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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
 
 

ТЕМА 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
План 

1. Поняття про давню українську літературу. 
2. Проблеми вивчення давнього письменства. 
3. Жанрове розмаїття давньої літератури. 

 
Література 

1. Білоус П. Зародження української літератури / П. Білоус. – 
Житомир, 2001. 

2. Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської 
Русі) / П. Білоус // Слово і час. – 2002. – № 2. – С. 19–24. 

3. Возняк М. Історія української літератури : [у 2 кн.] / М. Возняк. – 
Львів, 1992. – Кн. 1. 

4. Чижевський О. І. Історія української літератури / О. І. Чижевський. – 
Тернопіль, 1994. 

 
1. Поняття про давню українську літературу. Давня українська 

література XІ-XVIII ст. – початковий і найтриваліший період розвитку 
нашого письменства, його фундамент, на якому пізніше розвинеться нова 
українська література. Відлік літературного часу починається з XІ ст., 
оскільки найстаріший рукопис Остромирового євангелія датований 1056-
1057 рр. Більшість літературознавців вважають, що літературні пам’ятки 
як зразки не лише висловлювання певної думки, а й оформлені за певними 
мистецькими канонами твори, з’являються з Х ст. 

Важливо зрозуміти, що стародавня українська література має особ-
ливості, без урахування яких неможливо зрозуміти ні окремих творів, 
ні розвитку літературного процесу. 

Особливості давньої української літератури 
Перш за все, це теоцентризм, адже давня література щільно стикається 

з християнством. Завдяки християнізації Русі Біблія стала важливим 
джерелом і взірцем для письменства. Це стосується й інших творів 
ранньовізантійської доби. 

Символізм та алегоризм – теж характерна особливість середньовічних 
літературних текстів. Мистецтво тлумачення цих символів та алегорій 
є сферою літературної герменевтики. 
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Третя особливість староукраїнського письменства – його рукописний 
характер. Первинний текст (протограф), з якого списували копії частково 
або повністю, до сучасного читача не завжди доходив. Списки фігурували 
як варіанти протографа. Створювалися також компіляції – своєрідні 
комбінації з різних текстів. Книги писалися кирилицею, так званим уставом, 
пізніше – напівуставом. 

До особливостей давньої української літератури відносять і своєрідність 
авторської свідомісті, яка формувалася під впливом середньовічних 
уявлень про те, що книжник є не творцем, а виконавцем волі Божої. Тож 
середньовічний автор не прагнув до індивідуального самовираження, а 
орієнтувався на апробовані взірці. Він вишукував цитати у Святому 
Письмі, використовував готові штампи, кліше, словесні формули. Не 
мислячи себе організувальним центром написання книг, книжники свої 
твори здебільшого не підписували. 

2. Проблеми вивчення давнього письменства. Складною і заплу-
таною на сьогодні є проблема щодо старокиївської спадщини. Майже два 
століття триває суперечка: кому належать культурні скарби Київської 
Русі ХІ-ХІІІ ст. – Україні чи Росії? Питання хилилося на користь «северян», 
хоч у ХІХ – на поч. ХХ ст. лунали тверезі голоси, що Україна – пряма 
спадкоємниця старокиївської культури. Здається, тут немає про що спере-
чатися, адже основні руські землі – Київське, Чернігівське, Переяславське, 
Галицьке, Волинське князівства – були розташовані на території нинішньої 
України, а отже, і всі їхні матеріальні й духовні надбання – це беззасте-
режний спадок України. Та російську науку це не влаштовує, і ось уже 
друге століття нав’язливо й без наукових та історичних підстав обсто-
юється думка, начебто пам’ятки Київської Русі належать Росії. 

Радянська наука свого часу трохи пом’якшила цю проблему, взявши 
на озброєння тезу про те, що Київська Русь була «колискою» трьох 
братніх слов’янських народів – російського, українського та білоруського, 
а звідси випливає, що старокиївську культуру успадкували одночасно 
всі три названі східнослов’янські народи. Нині тезу про «колиску» 
відкинуто. Проте російська наука не відмовилася від своїх претензій на 
старокиївське письменство. 

Думки про «русскость» видатних творів давнього українського 
письменства найактивніше відстоював у нові часи академік Д. Лихачов. 
Прагнення російської імперської науки зробити відносно молоду російську 
культуру й літературу старшою є цілком зрозумілим. До неї без жодних 
застережень зараховуються твори світового значення, які належать іншій 
літературі й до Росії мають дуже далеке відношення. 

До недавнього часу літературу Київської Русі досліджували здебільшого 
російські вчені. Українці не наважувалися підступити до неї, побоюючись 
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конкурувати з росіянами, серед яких були, щоправда, видатні постаті – 
М. Присьолков, Б. Греков, Д. Лихачов, Б. Рибаков, М. Тихомиров та ін. 
У ХІХ-ХХ століттях давню літературу досліджували такі українські вчені: 
М. Максимович, П. Куліш, І. Франко, М. Возняк, Д. Чижевський, О. Біле-
цький, М. Гудзій, М. Грушевський, Л. Махновець, В. Крекотень, В. Німчук, 
М. Котляр, В. Франчук, О. Мишанич, В. Микитась. Серед сучасних 
медієвістів назвемо П. Білоуса, М. Сулиму, Ю. Пелешенка, В. Шевчука, 
М. Корпанюка, Л. Ушкалова та ін. 

Становить науковий інтерес і проблема періодизації давньої української 
літератури. Різні її моделі свого часу пропонували І. Франко, М. Гру-
шевський, С. Єфремов, М. Гнатишак, Б. Лепкий і Д. Чижевський. Серед 
сучасних медієвистів із періодизацією давньоукраїнської літератури 
виступили В. Яременко, Ю. Ісіченко та О. Пахльовська. Перші співвід-
носять українську літературу ХІ-ХVІІІ ст. із відповідними періодами 
західноєвропейських культур (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко). О. Па-
хльовська поділяє українську літературу ХІ-ХVІІІ ст. (візантійської доби 
української цивілізації) на писемність київської доби, галицької доби та 
католицької Русі, першого відродження, між Бароко та Просвітництвом. 
П. Білоус акцентує увагу на тому, що давньоукраїнське письменство 
чітко розмежовується на основні два періоди – Середньовічний (з ХІ до 
середини ХVІ ст.) і Бароковий (від середини ХVІ ст. до кінця ХVІІІ ст.). 
Середньовічний період характеризується існуванням держави Київська 
Русь, а потім перебуванням українських земель під владою Литовського 
князівства. А у плані світоглядно-естетичному – домінуванням христи-
янської ідеології, символічно-алегоричним відображенням дійсності, 
системою жанрів, сформованою під впливом візантійської естетики. Під 
час барокового періоду розвитку української літератури активізувалася 
національно-визвольна боротьба українського народу, відбувалося ін-
тенсивне засвоєння культурно-освітніх скарбