимагали різного ступеня гідності, вживались грець-
ка, латинська, староцерковно слов’янська, польська і руська. Для релігійних і наукових 
потреб ви користовували латинську, грецьку, що мала найвищий авторитет у галузі 
“святих справ”. Подібну функцію мав іврит. П’ять названих мов входили у програми 
руських шкіл» (с. 9–10). 
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них Києво- Могилянської академії на чолі з Стефаном Яворським, 
Лазарем Барановичем, Симеоном Полоцьким, Феофаном Про-
коповичем та іншими. Саме Академія, завдяки реформа торській 
діяльності митрополита Петра Могили, стає впливовим цент ром 
науки і культури, відкритим для західноєвропейських впливів, що 
поширювались, найчастіше, за польським посередництвом, оскіль-
ки польська література і наука в цьому закладі були добре знані, 
програм но вивчалися, перекладалися й популяризувалися завдя-
ки польсько-мовній творчості названих письменників. Зрештою, 
польська мова, нарівні з давньоруською, грецькою та латинською, 
слугувала тут мо вою науки і літератури. Мова українських авто-
рів рясніла, звичайно, українізмами, але не поступалася тодішній 
польській:

Jak łódź na wodzie się chwije,
Toż z Ukrainą naszą biedną dzieje.
A gorzej jeszcze, łódź płynie na wodzie,
A Ukraina we krwi, w niezgodzie.
Panie, Ту wiatry, Ту władniesz wodami,
Spraw niechaj cicho będzie między nami. 

у вільному перекладі це звучить так:
Як човен на воді валами хитається,
То ж з Україною нашою бідною діється.
А що гірше – човен пливе по воді.
А Україна – у крові, незгоді.
Боже, Ти вітром володієш, водами.
Справ, щоб тихо було поміж нами.

Цей вірш Лазаря Барановича наведено не тільки з огляду на зга-
дані мовні особливості, а й на те, що він яскраво відтворює стурбова-
ність автора національним проблемами, уболіванням з приводу піс-
ляунійних внутрішніх суперечок і поділів. Водночас «поряд із щирим 
і справжнім патріотизмом немає якоїсь політичної української ідеї» 9.

У творчості письменників цього кола є багато чудових строф, 
що оспівують біблійні, античні мотиви, різні релігійно-національні 
тра диції і є зразками майстерності слова та образу. До них мож-

9 Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowiczą Paulina 
Swięcickiego i Tadeusza Rylskiego. – Kijów, 1912. – S. 633. 
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на віднести анонімний вірш із школи «могилянського Парнасу», 
символічно-алегорична метафоричність і панегіричний характер 
якого адресується передчасно померлому єпископові Осипові Гор-
бацькому, а також твір анонімного автора із закладеного гетьманом 
Іваном Мазепою Чернігівського колегіуму, який уже тоді називали 
Чернігівськими Атенами (Афінами). Ось уривок з нього:

Herbowy Twój Кrzyż Jaśnie Wielmożny Hetmanie,
Za złoty klucz mądrości uczącym śię stanie. 
Bos nim otworzył Pałac nauk zapomnianych, 
Jaśniej mówiąc w niepamięć dawno zatopionych 
Twego to krzyża władza, ze mądre Kameny 
W Czemihowskie się znowu pnaeniosły Atheny 10.

Твій гербовий Хрест, ясновельможний пане, 
За золотий ключ мудрості учням стане. 
Бо ти ним відчинив Палац наук забутих... 
З волі твого Хреста мудрі Камени 
Знову прибули в Чернігівські Атени.

Мова поетів, що писали по-польськи, незважаючи на пев-
ну своєрідність, не викликає серйозних застережень. З  погляду 
використо вуваних жанрів, починаючи від релігійних пісень, через 
орації, діало ги, канти, скорботні елегії аж до рицарсько-героїчної 
епіки, інтермедії, дра ми і прози спостерігаємо орієнтацію на поль-
ські та західно європейські зразки. Цікаво, що києво-могилянські 
поетики і риторики були також інспіровані творами Матея – Кази-
мира  Саркевського, Яна і Петра Кохановських, Веспасіана Кохов-
ського, Самуеля Твардовського, Шимона Шимоновіца. Та не можна 
забувати, як зазначає Ростислав Радишевський, що польськомовна 
українська поезія була тісно пов’язана з ук раїномовною поезією та 
фольклором. Польськомовна українська по езія є лише частиною 
багатої культурної спадщини польсько-ук раїнського прикордоння, 
диференційованого етнічно і релігійно. На стику культур розвива-
лися інтеграційні тенденції, що взаємозбагачували духовну атмос-
феру регіону, яка зазнавала впливу різних національ них стихій. Ці 
тенденції справили вплив на наступну епоху – романтизм, коли в 

10 Radyszewski R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVl do początku XVIII 
wieku. – Kraków, 1996. – S. 236.
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польській літературі постала «українська школа», яка в українській 
літературі має попередницю – «польську школу».

Зрóсла з посіву Києво-Могилянської академії спадщина є при-
кладом польсько-українського культурного прикордоння. Саме воно 
знову стало теремом перехрещення традицій Сходу і Заходу, співт-
ворячи й водночас долучаючись до європейського нурту культури. 
Важли ву роль у цих процесах відігравали багатоетнічні, багатомовні 
та бага токонфесійні тенденції і впливи. Не випадково спостерігаємо 
тут ви яви формування спільної культурної свідомості. Можна ска-
зати, що бароко, яке становило цілу багату і яскраву епоху, а далі – 
епоха Просвітництва подолали найбільш опірні національні бар’єри, 
творячи своєрідну універсальну культурну формацію без огляду на 
антагонізми й перешкоди релігійного, суспільного і політичного ха-
рактеру. Зрозуміло, це формування спільної, хотілося б сказати, при-
кордонної культурної свідомості сприяло утвердженню рис і явищ, 
характерних для національної тотожності, часто, на жаль, поєднаної 
з полонізацією (згодом – русифікацією) носіїв культури (магнатство, 
інтелектуальні еліти), прийняттям вищості панівної, тобто офіцій-
ної, культури, над національної єдності та цивілізаційної наступнос-
ті. Своєю чергою тре ба пам’ятати, що ця єдність і цивілізаційна спад-
коємність прикордон ня, яке все ж спирається на тотожність «місця» 
і «коріння» більшою мірою, ніж прийнято думати, буде прямувати 
у західному напрямку, до наднаціональних, а отже, універсальних 
явищ і процесів, що є знамен ням доби нових часів 11.

Нові, відмінні проблеми і заклики принесла епоха романтизму. 
Її підготували американська Декларація незалежності, яка увін-
чала виз вольні війни, а передусім Велика французька революція, 
що несла на своїх прапорах гасла «свобода, рівність, братерство», а 
також Наполе онівська кампанія, що оживила сподівання понево-
лених народів Європи. В опозиції до оміщаненої цивілізації на За-
ході виникає зацікавлен ня первісними культурами, велику кар’єру 
роблять «Пісні Оссіана» Джеймса Макферсона, «Пам’ятки давньої 
англійської поезії» Томаса Персі, винесені на п’єдестал національ-
ної історії та культури і тракто вані Гердером як дзеркало «народної 
душі». Доскіпливі уми Віко, Руссо, Мозера, Гердера дали спряму-
вання поетичній уяві (яке підхопили, зокрема, слов’яни, особливо 

11 Mossakowski S. Sztuka polska. Między uniwersalizmem a rodzimością // Kultura 
i Społeczeństwo. – 1997. – N 1.
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поляки й українці) на народність і національність, на ідею «колек-
тивної душі» та історизм, особливо на культ героїзму.

Тоді виникла візія України як «слов’янської Шотландії», адже 
ко зацькі героїчні думи й історичні пісні були для українських та 
польсь ких романтиків тим, чим стала для Заходу оссіанічна Шотлан-
дія. От же, вони черпали з цього багатющого й оригінального джере-
ла повни ми жменями. Бурхливі події Козаччини, героїчна боротьба 
за свободу, віддзеркалені в цій епіці, захоплювали романтиків, на-
стільки вражали їхню уяву, що дехто вдавався до міфологізації й сти-
лізації, а ук раїнський степ, природа, козак на коні, козацькі могили 
відтворюва лись у демонічному дусі. Саме так написана поетична 
повість «Марія» Антонія Мальчевського, реаніматора «української 
школи» в польсь кому романтизмі. Він дивиться на Україну очима по-
ета-романтика, якого захоплює Козаччина, козацька Україна в часи 
«присмерку», трактованого двояко – по-філософськи й історично, а 
от же, як зіткнення миті й вічності, матерії й духу та як трагічний 
досвід його героя – народу. У сповнених рефлексії строфах можна 
вичитати давню історію України, її сучасну долю та характер. Це 
виклика ло захоплення і спокушало уяву. Особливо, коли автор був 
мешканцем цієї землі, як тоді говорилося, – «сином матері-України»:

І мене мати Україна.
І мене мати, свою сина
Сповили в пісню...

Так писав Богдан Залеський, апологет Козаччини, її героїчного 
епосу та польсько-української згоди, один з видатніших представни-
ків романтичної «української школи», добірне товариство якої ста-
новили, поруч з Мальчевським та Залеським, Юліуш Словацький, 
Северин Гощинський, Вінцент Поль, Август Брельовський, Міхал 
Грабовський, Томаш Олізаровський, Олександр Гроза, Люціян Се-
менський, Ігнацій Крашевський та інші. Це вони створили захопли-
вий образ «романтич ної України», міф і легенду, а живильні соки, 
які випливають звідти, ще й сьогодні запліднюють уяву творців і до-
слідників цього феномену. Особливо імпонує героїчна легенда Ко-
заччини (вільної від панщини) і Запорозької Січі, легенда, яку істо-
ричні пісні й думи ще більше утверди ли й прикрасили. Саме в цьому 
бачимо найбільший міфотворчий елемент «романтичної України», 
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яку і для української, і для польської культури врятував романтизм. 
Водночас легко здогадатись, якою жаданою по живою було це для 
романтиків, які так високо цінували свободу, неза лежність і воле-
любні ідеали, як спонукало історичну уяву, патріотизм і народну гор-
дість, нарешті, яким вдячним це було ма теріалом для творення про-
метеївських образів і візій, характерних для романтиків захоплень 
трагізмом, фаталізмом і таємничістю. Але пере дусім треба, однак, 
пам’ятати, яким величезним внеском у спадщину літературно-куль-
турного прикордоння ми їм завдячуємо та як надихаюче це вплину-
ло на укладення і пожвавлення польсько-українських сто сунків.

Звичайно, та оспівувана польськими романтиками «української 
школи» мати-Україна не була українською Україною, а польською 
Ук раїною, «польськими українськими кресами»; їх міф (а також 
легенду) створила й оспівувала саме «українська школа». Зачаро-
ваність Ук раїною, її багатство, а також ностальгію за втраченим об-
разно відтво рив Трембецький у «Софіївці», називаючи цю землю 
краєм, що «плине молоком і медом». А Гощинський визнав її землею 
«найвродливішою в давній Польщі», а український люд – «народом, 
що може стояти се ред найхоробріших» (свідчення цього дав, до речі, 
у «Канівському замку»). Ця риса характеру народу ґрунтувалась на 
любові до свободи, волі й віри, звичаїв і традицій, а над усе – до рід-
ної землі, яку він віками бо ронив від монголо-татарських орд і сусі-
дів-загарбників. Козацько-ро мантичний герой «Канівського замку» 
Небаба в дусі байронічного бунтівника-корсара й одночасно в дусі 
гайдамацьких настроїв закли кав помститися тим, хто на своєму пра-
порі написав: «утиск людського роду, хто його принижував і нікче-
мив і тим розгрішав диявольське своє сумління».

Мабуть, відчуття історії дозволило Гощинському вказати на 
причи ни гайдамацьких рухів і джерела польсько-українських кон-
фліктів. Йо го підхід близький до позиції геніального українського 
поета Тараса Шевченка, яку він виклав у поемі «Гайдамаки». В обох 
творах яскраво відтворено зіткнення шляхетської сваволі та безза-
коння з мрією наро ду про волю і прагненням помсти за принижен-
ня і кривди. Обидва творці, виходячи з настанов революційного 
романтизму, вдалися до тих суспільних і політичних принципів, 
які в науковій літературі названо якобінізмом.

Не підлягає сумніву, що Коліївщина, особливо уманська різня, 
була найдраматичнішим виявом бунту проти магнатсько-шляхетської 
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сва волі, проти поневолення народу, соціальних утисків і релігійних 
обме жень. Реакція на такий стан речей завжди була радикальною – 
повстання, бунти, революції, які супроводжуються розгулом диких 
стихій і пролиттям крові. Таку пекельну візію історії бачимо саме в 
«Гайдама ках»і «Канівському замку» . Водночас обидва поети прийня-
ли раціональну суспільно-історичну мотивацію цього бунту, сягнули 
дже рел, оповідей, а також настроїв народу, численних козацько-гайда-
мацьких пісень і дум, які оспівують ці історичні події. У цьому і поля-
гає цінність обох творів, що є вершинним досягненням української та 
польської літератур, сформованих, що дуже істотно, на обов’язкових 
засадах нової романтичної ідеології та естетики, на історичному і 
куль турному ґрунті польсько-українського прикордоння.

Заслуговує на увагу ще одна деталь, що стосується постаті Небаби. 
Отож, як слушно твердить Марія Яніон у монографії «Козаки і горя-
ни», що «у втіленні Небаби вчувається тонко позначена і проведена 
відповідність між тогочасним романтичним бунтом та історичним 
гай дамацьким бунтом, а разом з тим між долею саме цього козацького 
отамана та долею кожного приреченого. Долею, яка не пропонується 
як постулат, як мож ливість морального вибору, а долею, яка просто 
дається без винятків і шансів порятунку. Небаба водночас порочний і 
приречений. Домінантою постаті Небаби є або трагізм, або фаталізм. 
Ця розхи таність, яка щоразу стверджується в тексті поеми, може бути 
потрактована як ефект накладання на образ героя рис романтично-
го бунтівника (трагізм) і гайдамацького бунтівника (фаталізм). Той 
пер ший, трагічний, Небаба більш свідомий свого вибору, той другий, 
фа талістичний, – більш безвільно скоряється злу, яке чигає звідусіль. 
Не баба як романтичний бунтівник обирає помсту» 12.

«Польська Україна» в поемі Северина Гощинського  – це міф, а 
українсько-кресова ідилія  – це ілюзія, оскільки гаданої спільноти 
українців з поляками ні в «Канівському замку», ні в «Гайдамаках» не 
побачимо. З-поміж письменників «української школи» лише Гощин-
ський і трохи згодом шляхетські революціонери, об’єднані в емігра-
ції після поразки Листопадового повстання в організації «польський 
люд», одна з гро мад якої прибрала назву «Умань», висловили солідар-
ність і глибоке почуття провини за кривди, завдані українському на-
родові. У листі-відозві громади «Умань» до «Нової Польщі» читаємо:

12 Janion M. Kozacy i górale. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. – 
Wrocław : Ossolineum, 1974. – S. 153. 
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«Пам’ять про помилки батьків наших, за які Вітчизна і ми суво-
ру ка ру небес несемо, наказує нам прикласти палець до найболю-
чіших ран. Діти Умані, шляхта – нам належало б узяти ім’я цього 
театру жахів, аби перед небом, Вітчизною і людьми покірну покуту 
за вини батьків сповнити. Нам годилося прибрати назву “Умані”, 
щоб з людністю України, з людністю православною укласти союз 
відроджен ня, союз майбутнього; щоб у страшній пам’яті стерти 
спільні страждан ня, щоб за переслідування люду України, за ви-
кликані найстрашніші реакції тим самим іменем змити взаємну не-
нависть, затерти криваві пам’ятки» 13.

Без сумніву, з погляду ставлення до України, а також до 
майбутнь ого укладення польсько-українських зв’язків, ця позиція 
нова, рево люційна. Адже провідним мотивом, навіть більше – фун-
даментом цих взаємин є бажання «спокути за провину батьків». 
Підкреслюється, що са ме усвідомлення безлічі провин шляхти пе-
ред народом наказує в акті найглибшої покори, що межує із само-
зреченням, «надягти» цю назву як покутницький одяг, як волося-
ницю, що ятрить найболючішу рану» 14.

До речі, позиція громади «Умань» не була відособленою. Так, 
Тадеуш Кремповецький, чільний діяч польського демократичного 
товари ства, виголошує в Парижі, в другу річницю Листопадового 
повстання, перед численною громадою іноземців на чолі з генера-
лом Лафайєтом, палку промову (по-французьки), у якій, не шко-
дуючи шляхти, констатує: «Коли у XVII ст., підтримані панським 
мечем, допекли до живого муж ньому людові України, його реакція 
навчила гнобителів, чим є помста народу. Тоді-то народилися нові 
Спартаки: Павлюк, Наливайко. Свій відважний спротив вони опла-
тили, всупереч даному їм слову, катуван нями, перед якими здри-
гається натура. За їхню смерть помстився не вдовзі грізний Богдан 
Хмельницький – повзали перед ним ті, що наси тили свою помсту, 
караючи Павлюка й Наливайка, бо, піднявши двісті тисяч селян, 
Хмельницький приголомшив пихатих олігархів Польщі. Мрія про 
волю все ще проростає в цих масах, над якими безкарно гу ляють 
кий пана і меч царя. Не так давно люд України криваво заманіфес-
тував своє прагнення до свободи. Імена Ґонти й Дорошенка дони-
ні є пострахом для пригноблювачів. Прагнення волі відображене 

13 Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. – Warszawa, 1978. – S. 115.
14 Там само. – S. 115. 
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у журли вих солдатських піснях, в елегійних романсах українця, у 
спогадах за порозького козака» 15.

Не можна нехтувати наведеними поглядами, як це робить 
більшість дослідників. Адже найбільш прогресивні й революційні 
кола польської еміграції, уражені психозом поразки, серйозно за-
мислювалися над її при чинами і шукали виходу. Серед багатьох 
можливостей обговорювалася також найрадикальніша загально-
європейська революція, яку розпалить іскра з Бельгії та Франції. 
Після визволення Польщі й інших пригнобле них народів Європи 
мало бути встановлене «Боже королівство, яке провіщали тодішні 
вожді карбонаріїв і теоретики французьких утопійно-соціалістич-
них товариств».

У поданому контексті показана вище проукраїнська позиція 
польських романтичних революціонерів набула ширшого і глиб-
шого виміру. Ця радикальна реорієнтація передової польської 
думки щодо України й українців заплодоносила в еміграційній 
публіцистиці, у виступах Яна Чинського і Міхала Чайковського на 
Міжнародному істо ричному конгресі в Парижі, в політиці Чарто-
рийського й діяльності емісарів, конарщиків, зєвончиків, Кирило-
Мефодіївського братства. На початку шістдесятих років XIX ст. 
тенденцію продовжує у «Сповіді» Володимир Антонович, поляк, 
який разом із своїми польсь кими колегами Тадеєм Рильським і 
Познанським ініціює в дусі грома ди «Умань» діяльність проукра-
їнського руху, названого хлопоманським. У цьому дусі редагує своє 
українофільське видання «Село» Павлин Свєнцицький. З  тієї ж 
течії виводяться найвидатніша постать польсько-українського іс-
торико-культурного прикордоння, поляк з походження В’ячеслав 
(Вацлав) Липинський, автор капітальної праці, присвяченої цим 
хломоманам-українофілам, «З історії України» (Київ, 1912) і вод-
ночас найвизначніший представник української кон сервативної 
думки, а також Максим Рильський (син згаданого Тадея Рильско-
го), відомий поет, есеїст української літератури XX ст., геніальний 
перекладач на українську мову «Пана Тадеуша» Адама Міцкевича, 
за що був удостоєний звання доктора honoris causa Ягеллонського 
університету.

15 Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe / pod red. N. Gąsiorowskiej. – War-
szawa, 1953. – S. 56.
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Перелік творців, що співтворили і збагачували культуру поль-
сько-українського прикордоння, можна значно розширити, але 
назву лише найвизначніших, передусім художників: Ян Матейко, 
Юліуш Коссак, Юзеф Брандт, Юзеф Хелмонський, Леон Вичулков-
ський, Теодор Акцентович, Казимир Сехульський. Музику репре-
зентує видатний ком позитор Кароль Шимановський, а українські 
співаки Соломія Кру-шельницька та Олександр Мишуга були со-
лістами польських сцен.

Обсяг даної статті не дозволяє обговорити тематику творців 
«української шко ли» (поезія, проза, драма на чолі із Словацьким), 
поетів, що писали по-ук раїнськи (Паддура, Свєнцицький), та укра-
їнських письменників, що писа ли по-польськи (Вагилевич, Кос-
тецький), зокрема таких видатних особи стостей, як Іван Франко чи 
Богдан Лепкий. Не заторкнуто творчого про довження культурного 
співтворення й порубіжжя XX cт., що потребує окремого розгляду.

Маю, однак, надію, що, розшифровуючи своєрідні знаки часу 
са ме цієї культури, мені пощастило показати її в історичному роз-
витку. У різні часи вона відображала подібні вартості, хоч і в різний 
спосіб, але завжди зберігала наступність і спадкоємність.
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«БІЛІ ПЛЯМИ» В НАЙНОВІШІЙ ІСТОРІЇ 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 

ПОЛІТИЧНО-КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ1

Задумуючись над основними проблемами заголовної теми, 
треба на самперед зауважити, що розпад тоталітарної системи в 
Центральній і Східній Європі та гласність і національна ерупція 
в Радянському Союзі спричинилися до того, що остання декада 
XX ст. увійде в історію під знаком відкривання сумнозвісних «бі-
лих плям» і духовного розкріпа чення, як період національно-дер-
жавного відродження народів нашо го регіону та їхнього стрем-
ління до Європи (або, кажучи менш ме тафорично, прагнення 
включитися в процес європейської інтеграції).

Оскільки з «білими плямами» можна буде при добрій волі якось 
упо ратись, то з поверненням до Європи не буде просто, бо ж бача-
чи стан нашої (тобто колишніх країн т. зв. «реального соціалізму») 
мораль ної й екологічної деградації, що її так яскраво продемон-
струвала народам чорнобильська трагедія, а також затяжну полі-
тично-економічну кри зу, цивілізаційну відсталість, гострі міжнаці-
ональні конфлікти, сповнені не те що білих, а й кривавих плям, За-
хідна Європа бу де дуже обережно і доскіпливо підходити до наших 
об’єднуючих пропо зицій і заходів. І це не повинно дивувати, бо ж 
для мирної, демо кратичної, багатої і високорозвиненої Європи на-
явна ситуація створює серйозну загрозу.

Проте для народів Центральної і Східної Європи, які десят-
ки, а то й, – як Україна, – сотні років були позбавлені державної 
незалеж ності, Західна Європа зі своїми демократичними інсти-
туціями та по літичними й економічними структурами є вели-
кою надією. Ця сукуп ність вільних, незалежних і рівноправних 
національних держав є гарантією, що в такій структурі Європи 
народи її центральних і східних регіонів зможуть реалізувати 
свої століттями виборюванні права, вино шувані мрії, зуміють 
також позбутися усяких плям.

1 Першодрук: Сучасність. – 1991. – № 2.
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Чи схильний буде Захід відкритися на це, а відтак закріпити по-
літичну солідарність вільних і рівноправних народів Центральної 
та Східної Європи в структурах майбутньої об’єднаної Європи?

Не може бути сумніву, що відповідь на ці запитання залежатиме 
також від нас самих. У зв’язку з цим постає кардинальна проблема: 
чи, стоячи перед викликом історії, можливістю увійти до спільного 
європейського дому, народи Центральної і Східної Європи зуміють 
піднятися на висоту завдання? Чи зможуть вийти з економічної й 
екологічної руїни, подолати ідеологічні, політичні, психологічні й 
історичні травми та бар’єри, а надто позбутися від усяких плям, 
взаємної ворожнечі, упереджень і ненависті, особливо підсилені 
давніми ресентиментами, претензіями та пропагандою ксено фобії, 
яка сприяє відбиванню старих стереотипів, породжених з тоталі-
тарною ментальністю.

Таким чином, на давні «білі плями» та історичні конфлікти і 
сте реотипи наклалися нові, приховані за фасадом пролетарсько-
го інтернаціоналізму і задекретованої дружби. На наших очах 
множили ся «білі плями»; інструментально трактована історична 
наука та інші суспільствознавчі дисципліни не тільки не впоралися 
з отою не подоланою деструкційною минувшиною, а й свідомо її 
зфальшивували, збільшуючи ареал «білих плям» як щодо минулої, 
так і найнові шої історії.

Завдяки гласності сьогодні всі ці плями, нарешті, починають 
випли вати на денне світло. Жаль стає, коли читаєш про сталін-
сько-брежнєвські гулаги, катівні, судові процеси, депортації, про 
акти ге ноциду, що його яскравим прикладом був Голодомор в Укра-
їні, Катинська трагедія, депортація неросійських народів – крим-
ських татар, українців, поляків, литовців, нищення їхньої духовної 
і матеріаль ної культури, мови, віри, традиції. До того ж провина 
покладалася на жертви. Аж не віриться, як, окрім гітлерівського 
воєнного пекла, можна було пережити ще й оці гори лихоліття і 
злочинів, які ми те пер називаємо «білими плямами».

Зупинившись на найбільш кривавих плямах XX ст., сподіва юсь, 
що в їхньому контексті краще зрозуміємо найтрагічнішу пляму, – на 
яку склалися також накопичені століттями різні конфлікти, непри-
хильна для українців політика II Речі Посполитої, завершена пацифі-
кацією українських сіл на Волині, – у найновішій історії польсько-
українського сусідства: криваві події на Волині й у Східній Галичи ні 
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під час II Світової війни, коли польські й українські села знищува-
ли одне одного, в яких загинуло тисячі поляків та українців і в яких 
сумнозвісну роль відіграла Українська Повстанська Армія, а з поль-
ського боку – Армія Крайова. Фіналом цього кривавого кон флікту 
були повоєнні судові процеси і видавані у Варшаві і в Москві смерт-
ні вироки членам АК, такі ж вироки на членів УПА, виселення до 
Радянського Союзу з польської прикор донної смуги українців (які 
там споконвіку проживали) та 1947 року, завершуючи ці депорта-
ційні заходи, «Акція Вісла», внаслідок якої понад 150 тис. мирного 
населення з українського етнічного прикордоння розкидано по всій 
території західних і північних земель Польщі.

Ці найболючіші рани в найновішій спільній історії були упро-
довж післявоєнних десятиліть найбільшою «білою плямою», най-
аморальніше маніпульованою польською і радянською офіційною 
про пагандою. Адже про діяльність УПА і АК ми довідувалися лише 
з лайливих памфлетів та фейлетонів, у яких ці збройні організації 
тотально засуджувались, не дозволялась навіть згадка про те, що 
їхня ді яльність була також виявом самооборони перед гітлерів-
ським і сталінським тоталітарним насильством і злочинами.

Легко збагнути, що, розпочинаючи пропагандистсько-наклеп-
ницьку кампанію проти УПА і АК, Сталін хотів у такий спосіб 
відвернути увагу від згаданих вище власних злочинів, заподіяних 
україн ському і польському народові. Сьогодні ці гори тенденційної 
писанини становлять суцільну брудну пляму; її треба викинути на 
смітник історії, бо ж годі, аби писані з метою зфальшування історії, 
підсилювання конфліктів і міжнаціональної во рожнечі публікації, 
як приміром, Бєляєва, Чередниченка, Дмитрука, Євдокименка, Ма-
ланчука, з одного боку, а з друго го, – Гергарда, Пруса, Вільчура, Жул-
кевської, Бонусяка, Корського були й надалі найбільш поширенішим 
джерелом інформа ції про згадані трагічні події.

Тим паче, що основні положення цих авторів є тенденційни-
ми, злісними, кривдними, а узагальнення – образливі, роз’ятрюючі 
й брехливі. Ніхто не заперечує фактів, що певні українські 
націоналіс тичні угрупування пішли на співпрацю з гітлерівським 
фашиз мом, сподіваючись на підтримку фюрера в утворенні само-
стійної України. Але це ж не означає, що українці – це народ націо-
налістів, зрадників, фашистських бандитів і колаборантів, як це 
узагальнюють у своїх публікаціях згадані автори, зокрема Гергард і 
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Прус.  Пікантності їхнім концепціям додає факт, що у своїх писан-
нях вони посилаються на зазначені ви ще радянські «авторитети» – 
Бєляєва, Чередниченка, Дмитрука та газетні фейлетони.

Не треба великої проникливості, щоб зрозуміти, куди йдуть ці 
автори. Добре, що це усвідомлюють світлі люди обабіч кордо ну. Від-
радно, що їх не забракло навіть тоді, коли безпосеред ня полеміка з 
такими концепціями була неможлива. Залишалася мовчазна праця 
над джерелами, випрохування дозволу до архів них документів і ма-
теріалів. І це почало процентувати. На особливу увагу заслуговують 
тут праці польських істориків, які зайнялися саме найновішими 
польсько-українськими взаєми нами: Радзейовського, Томашевсько-
го, Скарадзинського, Хойновського, Козловського, зокрема видана 
в 1972 році серйозна книжка Ришарда Тожецького, присвячена саме 
аналізові українського пи тання в німецькій політиці 1933–1945 ро-
ків. Неабияке значення мала також видана 1973 року монографія 
А. Щесняка та В. Шоти про діяльність Організації українських на-
ціоналістів та її ліквідацію в Польщі. Проте ортодоксальні ідеологи 
були чуйні, тож їх звинувачено було у «об’єктивістському» підході 
до теми, а саму книжку заборонено цензурою і вилучено із продажу.

Слідом за цією брудною плямою почали творитися наступні. 
Але слід пам’ятати, що це був період розгулу брежнєвської реакції, 
придушування слова і думки, жорстокої розправи з дисидентами, 
полювання на ревізіоністичних чарівни ць, посиленої русифікації 
та рішучих заходів,– сьогодні дос теменно знаємо яких, – у творен-
ні «єдиного радянського народу». Польським відлунням брежнєв-
ського замислу була концепція Едварда Герка про «морально-полі-
тичну єдність польського на роду» та проведена зміна назви місце-
востей на території, де колись (перед виселенням) споконвіку жило 
українське населен ня. Цей акт мав ще й інші негативні наслідки: 
сприяв подальшому нищенню церков, цвинтарів, слідів і пам’яток 
укра їнської культури в Польщі.

Не менш прикрі «білі плями» з’явилися водночас із брежнєв-
ським інтернаціональним «прикручуванням ідеологічної гайки». 
В усьому соціалістичному таборі посилено було боротьбу з т. зв. 
ревізіонізмом, усюди організовано ідеологічні наради та «круглі 
столи», на яких гострій критиці піддавали всіх тих, хто був «у чаду 
фальшивих ідей» або де запримічено найменшу спробу ревізії уста-
лених радянською наукою «єдинослушних» ідей.
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Один із таких «круглих столів» відбувся в Києві в січні 1975 
року, на якому Ю.  Суровцев, тодішній головний редактор мос-
ковського «Литературного обозрения», сказав: 

«Ця зустріч за круглим столом невипадково відбувається саме 
в Києві. Адже тут, на Україні, нагромаджено великий, різноманіт-
ний і пов чальний досвід боротьби з нашими ідеологічними супро-
тивниками на фронті художньої культури. Маю на увазі і бойову 
традицію боротьби проти реакційної буржуазної та дрібнобуржу-
азної на ціоналістичної еміграції, і взагалі ту значну роботу, яку 
проводять вчені, критики, публіцисти, письменники, викриваючи 
основну стратегію і всілякі тактики зарубіжної радянології. Зрос-
тає значення Києва як одного із значних загальносоюзних центрів 
вивчення зарубіжної культури; традиційно сильними є тут кадри 
славістів. Одна з важливих особливостей цих дослі джень  – їхній 
бойовий, наступальний характер, прагнення вик рити підступи 
наших ідеологічних ворогів, органічні пороки і недоліки не лише 
прямої антирадянської “літературознавчої” думки, а й буржуазної 
естетики, буржуазного літературознавст ва в цілому» (див.: «Радян-
ське літературознавство», 1975, ч. 5, стор. 57).

Цитований уривок показує характер, спосіб і напрям мислення 
автора й організаторів таких «круглих столів». Сьогодні це звучить 
як детективна інструкція з минулої епохи. Можна було б про це й не 
говорити, коли б цей «круглий стіл» не мав від ношення до зазначе-
ної теми і не позначився плямою на польській україністиці. Йдеться 
про те, що, засуджуючи всякі «спроби підмінити марксистський ана-
ліз формально-структуралістськими догматами», а також намагання 
«відродження ряду модерністсь ких авангардистських шкіл», піддано 
гострій критиці польський славістичний журнал «Славія Орієнталіс». 

Очевидно, квартальник приділяв велику увагу всій українській 
літературі, а та кож мові й історії, не залишав поза увагою цінних 
українознав чих видань, включно з еміграційними. Але безпосеред-
нім претекстом критики була стаття про неокласиків, з приводу якої 
категорично стверджувалося, що «єдиними вчителями Юрія Кле на 
були німецька фашистська й українська буржуазно-націона лістична 
преса. Без особливого напруження можна розгадати історичні алю-
зії Клена і побачити, що він утворює історію українського народу – 
його участь у революції і в побудові соціалізму. З особливою нена-
вистю пише Клен про учасників бо ротьби з фашистським режимом 
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у республіканській Іспанії; він проклинає Богдана Хмельницького, 
вихваляє Мазепу й Петлюру» (там само, стор. 64).

Не треба бути особливо передбачливим, щоб збагнути, що тоді 
означала така критика. «Зв’язано» редакцію журналу (що відразу 
позначилося на проблематиці публікацій, надто ж – на від сутності 
українознавчої тематики), яка була своєрідним коор динуючим цен-
тром літературознавчих східнослов’янських, зокрема українських, 
студій; припинено проведення українознавчих наукових конферен-
цій, затримано видання праць різних науковців, за початкованих 
першим випуском під заголовком «З історії поль сько-українських 
літературних взаємин» (1974), а також припи нено роботу над під-
готовкою підручника історії української літератури.

На жаль, ця затримка виявилася довготривалою, зазнало втрат 
залишене без підтримки польське українознавство, очевидно, літера-
турознавче, бо саме йому було завдано удару. На щастя, удар оминув 
істориків, але історичне середовище було дуже силь не, до того ж його 
захищали такі наукові й моральні авторите ти, як Александер Гейштор, 
Збігнев Вуйцик, Стефан Кеневич. На томість згадана ситуація спри-
чинилася до того, що до сьогодні не опрацьо вано підручника з історії 
української літератури; відчутна нестача українсько-польського слов-
ника (виданий понад 30 років тому малий словничок сьогодні недо-
ступний), під ручника граматики української мови, діалектології, не 
кажучи вже про нагальну потребу підручника, присвяченого україн-
ському фольклорові, що з огляду на польсько-українські фольклорні 
взаємини не може бути нічим виправдане. Це саме стосується синте-
тичного опрацювання історії української політичної, ре лігійної та фі-
лософської думки, де ці паралелі вимальовуються ще чіткіше. А який 
вдячний матеріал для таких дослі джень криють в собі окремі літера-
турно-культурні епохи, як наприклад, модернізм, романтизм, бароко.

Аналогічні «білі плями», а надто нестачу в Україні нарисів і підруч-
ників польської історії літератури, філософії, фольклору, етнографії; 
особливо разить брак опрацювання історії Польщі (польські історики 
видали три різні нариси історії України), цілковите ігнорування поль-
ських українознавчих публікацій українськими редакціями журналів 
і газет у рецензійній політиці, не кажучи вже про разючу пляму щодо 
запрошення до співпраці польських україністів.

У всіх згаданих ділянках польсько-українська спільна спад-
щина є дуже велика і розмаїта. Не слід також забувати, що впро-
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довж історії Україна була піддатливою на західні культурні й на-
укові впливи, які напливали здебільшого саме з Польщі. Взяти хоча 
б давню добу; відомо, що включення України до поль ської корони 
відкрило шлях саме цим впливам. Зерна ренесансу і реформації 
дали поштовх до культурного відродження, яке поклало край за-
тяжній післямонгольській стагнації. Наприкін ці XVI і в першій по-
ловині XVII ст. в Україні постали друкарні і школи, розвинулась 
світська та богословська освіта й наука, забуяла літературна нива, 
помітні стали досяг нення в мистецтві, музиці й архітектурі. Напли-
вові з Польщі загальноєвропейської культури і науки завдячуємо 
постання Києво-Могилянської академії, першої інституції вищої 
освіти в цьому східнослов’янському і православному світі, з якою 
пов’язаний бурхливий розвиток української барочної культури, лі-
тератури і науки. Але також польської і російської, на що звернув 
увагу у своїй монографії Ришард Лужний.

У зв’язку з цим постає ще одне питання: чи не слід дослідникам 
замислитися над фактом, що згадані процеси і явища відбувались 
в атмосфері польсько-українського конфлікту, який був головною 
причиною втрати національної самостійності найперше Україною, 
яка опинилася тоді в обіймах Росії, а потім – Польщею. Адже від 
цього моменту спостерігаємо змагання за перевагу в Україні поль-
ських і російських сил та елементів, роль яких в українській історії і 
культурі повинна бути об’єктивно висвітлена. Але ці змагання тре-
ба буде оцінювати також і з політичної точки зору.

Це допоможе вирішити й головні політичні конфлікти і про-
блеми, які розділяли обидва суспільства. Завдяки такому ренесан-
сові буде створено добрі умови для політичного діалогу та пошуку 
шляхів порозуміння. Такий діалог почався раніше, але в травні в 
Яблунні біля Варшави відбулася перша офіційна зустріч групи 
українських і польських парламентаріїв на чолі з Анджеєм Стель-
маховським та Михайлом Горинем.

Це переломний момент в історії українсько-польських відносин, 
як з уваги на актуальну ситуацію в нашій частині Європи, зок рема в 
аспекті пошуків регіональних політичних концепцій, так і щодо шля-
хів розв’язання найновіших політичних конфліктів. Отож зрозуміло, 
що першочерговою проблемою було обговорення всіх аспектів поль-
сько-української війни 1918 року, ліквідації Західно-Української На-
родної Республіки, ан тиукраїнської політики в Галичині й на Волині, 
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кривавих по дій під час Другої світової війни та сумнозвісної «Акції 
Вісла». Харак тер і результати зустрічі настроюють оптимістично. 
Вказано на потребу створення спільних груп дослідників, які мають 
зро бити спробу нової, об’єктивної оцінки історії обох народів; дуже 
сильно наголошено на необхідності переоцінки всіх неак тивних сте-
реотипів, на перегляді підручників, зокрема в тих час тинах, у яких 
обговорюється польсько-українські взаємини.

Само собою зрозуміло, що цей польсько-український діалог від-
бувся на добре підготовленому ґрунті. Особливо польському, де, по-
чинаючи з проголошення 1981 року «Польським непідлеглим поро-
зумінням» декларації «Польша – Україна», проукраїнським заходам 
Папи Івана-Павла ІІ щодо греко-католицької церкви, святкування ти-
сячоліття хрещення Русі, а також діяльності польських опозиційних 
кіл і «Солідарності», проблема польсько-українського порозуміння та 
взаємного діалогу набирала дедалі більшого розгону, про що свідчать 
опозиційна преса і кругообігові публікації минулої декади. 

Започаткувала цей політичний діалог еміграційна преса вже 
в другій половині сорокових років друкованими статтями на сто-
рінках українських газет «Наше життя» і «Проблеми націо нально-
державної думки» та польської «Кроніки», місячника «Культура». 
Їхня роль у створенні атмосфери серйозної дискусії, покращенні 
взаємостосунків і пошуків шляхів довір’я, порозуміння і переорі-
єнтації мислення чекає ще свого дослідни ка. Особливо великі за-
слуги має паризька «Культура», де поруч Мерошевського, Гедрой-
ця, Лободовського, Стемповського, а та кож Вандича і Камінського 
на ниві польсько-українського поро зуміння виступають українські 
публіцисти Богдан Осадчук і Костянтин Зеленко.

Згодом, фронтально, до цього українсько-польського діалогу 
включилися два українські діаспорні журнали  – «Сучасність» та 
«Віднова», де крім систематично друкованих текстів українських і 
польських дослідників та публіцистів, як еміграційних, так і крайо-
вих, кілька номерів присвячено виключно польсько-українським 
конфліктам міжвоєнного періоду та Другої світової війни. Великий 
доробок у вивчення саме цих «білих плям» внесли спільно орга-
нізовані польсько-українські наукові конференції й опубліковані 
матеріали, як приміром, том «Польща й Україна» (за редакцією Пе-
тра Потічного), а також Тарас Гунчак і Роман Сольчаник – видавці 
тритомної антології «Українська політична думка в XX столітті» та 
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багатотомного «Літопису УПА» (сімнадцятий том якого, завдяки 
Петрові Потічному та Євгенові Штендеру вийшов недавно у світ). 
Значний вклад в усунення цих найновіших «білих плям» мають 
Ярослав Пеленський, Роман Шпорлюк, Василь Маркусь, а також 
учасники й сучасники цих подій – Іван Кедрин, Борис Левицький, 
Іван Лисяк-Рудницький, Михайло Добрянський.

Пригадуючи цей еміграційний українсько-польський діалог, я хо-
тів звернути на нього увагу громадськості в Україні, де він не відомий і 
становить прикру «білу пляму», і воднораз відзначити, що він мав по-
мітний вплив на характер такого діалогу і на зростання зацікавлення 
цією проблематикою в польських науко вих та опозиційних колах.

Зрозуміла річ, що добрий ґрунт для цього діалогу становили 
спільні елементи в культурній спадщині, доробок попередніх трудів-
ників на цій ниві та праці сучасних польських дослідни ків, зокрема 
літературознавців – М.  Якубця, Р.  Лужного, Ф. Селіцького, Ф.  Не-
уважного, М. Купльовського та мовознавців – Т. Голинської, М. Ле-
сіва, М. Юрковського, Я. Ригера, Б. Вітковського. Неабияку роль зі-
грали тут дослідження гурту істори ків на чолі з Яном Перденею, Ан-
тонієм Подразою, Збігневом Вуйциком та Владиславом Серчиком. 
Зокрема, книжки двох остан ніх про Козаччину й Гайдамаччину роз-
бивали уґрунтовані в поль ській свідомості під впливом шляхетської 
історіографії та трилогії Сенкевича стереотипи про українців як про 
люд, позбавлений державного інстинкту, «голоту, що прагне крові», 
«здичавілих опришків, при борканих шляхтою до землеробства». 
Польські історики різко протиставилися також шляхетському міфо-
ві щодо виключно позитивної ролі Польщі в Україні та тенденційно-
му тверджен ню, що вину за польсько-українські криваві конфлікти 
несуть виключно українці. Це спадщина, яку ще цілком не поборено.

Але з історичною пам’яттю важко боротися. Тому не дивно, що 
в польській суспільній свідомості українці функціонують здебіль-
шого у контексті негативного досвіду спільного минуло го; анало-
гічно ж поляки в українській. Тут найпоширенішими стереотипни-
ми окресленнями є: «гордовитий шляхтич», «фальшивий панок», 
«підступний єзуїт», «клятий лях» чи звороти типу «з ляхом говори, 
а камінь за пазухою держи».

Наведені стереотипи не є найкращим свідченням про україн-
сько-польське сусідство, вони не повинні бути надалі «білою пля-
мою». Маючи в собі від’ємне емоційне навантаження, не вільне від 
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упереджень і застарілої взаємної неприхильності, вони становлять 
велику перешкоду на шляху до нормалізації взаємин між обома на-
родами та встановлення між ними тривалого порозуміння.

Порушена тут проблематика «білих плям» у польсько-україн-
ських взаєминах не вичерпує теми. Взяти хоча б таку справу: ані 
польська література не засвоїла собі золотого фонду української лі-
тератури, ані українська – польської. Ані Україна не має в перекладі 
жодного твору з ділянки польської історіографії, філософської та 
літературно-естетичної думки (не дочекався дотепер українського 
перекладу навіть Роман Іргарден, Тадеуш Котарбінський, Марія й 
Станіслав Оссовські, Юліян Кшижановський, Казимеж Вика, Ген-
рик Маркевич, Марія Яньон), ані у Польщі немає нічого в перекладі 
з відповідного доробку, наприклад, Потебні, Франка, Грушевсько-
го, Колесси, Зерова, Білецького, Чижевського, не кажучи вже про 
праці Костомарова, Куліша, Драгоманова, Щурата або Кучабського 
на тему українсько-польських стосунків.

Велемовною «білою плямою» є цілковите замовчування в Украї-
ні польського українознавчого доробку. Як прийнято у світі, годи-
лося б ознайомити українського читача з працями чільних украї-
нознавців (наприклад, Мар’яна Якубця, Ришарда Лужного, Збігнева 
Вуйцика, Антонія Подрази, Яна Козика, Владислава Серчика, Ри-
шарда Тожецького, Януша Ригера, Михайла Лесіва, Веслава Вітков-
ського, Мар’яна Юрковського, Флоріана Неуважного, Тетяни Горин-
ської, Єжи Томашевського, Т.  Хинчевської, Ярослава Грицков’яна, 
Володимира Мокрого. Ані праці учених, ані їхніх колег-публіцистів 
(Скарадзинський, Козлозський, Фришке, Хшановський, Ходкевич, 
Ольшанський) не викликали зацікавлення українських редакцій і ви-
давництв. І не тому, що вони нікудишні, бо ж їх рецензували, а декотрі 
перекладали на чужі мови на Заході лише тому, що українська наука 
була щільно ізольована та контро льована. Як інакше можна пояснити 
той факт, що праці згаданих україністів не були рецензовані, цитова-
ні, друковані. Не випадково, отже, що наприклад, у недавно виданому 
тритомникові «Українська література в загальнослов’янському і сві-
товому літературному контексті в розділах, присвячених польському 
контекстові доробок чільних польських україністів залишився поза 
увагою авторів і редакторів цього збірника (зате вони виявили добру 
обізнаність з бойовими, як це окреслив Суровцев, друкованими стат-
тями на сторінках партійної газети «Трибуна люду»).
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Так своєрідно й селективно трактоване українськими авторами 
польське українознавство було також джерелом інших «білих плям». 
У першу чергу – інформаційних. От взяти, хоча б, останню декаду, під 
час якої під впливом «Солідарності» й Папи Івана-Павла II почав змі-
нюватися стосунок поляків до України й українців, коли започаткова-
ний «Польським незалежним порозумінням» діалог на тему «Поль-
ща – Україна» поставив вимогу самостійної України і визнав актуаль-
ним польсько-український кордон. Ця думка почала будити політичну 
уяву, нею зацікавилися різні кола – від політичної опо зиції та Клубів 
католицької інтелігенції до ширших структур «Солідарності» й акаде-
мічної молоді. Чи ці факти відомі? А чи відомо про істотний внесок у 
цей діалог, зокрема, краще зрозуміння української справи другообіго-
вими журналами «Нєподлєглосьць», «Обуз», «Критика», «Спотканя»? 
Неабияке значення для польсько-українського діалогу мало інтерв’ю 
професора Томашевського «Міфи і факти», надруковане П. Лучкою в 
часопису «Нурт» (1984, № 4–5), а також у збірнику матеріалів «Українці 
в Польщі та їхнє ставлення до “Солідарності”» (1985). Але чи не най-
вагомішу роль відіграла тут книжка Казимежа Підляського (Богдана 
Скарадзинського) «Білоруси – литовці – українці: наші вороги чи бра-
ти» (1983). Можна без перебільшення сказати, що своєю щирістю і від-
критістю в підході до аналізованої проблематики автор створив добрі 
передумови польсько-українського політичного діалогу і співпраці. Без 
такого чесного діалогу годі очікувати подолання накопичених конфлік-
тів, упереджень і стереотипів, годі сподіватися якогось зрушення. 

Воно-таки сталося, і це одразу позначилося на польській като-
лицькій періодиці, яка систе матично цікавиться українською проб-
лематикою, прикладом чого може бути «Тигоднік Повшехни». За-
вдяки цьому вийшло кілька укра їнських номерів місячника «Знак, 
Вєньзь, Хшесьціянін в сьвєці». Відкрилися на українську тематику 
такі журнали, як «Пшегльонд Гуманістични» та «Акцент».

Цілком зрозуміло, що такий наступ на «білі плями» в польсько-
українських взаєминах сприяв підготовці святкування ювілею ти-
сячоліття хрещення Русі-України як у церковному, так і науковому 
плані. Заохочення папи Івана-Павла II, екуменічні зустрічі україн-
ських і польських єпископів, під час яких дійшло до взаємного ро-
зуміння і порозуміння – ось що остаточно вплинуло на радикаль-
ну зміну клімату в польсько-українському діалозі. Його оживили 
також численні журнальні публікації та наукові збірники, у яких 
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надру ковано матеріали, присвячені ювілеєві 1000-ліття. Цьогоріч-
ні наукові конференції на тему «Українська політична думка в XX 
сторіччі» (перша) і «Митрополит Андрій Шептицький і духовна 
культура народів Східної Європи» (друга) – обґрунтували цей діа-
лог науковими міркуваннями і поглибили дискусію з пограниччя 
політично-релігійної спадщини та історії культури.

Представлений тут широкий діапазон польських заходів, 
пов’язаних з ліквідацією «білих плям» у польсько-українських вза-
єминах, налаштовує оптимістично. До цієї праці, безперечно, ма-
ють докласти зусиль широкі суспільно-політичні та наукові кола 
по обидва боки кордону. Лише шляхом відкритого й щирого діа-
логу можна позбутися взаємної ворожнечі, стереотипів і конфлік-
тів, давніх і нових «білих плям», тільки так можна досягти дійсної 
нормалізації польсько-українських стосунків. Не слід забувати, що 
від цього залежатиме як нинішній день, так і прийдешність обох 
наших народів, наше прагнення долучитися до процесу інтеграції 
Європи і замешкання у спільному європейському домі.
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УКРАЇНЦІ Й ПОЛЯКИ1

Україна і Польща стоять сьогодні перед великим викликом су-
часності: вони мають побудувати фундамент добросусідства, який 
становитиме міцні підвалини суспільства майбутності. Свідомість 
цього виклику охоплює по обидва боки кордону щораз ширші кола, 
а політичний клімат після прого лошення Парламентом України не-
залежності винятково сприятливий. Не має сумніву, що він буде 
кращий, бо ж Польща й Україна підписали договір про співпрацю 
та добросусідство.

Услід за цим повинні йти дії, що сприятимуть усіляким дво-
стороннім ініціативам, ліквідують бюрократичні перепони і ви-
зволятимуть можливість всебічного обміну і контактів, для яких 
кордони не можуть бути перешкодою, розсварювати чи антагонізу-
вати – кордони повинні стати помостом для обох сусідів, єднати та 
зближувати. Зближувати – значить пізнавати й розуміти себе. Яка 
ж це вдячна і шляхетна місія для суспільств, які живуть по обидва 
боки кордону.

Саме з огляду на цю місію треба передовсім розширити співпра-
цю в прикордонних регіонах (спільно розбудовуючи існуючі й від-
криваючи нові переходи через кордон), подбати про розвиток ко-
мунікацій, зв’язку, обопільних дій на користь охорони природного 
середовища, пожвавлення обміну в сфері культури, науки, освіти, 
відкриття нових українських шкіл у Польщі та польських в Украї-
ні, врешті, заснування малих і середніх виробничих і торговельних 
підприємств, що сприятимуть поступовому вирівнюванню матері-
ального рівня по обидва боки кордону і готуватимуть обидва регі-
ональні суспільства до безвізових подорожей. Тож безвізовий рух 
в обидва боки є початком нормалізації нашого добросусідства, а 
значить, шансом і на двосторонній, і на європейській площині.

Це перший реєстр справ і напрямків дії на польсько-україн-
ському шляху порозуміння та співпраці. У  сценаріях, що торка-
ються цього порозуміння, їх слід трактувати як провідні, бо саме 
вони у швидкому часі принесуть бажані результати, які будуть під-
тримувати ідею добросусідства в щоденному житті. Ставлячи цей 

1 Першодрук: Сучасність. – 1992. – № 12.
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пакет на першому місці, вважаю, що поляки й українці в змозі від-
носно легко досягти порозуміння саме в справах сьогодення.

Надзвичайно важко полякам і українцям порозумітися щодо 
історії – з огляду на її тягар, а вже найважче говорити про трагіч-
ні ускладнення польсько-українського сусідства в найновіший час, 
коли вони виразилися в кривавих боях за Львів, волинських паци-
фікаціях, а потім у подіях Другої світової війни і, врешті, в депор-
таційній акції «Вісла».

Шукаючи головну причину такого стану речей, треба переду-
сім за значити, що саме польсько-українські взаємини головним 
чином вирішили політику й історичну долю обох народів. Поль-
сько-українські конфлікти, які загострювала, зокрема, реалізація 
ягеллонської ідеї, були, по суті, головною причиною втрати неза-
лежності спочатку Україною, а пізніше – Польщею. Цей цикл поль-
сько-українських катастроф, започаткований пов станням Нали-
вайка і Хмельницького, не повторився б у наступні де сятиріччя та 
століття, коли б польська шляхта погодилася на компроміс, коли б 
тоді було знайдено політичний modus vivendi, і взаємини вибудову-
вались би на тривкій основі.

На жаль, помилки шляхетської політики щодо Козаччини, 
а також Костьолу стосовно Церкви привели в рух конфліктоген-
ні механізми, які для обох народів мали катастрофічне значення. 
Тож Переяславська угода принесла Україні згубу, але завдала також 
важкого удару Речі Посполитій та її східній політиці.

У таких категоріях треба оцінювати й укладене між Варшавою і 
Москвою Андрусівське перемир’я, на основі якого здійснено поділ 
України, і який був зачатком та джерелом серії поділів, довершених 
Москвою в наступному столітті вже з іншим спільником, жертвою 
яких стала Поль ща. Дальші долі обох народів, включно з Галичиною, 
хоч тут виникали істотні різниці, позначені тавром падіння і загарб-
ницького поневолення, – є також результатом інструментально трак-
тованої політики окупаційних де ржав щодо завойованих народів.

Наголошую саме на цьому питанні не без причини. У публікаціях 
надто часто, а в поточній свідомості майже повсякчас, панує переко-
нання, що це не названі вище обставини й історичні процеси є при-
чиною польсько-українських конфліктів, а лише національні характе-
ри обох народів. Звідси як типові прикмети національного характеру 
українців називають: анархізм, сервілізм, брак державотворчого чут-
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тя, кровожерність (голота, спрагла крові, народ різників, гайдамаків). 
Зате популярні стереотипні «латки, що їх пришивають» полякам укра-
їнці – це гоноровий шляхтич, гордовитий пан, підступний єзуїт, під-
лий лях, кривавий колонізатор, проклятий гнобитель.

Зі сказаного вище легко здогадатися, що міжсусідські поси-
лання на національний характер мають радше міфотворчі риси і 
є поживою для творення всяких стереотипів. Це дуже небезпеч-
не явище тому, що важко тут говорити про яку-небудь ретельну 
дискусію. Водночас не можна забу вати, що ці стереотипи й міфи 
надзвичайно далекосяжні, ксенофобні, закорінені в історії, їм при-
таманна стислість вислову і яскраве емоційне забарвлення. Не ви-
падково їх охоче вживають у публікаціях на польсь ко-українські 
теми різні мегаломанськи і націоналістично налаштовані публі-
цисти, які, звичайно, вимагають від другої сторони більше покори 
й низькопоклонства, ніж правди.

Тривожить і те, що цих публіцистичних волюнтаристів нам не-
мов прибуває, активізуються вони передовсім у публікаторах при-
кордонної частини Польщі. Не менше непокоїть факт, що такі дум-
ки часто вислов люють діячі т. зв. кресових товариств та автори пу-
блікацій на цю тему. Прикладом може бути хоча б заява Товариства 
любителів Львова під назвою «Злочин людиновбивства, вчинений 
українськими націоналістами з ОУН – УПА на польській кресовій 
людності». Не було б у цій відозві нічого поганого – йдеться-бо про 
пам’ять жертвам, – коли б не запущено в обіг підбурювальні стерео-
типи і коли б не вимога до українців скоритися, а замість правдивих 
даних про жертви – абсурдні, почерпнуті з публікацій, які спеціа-
лізуються на збуджуванні почуттів ворожості та загрози.

Звідси, мабуть, береться також певна тенденційність цієї за-
яви, на що звернув увагу в своєму есе «Пам’ять про креси – так, 
але яка?» Тадеуш-Анджей Ольшанський, пишучи, що польська 
сторона не обмежувалася тільки пасивною самообороною, а в ре-
ваншних акціях нерідко були численні жертви серед української 
цивільної людності. Шукаючи шансів виходу й можливостей поро-
зуміння в ім’я добросусідства, автор констатує, що «взаємність те-
рору не може бути виправданням ні для поляків, ні для українців». 
І хоча можна зрозуміти спіраль взаємних реваншів, що наростала 
впродовж десятиліть і завершилася акцією «Вісла» – масовим пе-
реселенням решти українців, що лишилася в Польщі, з очевидним 
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наміром їх примусово денаціоналізувати,  – не можна тієї спіралі 
виправ довувати. Обидва народи важко провинилися, між ними 
пролягло море крові та сліз  – і польських, і українських. Ми по-
винні в міру можливо стей пізнати повну картину цих подій, від-
кинути нарощування пропагандистської фальші й задавнені міфи. 
Це наш обов’язок перед полеглими й замордованими, а крім того, 
правда є вартістю сама собою. Але почати мусимо з іншого – з акту 
прощення і каяття, яке не питає, чия вина більша, але говорить 
«mea culpa» і насамперед намагається витягнути стеблинку зі свого 
ока. Бо не є байдужим те, у якому дусі приступаємо до дослідів – 
чи в дусі пам’яті і честі для жертв, а чи помсти. У заяві Товариства 
любителів Львова з жалем помічаю вияви другого. Крім того, де-
далі частіше лунають у нас вимоги формального слідства, проце-
су і кари для винних трагедії попередніх років (зрештою, не тільки 
українців). Краще було б, однак, коли б вивчення цих справ могло 
обмежитися науковим, а не карним дослідженням.

Сподіваюся, що багатократно виношений постулат ретельних 
нау кових досліджень у ділянці українсько-польських взаємин буде, 
на решті, почутий. З огляду на роль і значення цієї проблематики й 
актуальної переорієнтації польської східної політики його слід ви-
знати за пріоритетний.

Зрозуміло, неабияке значення для народів-сусідів має взаємо-
пізнання, правдива й своєчасна інформація. Ось тому дуже важ-
лива й нагальна справа – це відкриття в обох столицях кореспон-
дентських пунктів, обмін журналістами. Немає сумніву, що треба 
було б створити у Варшаві та Києві центри культури і науки або 
польсько-українські дослідницькі осе редки, які спеціалізувалися 
б на опрацюванні експертиз і дослідженні історії сусідства, куль-
турних надбань, різноманітних зв’язків, подій, про цесів, конфлік-
тів, не виключаючи аномалій і упереджень. Ці, останні, слід під-
дати всебічному розглядові тому, що по обидва боки нагромадило-
ся, як згадано вище, багато міфів, стереотипів, ресентиментів, які 
деструктивно впливають на наше сусідство, передусім через своє 
глибоке закорінення в свідомості наших суспільств. До того ж вони 
не є виною тільки однієї сторони; поляки й українці мусять зна-
ти, що потрібні їхні взаємні зусилля, щоб розірвати це зачароване 
коло. Особливо невідкладні і важливі для подолання обопільної 
ворожнечі та психологічних бар’єрів спільні дослідження болючої 
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долі обох народів, головно в XX ст., тобто під час польсько-укра-
їнської війни і Голодомору в Україні – планованого масово го зни-
щення українського народу. Нового погляду вимагає період Другої 
світової війни, передовсім якщо йдеться про поведінку, мартиро-
логію, втрати обох народів, їхню участь у боротьбі з окупантом та 
виникнення кривавої, неоголошеної польсько-української війни, 
трагедію якої символізують волинська місцевість навколо річки 
Горинь і акція «Вісла»; а також пекло сталінських винищувань та 
комуністичних таборів, фальсифіковані звину вачення, судові про-
цеси, переслідування тощо.

Це величезне зусилля обидва народи повинні зробити в ім’я сво-
єї майбутності та правди, повної і об’єктивної правди, що становить 
фунда мент тривких вартостей і має в культурі і християнській ети-
ці визвольну силу. «Правда нас визволить» (1. 18, 37). Посилаюся на 
Євангеліє не випад ково, адже народи, зокрема в посткомуністичних 
державах, шукають  – усвідомлюючи світоглядну руїну і моральне 
спустошення – опертя саме в ньому, щоб загоїти душевні рани й усу-
нути трагічні наслідки Другої світової війни, панування тоталітар-
них систем. Спроба повороту до єван гельських основ якраз і є відпо-
віддю на тоталітарну ідеологію насильства і брехні й т. зв. цивілізації 
смерті. Можливість оперти суспільно-політичне життя і взаємини 
між людьми на незмінні та перевірені вартості й принципи єван-
гельської правди, справедливості й добра, на зроджені з віри, надії і 
любові звичаї та християнську культуру є водночас великим шансом 
на польсько-українське зближення і порозуміння.

Шукаючи нових шансів та їхніх тривких основ, особливу увагу 
треба звернути на спільну культурну спадщину. Йдеться тут і про 
середземно морсько-християнську культурну спадщину, і про сфор-
мовану віками на польсько-українському пограниччі. Ця, друга, 
особ ливо цікава для нас, вона давня, різноманітна і тривка. Не треба 
забувати, що Україна приймала західні культурні, наукові та літера-
турні впливи переважно з Польщі. Досить звернутися до епохи Рене-
сансу та Реформації, а надто до літератури, культури і науки бароко, 
щоб переконатися, що вони вирос тали не тільки зі спільного кореня, 
але й становлять наш спільний доробок. Це стосується не тільки ба-
роко та письменників із наукових кіл Києво-Могилянської академії, 
але й т. зв. українофільської течії у польській літературі, яка, почина-
ючи від Шимоновича і Зиморовича, розвинулася в епоху романтиз-
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му в своєрідну «українську школу» на чолі з Мальчевським, Гощин-
ським, Залеським і Словацьким, найвизначнішими про довжувачами 
якої в сучасній літературі є Станіслав Вінценз, Юзеф Лободовський, 
Казимеж Яворський, Ярослав Івашкевич, Анджей Кусьневич, Вло-
дзимеж Одоєвський, Пйотр Войцеховський, Єжи Гарасимович та ін. 
У цю культурну спадщину пограниччя великий внесок зробили знані 
полемісти, барокові поети та літописці, харківські романтики – Шев-
ченко, Куліш, Костомаров, Антонович, Драгоманов, Грушевський, а 
також галицькі творці – Вагилевич, Зубрицький, Франко, Лепкий, не 
кажучи вже про надбання Українського наукового інституту у Вар-
шаві чи роль «Польсько-українського бюлетеня».

Тут названо тільки найважливіші явища, проблеми та пріз-
вища, але вже цього досить, щоб переконатися, яка імпозантна 
та спадщина, якою давньою і багатою є традиція польсько-укра-
їнської взаємодії в куль турі, науці, літературі і цивілізації нашого 
пограниччя, який творчий діалог вели на цьому пограниччі поляки 
й українці. Чи не треба його оживити і прискорити, чи ми, при-
хильники ідеї цього діалогу, не маємо задуматися, як це велике ба-
гатство роз’яснити і зробити приступним для обох народів? Вони 
повинні бути свідомі того, що єднає їх спільна бага товікова спад-
щина, тривалі вартості й ідеали, які водночас становлять підвали-
ни їхньої тотожності, духу й культури, і створюють реальні шанси 
на їхнє добросусідство.

І, нарешті, останній шанс, про який я хотів би згадати – укра їнська 
меншість у Польщі і польська в Україні. На жаль, в такому аспекті ці 
меншості не були трактовані ані в Польщі, ані в Україні. Найгірше, що 
у Варшави і Києва було до них, начебто, індиферентне ставлення ї в 
столицях не виявляли особливого зацікавлення роллю меншостей як 
помосту в польсько-українському зближенні і добросусідстві.

Легко зрозуміти причину такого стану речей. Передусім треба 
спитати про політично-правовий статус обох меншостей – не мають 
його ані українці в Польщі, ані поляки в Україні. Не випадково також, 
що не мають вони своїх репрезентантів ані в парламенті, ані в інших 
пред ставницьких органах, у тому числі й локальних самоуправах. 
Адже ж га рантування прав меншостей і вміння зінтегрувати їх у цьо-
му суспільстві – це мірило рівня демократії і толерантності.

Наслідки такої ситуації різноманітні. Передусім українська 
меншість у Польщі, незважаючи на наполегливі заходи Об’єднання 
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українців у Польщі, досі не дочекалася сеймового вердикту щодо 
акції «Вісла» (його вже виніс Сенат), відкликання дискримінацій-
них декретів 1947, 1949, 1958 рр. та морально-політичної компен-
сації, що дозволило б зняти з українців тавро ворога і збірну відпо-
відальність за дії збройного підпілля.

Це ключова справа, й від її вирішення, як також від позиції 
уряду України щодо нищення під час останньої війни поляків Во-
лині, багато залежатиме в польсько-українському діалозі. Цей акт 
історичної справедливості буде найвідповіднішим знаряддям сус-
пільної дидактики, а також уроком справжньої демократії і толе-
рантності. В іншому випадку важко буде впоратися, наприклад, із 
неприхильними настроями деяких середовищ, які інколи маніфес-
тують свою тотожність не в зовсім пристойний спосіб, – як бачили 
ми на прикладі Перемишля, – навіть там, де не повинно бути кон-
фліктів, сварок і кордонів: на площині релігійних почуттів.

Мають значення і брак юридичного врегулювання ситуації 
греко- католицької церкви й пов’язані з ним труднощі з повернен-
ням святинь і маєтку. В поданому контексті легко собі уявити, який 
вплив чинить це на стан духу, не кажучи вже про апатію і суспільну 
фрустрацію.

Цих суспільних станів, процесів і фактів не можна ігнорувати, 
тому що вони у вирішальний спосіб впливають на нормалізацію 
наших відносин. Минув уже час, коли порозуміння і поєднання 
проголошувано під звуки фанфар. Сьогодні краще, ніж будь-коли, 
знаємо, що ці процеси безпосередньо залежать від духу справжньої 
свідомості і толерантності. Знаємо добре й те, що суміш етнічних і 
культурних груп та віросповідань може стати джерелом багатства і 
джерелом розвитку, прикладом чого можуть бути Сполучені Шта-
ти і Канада.

У Польщі й Україні також такі козирі. Чи вони будуть викорис-
тані? Залежно від цього, майбутність обох народів буде формувати-
ся або через співпрацю, або через незгоду. Ми повинні усвідомити 
собі, яку користь дає нам така співпраця, які збитки та небезпеку 
приносить її нестача. Нарешті, усвідомити, чи хочемо включатися 
до Європи, яка інтегрується, і відіграти в ній істотну роль, бо таку 
роль Польща й Україна могли б відіграти. Це питання, на які треба 
відповісти, приступаючи до вибору і формування стратегії і філо-
софії польсько-українського добросусідства.
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ВАРШАВСЬКА І ПОЛЬСЬКА УКРАЇНIСТИКА 
В ПРОЦЕСI ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ТА ГЛОБАЛI3АЦIЇ СУСПIЛЬСТВА1

50-лiтнiй ювiлей кафедри українiстики Варшавського унiвер-
ситету є доброю нагодою до наукової дискусiї з окресленої у назвi 
статтi проблематики, оскiльки пiвстолiття  – це значний у часi 
перiод. Отже, є про що запитати: i про день учорашнiй кафедри, а 
також поставити акценти, власне, на «сьогоднi» i на «завтра». 

Укpaїнic тика своєю динамiкою та успixами завдячує видатнiй 
iсторичнiй подiї – проголошенню у 1991 р. Україною неза лежностi, 
постанню незалежної держави та виходовi Украї ни на мiжнародну 
арену. 

Так, у 90-і рр. спостерiга ємо велике зацiкавлення Україною в 
Польщi, що спричи нилося до величезного попиту на iнформацiю 
про Укpaїнy з боку рiзних iнституцiй – урядових, локальних, тор-
говельних, сус пiльних, релiгiйних, наукових, а також преси, paдio 
та теле бачення. Навіть більше, у зв’язку з тогочасним тимчасовим 
спадом зацiкавлення русистикою, у польських унiверсите тах поча-
ли поставати нові заклади українiстики (Kpaкiв, Люблiн, Вроцлав), 
або ж українiстичнi лекторати (Познань, Щецин, Зелена Гура, Оль-
штин), де викладачами були ру систи, якi спецiально чи принагiдно 
займалися українiсти кою; унiверситети також брали на роботу 
випускникiв нашої кафедри та запрошували лекторiв з України. 

Власне тому тема про актуальність стану та перспективи укра-
їністики в Польщі у зв’язку з науково-дидактич ними осередками, 
які постали в період тієї «української та україністичної лихоманки» і 
борються з  організаційними, кадровими труднощами, з відсутністю 
біб ліотечної бази, – то все досить поважні передумови для того, щоб 
окреслену в назві проблему зробити пред метом нашої пильної уваги. 

З правдивою сатисфакцією належить зазначити, що се ред чи-
сельних новостворених закладів міцні позиції здо були згодом 
осередки в Кракові та Любліні. Завдяки про фесорам Ришардові 

1 Першодрук: Українська культура в контексті світових глобалізаційних 
процесів. – К., 2006. – С. 68 –78.
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Лужному та В’єславові Вітковському в 1991 році в Ягеллонському 
університеті було засновано Заклад україністики, який у 1994 році 
був переймено ваний на кафедру української філології при Інститу-
ті схід нослов’янської філології. 

А в університеті Марії Кюрі-Складовської, завдяки старанням 
професора Ми хайла Лесіва, 1992 року створено Заклад української 
фі лології, який уходить до складу Інституту слов’янської філоло-
гії. А  в Католицькому університеті Любліна (КУЛ), завдяки про-
фесорові Ришардові Лужному, тодішньому керівникові кафедри 
слов’янської філології, ук раїністику як напрям почали вивчати 
1990-го року. Від самого початку КУЛ-івську украї ністику активно 
підтримувала професор Анна Возняк та професори Михай ло Лесів, 
Дмитро Бучко і Степан Козак. У Любліні на початку дев’яностих ро-
ків, завдяки старанням профе сора Єжи Клочовського, також утво-
рено науково-дослідний Ін ститут Центрально-Східної Європи, а 
згодом – за ініціативою Єжи Гедройця, Єжи Клочовського і Богдана 
Осадчука та підтримки президентів обох держав – заснова но і уро-
чисто відкрито Європейський колегіум польських та українських 
університетів, який становить зразок елі тарного європейського 
польсько-українського універси тету на кшталт Віадрину.

Згадані вище мотиви, контексти та сама атмосфера ма ли вплив 
на створення в Перемишлі, завдяки старанням доктора Станіс-
лава Стемпні, Наукового Південно-схід ного інституту, який піді-
ймає польсько-українську проблематику, а також на зацікавлення 
Україною та україноз навством аніматорів двох важливих ново-
народжених ус танов у Варшавському університеті – Міжнародної 
гума нітарної школи Центрально-Східної Європи під керів ництвом 
професора Єжи Аксера та Студій Східної Європи під керівництвом 
доктора Яна Малицького. 

Аж ніяк не применшуючи ролі та значення названих вище ди-
дактично-наукових установ, прагну наголосити, що в цьому кон-
тексті кафедра-ювілярка, яка продовжує 50-річну академічну тра-
дицію, є найстаршим центром ук раїнознавчих студій у Польщі й у 
всьому світі. Тут належить схили ти чоло перед заслугами багато-
річних працівників і двох попередніх керівників кафедри – Пше-
миславом Зволінсь ким, її організатором (у співпраці з доктором 
Тетяною Го линською, до яких незабаром приєднається Михайло 
Ба лій, Клементин Олещук, Остап Лапський), та Флоріаном Не-
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уважним,  – керівником кафедри у важкий для нашої дисципліни 
час. На межі 60–70-х рр. на кафедрі почали працювати Гражина 
Падро, Ельжбета Васяк, Василь Наза рук і Антон Середницький. 
Згодом на кафедрі  почали працювати молодші україністи, наші ви-
пускники, – Ірена Гук, Орест Співак. 

Слід нагадати, що керувати кафедрою я розпо чав 14 років тому, 
у січні 1990 року, незадовго до т. зв. «української лихоманки», коли 
почали поставати зорієнтовані на україністику згадані вище ди-
дактично-наукові осередки. 

Всі пам’ятаємо ті бурхливі переломні роки, коли уста нови, зо-
крема школи, звільнені від «ідеологічного прок рустового ложа» 
і «радянської загрози», стали перед вик ликом часу. Колектив ка-
федри, який підтримали видат ний мовознавець професор Мар’ян 
Юрковський та нау ковці партнерських українських університе-
тів – професор Світлана Задорожна, Ярослава Конєва, професор 
Вален тина Соболь, доктор Ірина Кононенко, доктор Ростислав 
Крамар, зосередив свої зусилля насамперед на коректурі програ-
ми студій. То не був великий клопіт, з програмами швидко впо-
ралися. Натомість заскочила нас інша справа – справжній вибух 
зацікавлення нашими студіями. Важко забуту, як у перші роки 
після проголошення Україною незалежності, на нашу україністи-
ку зголошувалося 160 –170 охочих на 15 місць (такий був ліміт, і 
стільки ж у попередній період було бажаючих потрапити на сту-
дії). Я вирішив піти з тією складною проблемою до ректора Вар-
шавського університету Володзимежа Сивінського, який уважно 
вислухав мене і, заспокоюючи, сказав: «Нехай пан професор при-
йме стільки охочих, скільки вважає за необхідне, та скільки кафе-
дра здолає навчити».

Це надало мені сміливості звернутися до ректора Сивінсько-
го з наступною пропозицією – підписати безпосередню угоду про 
співпрацю з Київським університетом (адже тоді на це потрібно 
було мати згоду Москви). І в цьому випадку я також отримав рек-
торську підтримку. Це дозволило без зволікань розпочати безпо-
середню співпрацю з київською україністикою, а далі запросити на 
нашу кафедру лекторів, а також посилати наших студентів на семе-
стральні студії до Києва. 

Такі були організаційні початки входження нашої кафедри в 
«нову трансформаційну дійсність».
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Наступною зміною стала можливість здобувати додаткову спе-
ціальність – полоністику (замість русистики), а отже, можливість 
для студентів поєднувати студії україністичні з полоністичними. 
Завдяки цьому ми здобули потужну наукову, методичну та філоло-
гічну підтримку, що добре позначилося на поглибленні навчання 
наших студентів.

Надзвичайно важливим кроком на цьому шляху змін було за-
снування заочних студій. Ми проводимо заочні магістерські студії, 
які мають чималий успіх, і на які з року в рік зголошується далі біль-
ше охочих (на всіх п’яти курсах заочного навчання – 118 студентів, 
разом зі стаціонарними – близько 250 студентів з україністики).

У перспективі ця форма студій підлягає систематичним про-
грамовим модифікаціям, не виключаючи переходу на двоступене-
вість – студії ліценціатські та студії магістерські.

Розвиток зазначених тут напрямків змін  – це наша постійна 
турбота. Багато уваги присвячуємо співпраці з країною нашого фа-
хового спрямування – з Україною. Родзинкою тієї співпраці є сис-
тематичні односеместрові студії наших студентів у партнерських 
університетах України, а також участь у реалізації спільних науко-
вих тем, прикладом чого можуть бути наші щорічні конференції 
 «Польсько-українські зустрічі» та 500-сторінковий нау ковий щоріч-
ник «Варшавські українознавчі зошити» (ни ні вийшли 17–18 томи), 
поїздки університетських виклада чів до архівів та бібліотек України. 

Починалося, як згадано вище, зі співпраці з Київським уні-
верситетом, але зараз наш університет і кафедра спів працюють з 
п’ятьма українськими університетами (Ки ївським, Львівським, 
Прикарпатським, Чернівецьким та університетом «Києво-Моги-
лянська академія»). Отже, за цей час на нашому трансформаційно-
му шляху відбулися істотні зміни. Не підлягає сумніву, що, завдяки 
цьому, зазнав трансформації і буде зазнавати подальших змін об-
раз науково-культурних польсько-українських стосунків. У зв’язку 
з цим та в умовах суспільно-політичних змін не повинен зменши-
тися попит на кваліфіковані кадри украї ністів. Отже, все це вима-
гає від нас нового погляду на завдання польської україністики, а 
також критичного ана лізу її нинішнього стану. 

Вихідним моментом такої рефлексії повинно бути ус відомлення, 
що україністика  – це самостійний напрям і самостійна наукова 
дисципліна, яка відповідає академічним вимогам. Очевидно, тут 
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йдеться,  головним чином, про підготовку спеціалістів, починаючи 
від магістрів і завершуючи докторатами та габілітаціями. Оскільки 
ще не здійснено остаточних підрахунків, назву приблизну цифру: 
на рівні магістерському ми підготували понад 400 спеціалістів-
україністів. Вони працювали або досі пра цюють у початкових та 
середніх школах як учителі укра їнської мови, літератури, історії; 
певна частина працює в українській пресі, насамперед у тижневи-
ку «Наше слово», у суспільно-культурних організаціях, також на 
Польсько му радіо, зокрема в програмі «Полонія», на телебаченні 
(на «Теленовинах»), у польській пресі, бібліоте ках, на дипломатич-
ній та консульській службі, у банках, торговельних польсько-укра-
їнських спілках, видавництвах, у вищих школах країни та на Заході. 

Наголошуючи на різнорідності виконуваних робіт та профе-
сійному рівні наших випускників упродовж ос танніх п’ятнадцяти 
років, прагну підкреслити, що це ставить перед нами проблему з 
модифікування, моделювання програм україністичних студій під 
актуальним кутом зору і майбутніх кадрових потреб, функцій сус-
пільного використання і широкої польсько-української та євро-
пейської співпраці. 

Європейський аспект – це не авторська idee fi хе і не скороми-
нуща забаганка; це завдання, зазначене в проекті закону про вищу 
школу, опрацьованому колективами уні верситетських ректорів і 
експертів під патронатом прези дeнтa Олександра Кваснєвського. 
Тому реорганізація сис теми вищої школи у зв’язку з нашим всту-
пом до Євро пейської Унії є великою проблемою для польської осві-
ти, зокрема й для україністів, перед якими постає проблема нового 
погляду на завдання польської україністики та на профілювання 
студій у тісному зв’язку з пропонованою у тому проекті триступе-
невою моделлю: студії ліценціатські – магістерські – докторські. 

Як зазначено вище, наші систематичні корегування прог-
рами студій стосувалися більше часткового коригування де яких 
не керованих предметів чи змін лімі тів годин викладання пред-
метів філологічних і допоміжних, таким чином ми збільшували 
кількість практичних занять та семінарів, впроваджували нові 
предмети, як наприклад, трансформація та суспільні зміни в Укра-
їні, історія Цер кви, антропологія культури й, ширше, культуро-
знавтво. Оцінюючи історично-культурний аспект нашої філо логії 
і йдучи назустріч новим тенденціям, потребам та зацікавленням 
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студентів, ми впровадили останнім часом такі предмети, як істо-
рія української культури, мова ук раїнських медій, мультимедіаль-
ні засоби навчання, а та кож повернули до вивчення дисципліну 
український фольклор. Тож на шляху програмового модернізу-
вання україністичних студій у на шому університеті ми здійснили 
важливі кроки. За ними підуть наступні, оскільки в перспективі їх 
не уникнути. Деякі концепції можуть стати предметом рефлексій 
у най ближчому часі. 

Йдеться про ідею поєднання філологічних предметів з інши-
ми науковими дисциплінами, завдяки чому була б ство рена цікава 
перспектива широких компаративістично-кон трастивних студій, 
які включали б передусім широкий історично-культурний та інтер-
дисциплінарний контекст. Важ ливо, щоб у плануванні подальшого 
розвитку нашої дис ципліни не втратити її специфіки, її значення 
у формуван ні польсько-українських відносин, пам’ятати про роль 
ук раїністики як культуротворчого, науковотворчого чинника, як 
елемента сучасної польської гуманітарної культури. 

Попри початкові проблеми, передусім фінансово організаційні, 
які мали вплив на нерегулярність видань нашого щорічника, неза-
баром, завдяки комітетові нау кових досліджень, Міністерству осві-
ти та ректорату нашого університету, ми вирішимо цілий ряд про-
блем. Зрештою, важко було уявити собі діяльність кафедри в нових 
трансформаційних і конкурентноспроможних умо вах без активної 
науково-дослідницької, організаційної праці та публікаційно-ви-
давничої діяльності. 

Саме цією ідеєю ми керувались, намагаючись система тично 
видавати щорічно науковий вісник «Варшавські україноз навчі 
зошити» та домагаючись можливості організації що річної між-
народної конференції «Польсько-українські зус трічі». Обов’язком 
академічного викладача є не тільки дидак тика, а й систематична 
 дослідницька праця та публіка ції, він повинен брати активну участь 
у науковому житті. Це впливає на якість дидактики, це записано у 
Статуті діяльності кожної університетської кафедри та академіч-
ного вчителя. Слід згадати ст. 99 «Закону про вищу освіту», у якій 
читаємо, що науково-дидактичні пра цівники зобов’язані: 1)  про-
вадити наукові дослідження; 2) нав чати студентів у спосіб, накрес-
лений сенатом університе ту; 3) брати участь в організаційних за-
ходах кафедри та університету . 
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Наголошуючи на цих рудиментарних проблемах, хочу водночас 
відзначити, що у майбутньому формуванні мо делі україністичних 
студій згадані тут елементи та чинни ки повинні бути паралельними, 
оскільки у такий спосіб буде можлива реалізація та розвиток нашої 
дисциплі ни, а це дуже важливо. Очевидно, що найважливішу роль 
тут відіграють науково-дидактичні кадри, їхні наукові над бання, а 
також авторитет учених, доведений досягнення ми, науковими ро-
ботами, які визнали державні та закор донні академічні середовища. 
Треба також пам’ятати про те, що важливою умовою розвитку на-
уки, зокрема й україніс тики, є її суспільна необхідність, оцінення її 
потрібнос ті, ролі і значення у культурі, науці та політиці держави. 

Очевидно, ті загальні передумови, котрі з уваги на кон текст по-
винні бути тут основою, становлять одночасно заохочення в ініці-
юванні змін та розвитку нашої дисцип ліни через колег-україністів. 
Натомість у зв’язку з вищес казаним, тобто з мотивом науково- 
публікаційним, праг ну зазначити, що для уникнення незручності 
не буду спе ціально називати і коментувати публікації авторства 
на ших кафедральних працівників, оскільки в цьому гроні, незва-
жаючи на інформаційну недостатність і проблеми, вони повинні 
бути знаними. 

Проте слід згадати, що останнім часом працівники кафедри 
видали три різні за обсягом польсько-українські словники (остан-
ній  – укладений професором Мар’яном Юрковським і доктором 
Орестом Співаком), підруч ник з української мови (нещадавно 
з’явилося його друге видання), польсько-українські розмовники, 
монографії, присвячені давній українській літературі, поезії епохи 
ба роко, XІX та XX ст., письменству та філософсько-суспіль ній дум-
ці межі ХVІІІ–ХІХ ст., добі романтизму, а також антологію літера-
турних текстів – опрацювання, присвячене футуризмові, скрипти 
до занять з мови та лекцій із сучас ної України. З нагоди 50-літнього 
ювілею кафедри вий шла друком книжка автора цієї статті – «Укра-
їнський пре романтизм» (Варшава, 2003; 227  с.), котра заповнює 
про галину в дослідженні історії української літератури. 

Однак найбільшим науково-дослідним та організацій но-
видавничим досягненням кафедри є щорічник «Вар шавські укра-
їнознавчі зошити», котрим, як уже згадано, ми спільно з польськи-
ми і українськими колегами започаткували систематичні, інтердис-
циплінарні студії з лі тератури, історії, мови. 
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Видані досьогодні томи є, власне, прагненням і метою всебічно-
го наукового вивчення названої проблематики. У кожному з кіль-
канадцяти томів порушується щоразу інша провідна проблема. Ці 
наукові томи є, власне, результатом організованих кафедрою між-
народних конференцій під назвою «Польсько-українські зустрічі».

Вісімнадцять виданих томів щорічника і кільканадцять прове-
дених зустрічей-конференцій є доброю візитівкою кафедри, більше 
того, – це свідчення діяльності на користь інтеграції українознавчих 
досліджень у Польщі та чинник, який активізує міжнародну спів-
працю україністів. Це, зокрема, має вплив на українсько-польську 
співпрацю у таких важливих для обох народів сферах, як інтердис-
циплінарні наукові студії, спільна культурна спадщина, спільні до-
роги, а також і бездоріжжя обох народів, часи минулі й сучасні.

Переконані в науковому значенні, зокрема саме такого аспек-
ту, який ми в останні часи систематично реалізуємо і маємо намір 
продовжувати, ми звернулися з проханням до видатних польських 
фахівців, щоб вони зробили спробу своєрідного реконесансу до 
оцінки усіх видань нашого щорічника, завдяки чому, збагачені їх-
німи увагами, пропозиціями, оцінками та дискусійними голоса-
ми, на що особливо сподіваємось, могли б успішно продовжувати 
нашу справу. Водночас з метою полегшити читачам користування 
нашою видавничою серією ми опублікували в 17–18 томі «Бібліо-
графію “Варшавських українознавчих зошитів”», підготовлену до 
друку докторантами кафедри Пауліною Вашкевич-Левандовською 
та Себастьяном Делюрою.

З огляду на це ми свідомо відмовляємося від ширшого обго-
ворення проблематики, презентованої у «Варшавських україноз-
навчих зошитах», адже оцінки будуть надруковані в черговому ви-
данні нашого щорічника, зрештою, як кажуть у народі, «всі бачать, 
яким є кінь»; поважних українознавців цієї серії перехвалювати 
не потрібно. То є ретельне джерело знань, котре становить укра-
їнознавчу бібліотеку, яка в сьогоднішній ситуації браку багатьох 
книжок у польських (загалом  – зарубіжних) університетських та 
українознавчих книгозбірнях, включно із сучасними публікаціями, 
зарахована до ка нону основних лектур. 

Нами акцентовано увагу на важливості джерельної бази, оскіль-
ки від неї та від моделі програми студій, зокрема від наукових кад-
рів та їхнього доробку, залежить рівень польської, та й загалом, 
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україністики. Зосередивши увагу на кафедрі-ювіляр ці, я також з на-
лежною шаною поставився до україністичних осередків Любліна та 
Кракова (хоча згадані осередки вима гають окремої розмови). Поза 
увагою дослідження – глибокі оцін ки та наявні розбіжності й недо-
ліки, з якими доводиться боротися багатьом польським осередкам... 

Зрозуміла річ, що нагромаджені кафедрою україністики Варшав-
ського університету упродовж десятків років українознавчі публіка-
ції й колекції кафедри не можна порів нювати із зібраннями згаданих 
тут молодих університетсь ких осередків (котрі тільки починають їх 
комплектувати), але коли дійшло до збоїв у міжбібліотечному об-
міні та сис темі дистрибуції книжок, відчутними стали проблеми із 
систематичним поповненням україністичних зібрань. «Рюкзакові» 
(чи пак, «наплічникові») спроби вийти із си туації не задовольняють 
і не пасують до сьогоднішніх ча сів. Потрібна реорганізація і реорієн-
тація «політики» обмі ну та закупівлі на центральному рівні, тобто 
головних універ ситетських бібліотек, отже, бібліотеки Варшавсько-
го уні верситету (оскільки наша бібліотека на вулиці Штурмовій ро-
бить, що може, не зважаючи на труднощі). Маємо, од нак, надію на 
нашу ректорську і деканську владу, на наші партнерські універси-
тети, яким кладемо на серце нашу болючу проблему: систематичне 
поповнення українознав чої і української літератури. 

Натомість у справі кадрів варшавська кафедра має чималі пе-
реваги, хоч не підлягає сумніву, що кадрову стабіліза цію похит-
нула передчасна смерть професора Зволінського і доктора Ми-
хайла Балія та вихід на пенсію доктора Тетя ни Голинської, про-
фесорів Флоріана Неуважного та Мар’яна Юрковського, і все ж 
колектив власних науково-дидактичних працівників поступово 
стабілізувався; оче видно, користуємося з можливості підписа-
них угод з пар тнерськими університетами, запрошуючи до праці 
знаних українських науковців. З  думкою про тяглість поколінь 
та майбутнiй розвиток варшавської кафедри та українознав чої 
дисциплiни готуємо молодi кадри yкpaїністів у постійно дiючих 
на факультетi докторантських студiях. 

В пошуках вiдповiдi на окреслену в титулi проб лему я свідомо 
остерiгався спокуси ювiлейної стилiстики, тримаючи думку «на 
вiжках» та вдаючись до описово- дiалогiчної форми розповiдi, яка 
запрошує до дискусiї про нашу дисциплiну та до її стану у поль-
ських унiверси тетських осередках. Я не ставив перед собою подати 
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повнi характеристики й оцiнки чи вказувати на iснуючi розход-
ження, клопоти чи недолiки, з якими борються yкpaїнic тичнi осе-
редки в Польщi. Їxнi керiвники та учасники caмi добре знають стан, 
намiри, проблеми, вимоги та зав дання, якi належить подолати 
унiверситетським науково-дидактичним осередкам. Чи завжди i 
скрiзь тaкi умови та вимоги виконуються? 

Хочу сподiватися, що в дискусiї, яку ми започатковуємо, усім 
нам буде близькою турбота про майбутнє українiстики, про її ба-
жаний високий piвень. Бо ж тiльки високий академiчний piвeнь 
зумовить запорука того, що українiстика ста не дисциплiною не 
тимчасовою, а буде вiдiгравати важливу роль у справi формування 
поль сько-українських взаємин, входити у європейський обiг i бра-
ти участь у науковiй спiвпрацi об’єднаної Європи. 
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УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
(до новітніх часів)1

«Україна між Сходом і Заходом» – цей мотив часто виникає в 
останніх публікаціях, присвячених Україні, зокрема її національ-
ній і європейській ідентичності. Напрямки пошуку багатовекторні, 
вони зосереджуються найчастіше на реаліях Русь – Візантія – Рим 
чи на передумовах, наслідках і контексті хрещення Русі Володи-
миром, прийнятого від Візантії, або на географічно-релігійному 
просторі і тогочасній історично-політичній ситуації, або на істо-
рії української культури і літератури, сформованої саме на візан-
тійсько-римському середземноморському культурному і цивіліза-
ційному фундаменті 2. Тож можна сказати, що Київська Русь по-
єднувала в собі греко-візантійську релігійно-культурну традицію 
з європейськими впливами, зокрема, суспільними і політичними 
структурами.

Звичайно ж, цьому сприяли також різноманітні чинники, про-
цеси і події, згадати хоча б, наприклад, одруження членів київської 
династії з партнерами з Польщі, Франції, Німеччини, Скандинавії; 
тож не випадково князя Ярослава Мудрого українські історики 
називають просто «тестем Європи» (своїх доньок він повидавав 
за князів і королів європейських держав). Ось так середньовічна 
Русь-Україна встановила прямі контакти з Європою, відкриваю-
чись одночасно на різноманітні впливи.

Досліджуючи грецькі і латинські впливи на українську культу-
ру, професор Ігор Шевченко, один із найвидатніших сучасник ві-
зантиністів (до речі, почесний доктор Варшавського університету), 
у своєму досить цікавому есе «Україна між Сходом і Заходом» влуч-
но зазначає, що «Візантія – або ж, якщо комусь подобається, Кон-
стантинополь – лежить не на сході, а на півдні, і навіть на південно-
му заході від Києва. З цього випливає, що, у випадку Візантії, ми 
повинні говорити про вплив на Україну не з боку Сходу, а частини 

1 Першодрук: Київські полоністичні студії. – К. : Університет «Україна»,  
2012.  – Т. XIX. – С. 226–232.

2 Див. напр.: Davis N. Europa między Wschodem a Zachodem. – Kraków, 2007; 
Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. – Л., 2001; Wilson A. Ukraińcy. – War-
szawa, 2002.
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середземноморської цивілізації. Незважаючи на це, ми інстинктив-
но відчуваємо, що Схід означає Візантію, а Захід означає Європу» 3.

Це лейтмотив цитованої вище праці вченого; багато думок щодо 
цієї опозиції «Схід-Захід», сталої присутності та змінності еллінсько-
латинського впливу, який виявлявся в різні історичні і культурні пері-
оди існування України чи посередництва сусідів, а особливо Польщі, 
ввійде до основного кола питань і джерел питання, поставленого у на-
зві нашої статті. Варто згадати, що деякі розділи згадуваної книги Іго-
ря Шевченка виходили у рамках третього тому визначної серії видань, 
започаткованих Осередком дослідження античної традиції в Польщі 
і в Центрально-Східній Європі Варшавського університету під на-
звою «Україна між Сходом і Заходом» 4. Слід наголосити, що цю серію 
згадуваного Осередку відкрили такі публікації, як «Античні традиції 
в європейській культурі – польська перспектива» (1995) та «Латина в 
Польщі. Контексти: між Slavia Latina i Slavia Orthodoxa» (1995).

У контексті формулювання проблематики у другій з названих 
публікацій привертає увагу перший нарис тому «Latinatas Slaviae Ro-
manae» видатного італійського славіста Ріккадо Піччіо; він пропонує 
вийти поза межі дискусії Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, натомість 
сприймати «латинськість» слов’янського світу як явище порівняльне 
з «латинськістю» європейської спільноти західної римської традиції. 
Звісно ж, цю тезу приємно чути слов’янам, але вона дещо перебіль-
шена, бо кожен слов’янський народ приймав гуманістичну латинську 
традицію у різні періоди, із різною інтенсивністю; тому-то Ріккардо 
Піччіо робить висновок, що «знайомство з класичною культурою на 
українських землях поширилося особливо у XVI i XVII ст.завдяки ла-
тинсько-польським зразкам. Викладання поетики і риторики сприяло 
тоді поширенню в руській культурі такого сприйняття письменниць-
кої творчості, яке радикально вирізнялося від того, котре століттями 
нав’язувалося церковною доктриною православного слов’янства. Замі-
на класичними гуманістичними нормами староруських письменниць-
ких парадигм і доктрин викликала сильний шок, наслідки якого досить 
швидко з українських земель поширилися і в Московській Державі»5.

3 Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом... – С. 1–2. Широкий контекст цієї 
проблеми презентують у цитованих працях Норман Девіс і Ендрю Вілсон.

4 Ševčenko I. Ukraina między Wschodem a Zachodem. – Warszawa : OBTA, 1996. 
Це переклад нарисів з англійського оригіналу.

5 Łacina w Polsce. Konteksty: między Slavia Latina i Slavia Ortodoxa.. – Warszawa : 
OBTA, 1995. – S. 11.
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Залишаючись у накресленому тут колі проблем, слід підкреслити, 
що переломну роль в європеїзації культурної ідентичності в Укра-
їні відіграли два навчальні заклади – Острозька академія і Києво- 
Могилянська академія, які спиралися на єзуїтські зразки, котрі протя-
гом 20-літнього періоду панування гетьмана Івана Мазепи (видатного 
мецената культури і мистецтва, виразного західника) переживали свій 
бурхливий розвиток, про них поширювалася слава і в Європі. Варто 
при нагоді зазначити, що цікавий ракурс обраних питань предста-
вили у згаданому збірнику дві дослідниці: Наталія Яковенко у статті 
«Несподіванки української історії, представленої латиною» та Тереза 
Хинчевська-Хеннель у синтетичному нарисі «Латина на Запоріжжі». 
В обох текстах переконливо показано, яким природним процесом 
було поширення латини в тогочасному українському письменстві, в 
школах, гетьманських канцеляріях, в дипломатичній кореспонден-
ції 6. Пригадаймо, що козацтво на той час відігравало активну роль на 
міжнародній арені. І тут не йдеться тільки про конфлікти і політично- 
військові альянси України з Річчю Посполитою, Москвою, Півміся-
цем, а також про стосунки з європейськими державами, яскравим 
прикладом чого було запрошення козаків до антитурецької ліги, яку 
формували Венеція, Рим і Відень. Отже, мабуть, не випадково у євро-
пейських столицях до козацької України ставилися як до «оборонного 
муру християнства». Козаки досконало опанували мистецтво бороть-
би з Півмісяцем, що знайшло своє підтвердження в численних мор-
ських походах, битвах та війнах із Туреччиною, згадаймо хоча б участь 
козаків у славетній Віденській перемозі.

Згадана тут роль України як «захисного муру християнства», ясна 
річ, похвальна і почесна, але чи пам’ятає про це Європа, чи залиша-
ється це у пам’яті нащадків? Не слід забувати, що саме Україна, її насе-
лення протягом багатьох віків ставали здобиччю і жертвою нищівних 
нападів османських грабіжників. Можна припустити, що у європей-
ській свідомості ця роль України як «захисного муру християнства», 
як «буферної» держави, врешті, як держави, котра лежить на межі між 
Сходом і Заходом, залишається радше скромною.

Оминаючи тогочасні діаріуші і барвисті описи України і козац-
тва, наприклад, Ерика Ляссоти і Гійома Боплана, сьогодні один із 
найцікавіших винятків може становити цитована книга Нормана 
Дейвіса та Ендрю Вілсона «Українці», у якій автор, ставлячи вище-

6 Там само. – S. 45–59, 61–72.
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наведене питання у контексті міфу християнської України і генеало-
гії козаків від роксоланських сарматів, підсумовує свої міркування 
висновком, що «козацький роксоланський сарматизм дозволив по-
долати межі  слабко окресленого поняття Slavia Orthodoxa, збагачу-
ючи вигляд їхньої (козацької) групової ідентичності чітким почут-
тям зв’язків із певною географічно визначеною територією. Східним 
кордоном європейського континенту тоді вважався Дон (визначена 
ще Птолемеєм природна лінія розмежування Європейської і Азій-
ської Сарматії). Тим самим козаки привласнили собі простори між 
східними окраїнами католицького світу і цією річкою (Доном), яка 
подекуди також сприймалася як antymurale Cristianitas. Повторне 
відкриття генетичного зв’язку з колишньою Руссю (Київською) – це 
значною мірою відкриття вже українських істориків ХІХ ст.» 7.

У зв’язку з вищенаведеними висновками слід підкреслити, що 
це не повний опис ситуації. Адже не можна забувати, що провідні 
козацькі літописці  – Самовидець, Граб’янка, Величко, анонімний 
автор «Історії Русів», цілком свідомо посилалися на геополітичну 
концепцію Київської Русі – яка була звернена і на схід, і на захід, а 
також драматично описували козацьку місію antymurale Cristiani-
tas, спираючись на концепції Лівія і Тацита та вкладаючи у вуста 
історичних персонажів надто патріотичні промови 8.

Таким чином, у дослідженнях невиправдано оминають сегмент 
українського письменства епохи бароко (а також Просвітництва і 
преромантизму), так само, як неслушно применшують роль і зна-
чення козацького епосу – історичних пісень і дум – у формуванні 
національної свідомості українців, у збереженні неперервності іс-
торичної і культурної традиції народу від часів «Повісті врем’яних 
літ…» і «Слова о полку Ігоревім…» до новітніх часів, включаючи 
епоху романтизму і сучасності.

Закликаємо пам’ятати козацький героїчний епос (яким широко 
користувалися історики і письменники), адже саме в історичних 
піснях і думах у найбільш драматичній і експресивній формі було 
виражено сенс цього «захисного муру християнства». Як приклад, 
наведімо фрагмент думи «Плач невольника»: 

Тоді-то далася бідному невільнику турецька неволя добре знати:
7 Wilson A. Ukraińcy... – S. 64.
8 Ми показали це на прикладі «Історії Русів» (див.: Kozak S. U źródeł romanty-

zmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. – Wrocław : Ossolineum, 1978; Kozak S. 
Preromantyzm ukraiński. – Warszawa, 2003).
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Кайдани руки і ноги заїдали,
Сирая сириця до жовтої кості біле тіло проїдала.
То бідні невільники на кров, на тіло поглядали,
Об вірі християнській гадали,
Землю турецьку, віру бусурманську кляли-проклинали
[…]
«Ти земля турецька, ти віра бусурманська.
Ти розлука християнська:
А вже ж не одного ти розлучила
Мужа з жоною,
Брата з сестрою,
Діток маленьких з отцем, матінкою!»
Визволь, Боже, бідного невільника
На святоруський берег,
У край веселий, у мир хрещений 9.

Тут процитовано фрагмент думи «Плач невільника», який влуч-
но і наочно передає лейтмотив українських «невільничих дум»: «за 
рідну землю» і «християнську віру». Викликає захоплення геро-
їчна позиція козаків, їхня модель патріотичного відчування, яка 
поєднує релігійне та історичне мислення, усвідомлення того, що 
«боротьба з Півмісяцем, ця мука в турецьких льохах і на галерах – 
це свідчення широкої участі у спільноті історичної долі “народу 
 хрещеного”».

Така позиція зміцнює віру в необхідності жертовності для спіль-
ноти, адже не випадково боротьба проти прихильників «віри бусур-
манської» активізувала широкі суспільні маси, викликала в них по-
чуття релігійної та національної належності.

На жаль, після Переяслава (1654) доля гетьманського козацтва 
була приречена під правлінням Романових, а ці процеси і явища 
послаблювалися і сповільнювалися, навіть більше – були піддані 
жорстким репресіям. Адже Україна зіткнулася з деспотичним азій-
ським сходом. Однак, незважаючи на це, ліквідаційні акти Петра І, 
а особливо цариці Катерини про розпуск й усунення гетьманського 
устрою (1764), ліквідацію Запорозької Січі (1775) та запроваджен-
ня підданства (1783) викликали в Україні, здебільшого серед авто-
номістів, козацтва, шляхти і людей з інтелігентських кіл, гострий 
спротив, прикладом чого саме й є «Історія Русів» та, знову ж таки, 

9 Думи / упорядкув., вступ і комент. написав Г. Нудьга. – К., 1969. – С. 58–60.
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звертаючись до фольклору, історичні пісні, що стосуються цих 
 актів:

Бодай наша цариця Катерина
На світі не жила,
Що степ добрий, край веселий
Та й занапастила!
Бодай наша Катерина 
Та царства не мала, 
Що наших хлопців,
Славних запорожців,
За Дунай загнала!
А котрі осталися,
То в москалі взяла.
Бодай наша Катерина
На світі не жила,
Що ту землю нашу Запорозьку,
Зовсім розорила! 10

Ось так український народ оцінив реформаторські починан-
ня «освіченої імператриці», яка, посилаючись на «новий дух часів» 
у своїх ліквідаційних актах, як Гетьманщину, так і Запорозьку Січ 
охрестила анахронічними, бунтарськими організмами, які не відпо-
відають ідеї «освіченої монархії». Тут варто пригадати, що аналогіч-
на аргументація цією «філософинею на троні» (із посиланнями на 
Дідро і Вольтера) була застосована в актах поділу Польщі. Звичайно 
ж, проведеним спільно з Австрією і Пруссією.

І ось так на очах Європи і за її співучасті Україна і Польща були 
включені до імперії, запряжені до російського воза, загарбницької 
політики і стерті на тривалий час із карти Європи. У цьому полягає 
квінтесенція всієї обговорюваної тут проблематики – дилеми «Укра-
їна між Сходом і Заходом».

Пригадаймо, що це відбувалося в той період, коли Америка про-
голосила Декларацію незалежності і Конституцію, а Францію охопи-
ла Велика революція, котрої гасла «Свобода, рівність і братерство» 
гучним відлунням прокотилися всією Європою, започаткувавши 
тим самим нову епоху в її сучасній історії.

10 Козацькі пісні. – К., 1969. – С. 270–271.
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У цьому контексті український вибір між Сходом і Заходом не 
викликав сумнівів. У цей період помітною стає рішуча реакція укра-
їнців на ці жорсткі акти цариці Катерини ІІ. Це стосується насам-
перед формування громадянського руху у середовищі автономістів, 
дуже впливових і енергійних, зокрема через участь у русі вільних 
мулярів, адже масонські ложі виникали тоді в Україні навіть у про-
вінційних містечках, згадаймо хоча б Полтаву, де у ложі «Любов до 
правди» провідну роль відігравав Іван Котляревський, який стояв 
біля джерел сучасної української мови і літератури.

А сталося це завдяки зверненню капітана Івана Котляревсько-
го до спадщини латинської культури, тобто до «Енеїди» Вергілія. 
Геніальність Котляревського полягає, таким чином, у поєднанні 
античних мотивів змісту з українськими – з козацьким героїчним 
епосом і новою історією. Він помітив аналогію поміж мандрівками 
Вергілієвого Енея після зруйнування Трої із мандрівками запорож-
ців після руйнування Запорозької Січі Катериною. Використавши 
відому сюжетну схему Вергілія, Котляревський у своїй «Енеїді» 
(1798) звернувся до джерел, історії, мови і звичаїв власного наро-
ду, створивши твір, який вивільняє духовну силу, яка дрімала у 
цих пам’ятках, і пробуджує історичну уяву. Біль і страждання Енея, 
пов’язані з долею Батьківщини, глибоко зворушили Котляревсько-
го; адже Еней знав, що, пройшовши страждання, він повернеться 
до батьківщини. Троя повинна відродитися, бо такою є воля богів. 
Ця надія підтримує дух троянських вигнанців, які спільно з Енеєм 
заснують нову Римську державу.

Це ключова наскрізна думка української Енеїди і водночас послан-
ня, яке вказує напрямок змін і культурно-цивілізаційну орієнтацію 
для сучасного середовища українських автономістів, які спрямовують 
свою діяльність на утворення автономії України, водночас посилаючи 
імпульси для її системної модернізації. Аби підкреслити вищезазна-
чену проблему, якої, до речі, уникають україністи, я прагну ще раз на-
гадати, що міф про заснування Європи – це саме є розповідь про Енея, 
який утік із палаючої Трої і дістався аж до берегів Італії.

Цей свідомий вибір Котляревського надав руху автономістів кон-
кретного напрямку і виміру дії. Сам автор запропонував небанальну 
ідею, аби із запорозьких вигнанців на Дону і за Дунаєм створити під 
час наполеонівської кампанії полки Січовий козаків, звернувшись, та-
ким чином, до військових традицій козацтва. Зрештою, наполеонів-
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ська кампанія була для покоління автономістів надзвичайним досві-
дом 11, адже у широких масштабах вони контактували із Заходом, його 
системними післяреволюційними рішеннями, цивілізацією, життям. 
Варто зазначити, що на погляди цього покоління української інтелі-
генції мали вплив ідеї і культура західного просвітництва і дух пре-
романтизму, традиція масонських лож та нові явища і процеси, які 
викликали бродіння у всіх країнах Європи. 

Так, на межі XVIII–XX ст. народжувалися початки новітньої укра-
їнської західницької орієнтації. Увага інтелігенції була зосереджена 
на запровадженні змін до соціального устрою, організації шкільної 
освіти, зокрема професійної, а також на створенні університету – спо-
чатку в Харкові, за участі професорів з Німеччини, а згодом – у Києві. 
У цій діяльності помітно шлях і рушійну силу до майбутніх змін. Вони 
також мали вплинути на формування індивідуальної та колективної 
свідомості народу, його соціальної активності. 

Тож не випадково із вузького грона українських автономістів ви-
йшла тоді анонімно, що й зрозуміло, з уваги на засилля царської цен-
зури, згадана капітальна праця під назвою «Історія Русів»12, котра 
з’явилася на межі XVIII і ХІХ  ст. Цей історіософський трактат пре-
красно вписується в тогочасні прагнення українців, інтригуюче і ма-
льовниче представляє минуле України, її героїчну боротьбу, культуру 
і демократичні традиції. Спираючись на зразки Лівія і Тацита, анонім-
ний автор вклав в уста героїв та історичних постатей прекрасні патріо-
тичні промови, котрі пробуджували історичну уяву і закликали до дії.

«Історія Русів» – це продовження козацького літописання і вод-
ночас його чудовий вінець. Однак, на відміну від праць Самовидця, 
Граб’янки чи Величка, анонімний автор у своїй оцінці минулого чіт-
ко змалював незгоду і спротив українців проти ліквідаційних актів і 
жорстких санкцій, застосованих спочатку Петром І (проти якого ви-
ступив гетьман Іван Мазепа разом зі своїм шведським союзником 
Карлом ХІІ), а особливо Катериною ІІ щодо ліквідації Гетьманщини 
(1764), Запорозької Січі (1775) і запровадження підданства (1783). Це 
були смертельні удари для долі України, тому-то наш автор щоразу 

11 У деяких містах України Наполеона вітали з ентузіазмом, наприклад, у Полтаві 
єпископ Варлаам Шишацький з віруючими вітав його хлібом і сіллю. Історик І. Бор-
щак подає, що на кшталт Варшавського князівства Наполеон збирався утворити 
окреме князівство – Україніду (див.: Борщак І. Наполеон і Україна. – Л., 1938).

12 Kozak S. Preromantyzm ukraiński... – Cz. III, IV; Kozak S. U źródeł… – Rozdz. III, 
IV, де наведено багато наукової літератури.
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підкреслює, що краще гідно «перебувати у постійній боротьбі за сво-
боду, ніж накладати на себе кайдани підданства і неволі»13.

Філософствуючи на історичні і політичні теми, виходячи з духу 
«Трактату про нерівність» Руссо, «Духу прав Монтеск’є» та «Думок 
про філософію історії» Гердера, автор «Історії Русів» невтомно підкрес-
лює, що уярмлювати інший народ ганебно, нав’язувати йому  владу – 
 неморально, відтак «звідки це береться, що ти, монарше [йдеться 
про Петра І], ставиш себе понад чинним законом, нищиш нас своєю 
необмеженою владою і тримаєш у тюрмах, загарбавши здобич до сво-
єї скарбниці? Адже ті провини, в яких ти нас звинувачуєш, це всього 
лиш наш обов’язок, свята повинність, шанована всіма народами, а не 
злочин, який заслуговує осуду»14.

Вищенаведені міркування вкотре доводять, що українська новітня 
західна думка формувалася в опозиції до східного, тобто російського, 
деспотизму, а живий іще дух козацької вольниці знайшов свою під-
тримку в тогочасних соціально-політичних процесах та переломних 
революційних подіях у Франції, Європі та Америці.

У цьому контексті легше зрозуміти, чому в середовищі українських 
автономістів, старшини та козацького братства й інтелігенції ми бачи-
мо наростання «духу виразної опозиції» проти необмеженого царсько-
го свавілля і натиску обскурантизму, який був реакцією на «порушення 
прав і свобод України». Відповідно до нового духу часу, охоче зверта-
лися до козацьких літописів і героїчного епосу, які пробуджували іс-
торичну уяву, барвисто змальовуючи героїчну минувшину, представ-
ляючи картини повстань і бунтів та їхніх ватажків. Ось якими різкими 
словами один із них звертається до царя: «уярмити український народ 
чи іншому подарувати ніхто не має права, бо ж у протилежному випад-
ку він готовий знову мужньо боронитися до кінця і радше згодиться 
вмерти зі зброєю в руках, ніж страждати у ганебному ярмі»15.

Цікаво, що наприклад, поряд із Сагайдачним чи Полуботком 
(усупереч заборонам і накладеній анафемі) значний інтерес викли-
кав гетьман Іван Мазепа, чому, мабуть, сприяло його представлення 
європейській громадській думці Вольтером, Байроном, Готшалом 
та ін. Однак вирішальним чинником було те, що саме гетьман Іван 
Мазепа у союзі зі шведським королем Карлом ХІІ виступив зі зброєю 
в руках проти «східного деспота» Петра І, що, як відомо, заверши-

13 Там само. – S. 78 [Історія Русів. – С. 136].
14 Там само. – S. 111 [Історія Русів. – С. 308].
15 Там само. – S. 223.
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лося ганебною поразкою, але безперечно принесло Україні значний 
розголос в Європі.

Цій популярності сприяли згадане висвітлення видатними по-
статями Європи, а також наступник Мазепи, гетьман Пилип Орлик, 
який у своїх роботах, написаних французькою, «Маніфест до держав 
Європи» і «Вивід прав України» представив образ «козацького наро-
ду», формування його демократичних традицій, боротьбу за свобо-
ду, а також основи державності Гетьманщини, водночас звертаючи 
увагу європейської думки на загрозу деспотизму Москви:

«Ті, хто дбають про інтереси всієї Європи і кожної держави окре-
мо, легко зрозуміють, яку загрозу для свободи Європи становить така 
агресивна [як Росія] держава. Вони добре знають це з історії, але пе-
реважно завдяки великому досвіду і глибокій мудрості, що добре для 
їхньої держави і для інтересів Європи»16.

Перераховуючи ці загрози, гетьман Орлик водночас підкреслив, 
що для забезпечення миру в Європі необхідною є реституція Укра-
їни. Цю ідею він старався популяризувати вже перебуваючи в емі-
грації, а його дипломати виявили у цьому плані багато уміння, до-
сягаючи княжих і королівських дворів Європи. Найбільші успіхи на 
цьому полі здобув син гетьмана – Григорій Орлик, котрий, завдяки 
одруженню з графинею Дентевіль, окрім графського титулу отримав 
від короля звання польового генерала та одночасно виконував спе-
ціальні дипломатичні місії у справах Східної Європи. Тож не випад-
ково він пропонує урядам Франції і Швеції утворити антиросійську 
коаліцію за участю також Пруссії, Польщі, Туреччини і Криму, яка 
була б здатна стримати експансію Росії, повернути Україні свободу і 
забезпечити мир у Європі 17. 

У нарисі історії явищ, процесів і фактів, які розкривають постав-
лене у заголовку питання «Україна між Сходом і Заходом», зазначена 
вище концепція належить до виразно проєвропейської, найбільш 
сучасної, яка значно випереджала свою епоху. Ця глибоко закорінена 
в історії України західницька орієнтація потрапила на сприятливий 
ґрунт новітніх часів, визначивши ґенезу руху національного відро-
дження та наступних змін, реалізованих колами автономістів, масо-
нів, тобто поколінням автора української «Енеїди» – Котляревським 

16 Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної 
думки / упорядкув. і вступ. стаття Б. Кравціва. – Пролог, 1964. – С. 94.

17 Див.: Борщак І. Великий мазепинець – Григор Орлик. – Л., 1932; Bor-
schak E. Hryhor Orlyk. France’s Cossack general. – Toronto, 1956.
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і анонімного автора «Історії Русів», а також молодої інтелігенції, 
об’єднаної в освітніх, університетських товариствах, конспіраційних 
об’єднаннях із виразною антимонархічною налаштованістю і про-
грамою демократичних реформ 18.

У цьому процесі формування, на противагу проросійській опції – 
українській «європейськості», починаючи від Могили, Прокопови-
ча, Виговського, Полуботка, Мазепи, батька і сина Орликів, братів 
Полетиків і до покоління на межі XVII i XIX ст., яке нас тут цікавить, 
слід також шукати джерела процесів, що інтегрують українську на-
цію, чинники, котрі формують її свідомість, темп націєтворчих 
процесів, передумови формування основ новітнього егалітаризму, 
суспільних позицій і зміцнення патріотичних почуттів, які надали 
нового сенсу поняттям «народ» і «батьківщина», котрі сприймають-
ся в контексті здобутків новітнього часу, тобто Великої французької 
революції й Американської Конституції.

Відголоси «духу нової епохи», які були викладені вище і похо-
дять із Полтави, Обухівки чи Харкова, найбільш гучно зазвучали 
у документах конспіраційного Крило-Мефодіївського братства, в 
його відозвах, а насамперед у «Книгах буття українського народу» 
авторства історика, публіциста і письменника Миколи Костомаро-
ва 19. Коли ми ставимо цей молодоукраїнський рух серед сучасних 
європейських течій, тобто ідей Мацціні і його «Молодої Європи», 
утопічного соціалізму Сен-Симона і Ламенне, то прагнемо підкрес-
лити, що як «Книги буття…» Костомарова, так і трактат емігранта 
Іполіта Терлецького «Слово русина» чудово вписуються у дискусію, 
яка точилася на той час у Європі у колах творців «щасливих світів» 
про свободу, рівність і соціальну справедливість, надію на «настан-
ня нової епохи християнізації політичного і соціального життя, яка 
має визволити людство і започаткувати нову епоху в світовій історії, 
коли християнські принципи будуть діяти в суспільному житті і по-
літиці, а у світі запанує свобода і справедливість…»20.

Вказуючи на українську участь у європейських течіях і культурі, 
ми прагнемо також наголосити, що це не просто, як часто сприй-
мається, вклад, який можна оцінити в категоріях локального коло-

18 Див.: Грицак Я. Нарис історії України. – К., 1996; Kozak S. Preromantyzm ukra-
iński... – Cz. III–VI.

19 Kozak S. Ukraińscy spiskowcy u mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. – War-
szawa, 1990.

20 Козак С. Християнство – романтичний месіанізм – сучасність. – К., 2011. – С. 239.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

560

риту, а вияв європейської свідомості, а ширше – свідомості західної. 
Наведені у цьому дослідженні приклади такої свідомості хотілося б 
завершити словами найвидатнішого кирило-мефодіївця, пророка 
українського національного відродження Тараса Шевченка:

Німії, подлії раби, 
Підніжки, царськії лакеї
Капрала п’яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу. Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись! 21

Фундаменти історіософії Тараса Шевченка прозорі, адже це гу-
маністичні цінності людини, для якої божествені й історичні істини 
є вічними цінностями, які визначають порядок речей і світу. Про-
рочі слова поета звернені до імені першого президента післярево-
люційної демократичної Америки Джорджа Вашингтона і славетної 
Конституції, це чітке звернення до Заходу, до його великої дієвої і 
історичної революційної сили, яка має підняти Українців з колін, 
стримати їхню подальшу асиміляцію, деградацію, запалити полум’я 
свободи і принести незалежність.

Цим шляхом можна було б прямувати далі, але це буде окре-
ма тема, а відповідно до заявленої у назві теми («до новітніх ча-
сів») тут слід поставити крапку. На завершення варто підкреслити, 
що представлена проблема «Україна між Сходом і Заходом» дала 
 можливість поглянути на Україну і її історію з дещо відмінної пер-
спективи. Дуже повчальним було те, що українці, протягом віків 
будучи об’єктом різноманітного, безпардонного і багатосторон-
нього утиску, не виключаючи й варварського, не дійшли до цілко-
витої асиміляції. 

21 Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 6 т. – К., 1963. – Т. ІІ. – С. 296.
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І тут ми торкаємося надзвичайно істотного питання: саме ця 
загроза і непевна доля українців значною мірою відіграли роль «ва-
желя» національної свідомості, сприяючи їхньому перетворенню 
на новітню національну спільноту. І врешті, геоцивілізаційне роз-
ташування між світом культури й цивілізації Сходу і Заходу спри-
яло тому, що європейська свідомість більшою чи меншою мірою 
завжди була присутня в Україні, становлячи силу у формуванні на-
ціональної і європейської ідентичності українців.
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УКРАЇНА – МОЯ ЛЮБОВ 1
(інтерв’ю)

– Пане професоре, Ви досліджуєте українську і польську культури, 
багато робите для того, щоб донести до поляків, що українська куль-
тура є чимось прекрасним,чимсь великим, на противагу тому, в чому у 
Польщі переконували молодь. Їм говорили, що українці – це тільки Тарас 
Шевченко, а архітектура, мистецтво на теренах України – то від по-
ляків і росіян. Ви ж не втомлюєтесь повторювати, що українці – народ, 
який виплекав чудову культуру. Як змінити наш стереотип «українці – 
письменні мужики», що працювали в маєтку польського пана ?

– Ви торкнулися дуже важливого питання. Справді, у польсько-
му шляхетському середовищі панувала зневажлива думка: що то 
за народ, там тільки «піп і холоп». Верстви інтелігентної, середньої 
міщанської верстви, власне, тоді майже не було, а якщо й була, то, 
знову парадокс, – полонізувалася, бо це був шлях до кар’єри політич-
ної, депутатської, урядової, наукової, літераторської. Звідси велика 
група людей, яких визначили «gente Rutenus natione Polonus» (родом 
русин, нації польської). Так формувалася в польському шляхетсько-
му середовищі думка, що нема з ким тут дискутувати, розмовляти 
як з партнером. Таким чином, частина українців полонізувалася, а 
ще більша – русифікувалася. Це розпочалося в часи Петра  I, який 
перетягав найрозумніших і найосвіченіших людей з Києва, з Києво- 
Могилянської академії у Петербург та Москву. Освічені українці пе-
ребували в його оточенні, ставали єпископами, творили академію 
наук, служили дипломатами і керували установами, робили кар’єру. 
Відплив інтелігенції спричиняв деградацію українського народу, що 
довело до цілковитого поглинання України Росією, до тотальної ру-
сифікації, яка надто негативно позначилася на українській свідомос-
ті та громадському житті. Згубні наслідки цього видні донині…

Тільки тепер, коли стало можливим відверто писати про такі 
речі, коли українська історіографія починає лічити, яких втрат за-
знала протягом століть Україна, скільки сотень людей, відомих у 
російській науці, культурі, політиці, а також у польській культурі, 
науці, громадському та політичному житті мало українське похо-
дження, постає питання: кому ж було формувати свідомість народу, 

1 Першодрук: Універсум. – 2005. – № 1–4.
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розвивати мову, літературу, культуру і науку, коли ті, хто був покли-
каний це робити, відійшли?

Отже, історія брутально повелася з українцями, оскільки від 
Пере яславської ради 1654 р., а потім з волі Петра I автономія України 
була скасована, а ліквідаційні акти Катерини II остаточно стерли її з 
карти. Нелегко осягнути всі ці звивини історії. Сучасна польська іс-
торіографія і література намагаються це робити і наважуся сказати, 
що за 50 років свого існування кафедра україністики нашого універ-
ситету має чималий доробок на цьому шляху. Адже ми займаємося 
не лише дидактикою, а й науковими дослідженнями, зокрема в остан-
ньому десятиріччі. Наші зусилля залишили слід у польській та укра-
їнській культурі свідомості. Нагадаю, що в комуністичні часи інтерес 
до України викликав підозру і був навіть небезпечним, у чому я пере-
конався на власному досвіді, але то вже інша історія. Зазначу тільки, 
що як україніст протягом сімнадцяти років я не міг виїхати до Укра-
їни, бо в Києві та Москві мене вважали ревізіоністом, який ставить 
підсумнів «передову марксистську радянську науку». Сьогодні, коли 
заходиш до книгарні Пруса і дивишся на широкий вибір україністич-
ної літератури, серце радіє, бо це публікації, які здебільшого є наслід-
ком солідних досліджень і написані без «нормативних обмежень». 
Обминаю видання кресово-мемуарного та політикансько-пропаган-
дистського характеру, в яких фігурують терміни «український націо-
налізм» чи «людиновбивство». Треба радіти, що наукове зацікавлен-
ня Україною зростає, «попит» на Україну. Шкода, що радіо, преса, 
телебачення, полюючи на різні сенсації, залишаються далеко-далеко 
позаду – час від часу з’являються поодинокі статті, рецензії, інформа-
ції, але рідко побачиш поважні українознавчі публікації, хоча б такі, 
які видає наш університет у «Варшавських українознавчих зошитах». 
До речі, досі вийшло п’ятнадцять томів із широко трактованою про-
блематикою з історії, мови, культури, літератури, мистецтвознавства, 
філософсько-суспільної думки, а також історії польсько-українських 
стосунків. Копальня знань! До цього слід додати монографії, словни-
ки, підручники з мови, допоміжні матеріали, переклади літературних 
творів і наукових праць. Все це перебуває в обігу, щоправда, досить 
обмеженому, але немає сумніву, що в пізнанні і наближенні полякам 
України, а українцям – Польщі є помітні зрушення.

Змінюється також ставлення молоді до студіювання української 
філології. Якщо кільканадцять років тому ви мали одного кандидата 
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на місце, то тепер їх майже чотири. Зростання значне, і видно, що 
молодь хоче вивчати українську мову, пізнавати культуру України, 
незважаючи на ті реляції у телебаченні, які показують її як скорум-
повану державу. Прагнуть пізнавати її такою, якою вона є, знайоми-
тись з Україною українською, без жодних історичних нашарувань. 

Саме це для академічного викладача, особливо для мене, дуже 
важливо. Коли Україна входила до складу Радянського Союзу, без-
посередньої співпраці не було, все йшло через Москву. Але після 
того, як Україна проголосила незалежність і українська державність 
вискочила, як Афіна з голови Зевса, ми відразу відчули потужний 
приплив молоді. З  самого початку, у дев’яностих роках, ми мали 
150 заяв, і виникла проблема: що робити? Пам’ятаю, я пішов з цим 
до ректора Володзимежа Сивінського (він брав участь в організо-
ваних нашою кафедрою сесіях «Польсько-українські зустрічі», ак-
тивно підтримував наші ініціативи). Ректор сказав: беріть, скільки 
вважаєте за доцільне і скільки зможете навчити. Ми зупинилися на 
цифрі 40. Зараз маємо стаціонарників трохи менше, бо вже п’ять ро-
ків провадимо заочні студії. Одержуємо до ста заяв.

Цікаво, що мені як викладачеві не доводилося зустрічатись з 
фактом, щоб студенти поширювати ходячі стереотипи, які тут і там 
можна почути в медіа, деяких громадських середовищах. Отже, мо-
лодь мислить самостійно. Її інтерес до України великий. Студенти 
охоче їздять на семестральні студії до Києва, Львова, Івано-Фран-
ківська, передбачених в наших програмах, і, вірте мені, часу не мар-
нують. Бо, по-перше, повертаються з усіма складеними екзаменами 
та заліками, а крім того, безпосередньо «торкаються» України, спіл-
куються, мешкають разом зі своїми українськими колегами, відві-
ду ють цікав місця і приїжджають зачаровані і сповнені вражень. 
Це велика перевага україністичних студій.

Важливо також, що наша програма наближена до львівської та 
київської – широка, розбудована, доповнена полоністикою. Це при-
ваблює до неї. Молодь має можливість долучитися до наукової ді-
яльності чи брати участь у драматичному гуртку, який щонаймен-
ше раз на семестр ставить українську п’єсу або організовує вечори 
поезії. Особливий успіх мають українські пісні та колядки. Дуже 
корисні для студентів наші міжнародні конференції «Польсько-
українські зустрічі», науково-дослідна робота, видання щорічника 
«Варшавські українознавчі зошити», словники, монографії. Тільки 
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ми провадимо заочні магістерські студії з україністики. Усього має-
мо 200 студентів. Усе це разом дає нам право входити до авангарду 
світової україністики. Зусилля нашої кафедри ціняться у наукових 
колах. Ми не замикаємось у наших тісних стінах – усім охочим да-
ємо можливість вибору додаткових студій. Тісно співпрацюємо з 
полоністикою не лише дидактично, а й науково – у дослідженнях, 
у видавничих справах. Колеги з полоністики радо публікують у нас 
свої праці, виступають з рефератами. Я часто кажу своїм україн-
ським, польським, західним колегам, що є своєрідна, сформована на 
кшталт романтизму «українська школа» варшавської полоністики. 
Діють також центр професора Єжи Аксера, школа Яна Малицького. 
Це чималий загін учених, які займаються проблемами України.

– Ви також налагодили співпрацю з українськими навчальними 
закладами. Доводилося чути, нібито вони значно нижчого рівня і 
фінансово слабші. Це, мабуть, не відповідає дійсності? З Ваших пу-
блікацій я дізнався, що тамтешні заклади належать до найкращих 
на теренах колишнього Радянського Союзу. Як насправді ?

– Звичайно, є різні установи за статусом та рівнем. Наш універ-
ситет співпрацює з кращими із них. На мій погляд, наші можливос-
ті ширші, зокрема фінансово, а також коли йдеться про розбудову 
академічних структур, дослідницьку, видавничу, співробітництво 
із західними закладами. Україна ж, з огляду на стан економіки, фі-
нансів, гальмування реформ, загальний застій, часто тупцює на 
місці. Це стосується і навчальних закладів. Крім того, університети 
потерпають від хвороби, якої й ми не уникли  – великий відплив 
кадрів на Захід. Досить тільки поцікавитись, скільки українських 
спеціалістів працює в польських навчальних закладах. Це люди, які 
приїжджають, щоб заробити, і працюють на користь нашої освіти 
й науки. Такі реалії. На мою думку, співпраця Варшавського уні-
верситету з українськими є слушним вибором. Завдяки їй польські 
й українські дослідники – історики, літературо-і мистецтвознавці, 
археологи, мовознавці, соціологи, філософи, фольклористи, етно-
графи мають двосторонній доступ до величезних архівних і бібліо-
течних матеріалів – давніх та сучасних. Ці багатющі джерела для 
дослідників спільної польсько-української історії є безцінними. 
Керівництво нашого університету розуміє важливість і корисність 
такої співпраці і, ведучи далекоглядну політику, сприяє укладанню 
угод з усе більшою кількістю українських навчальних закладів.
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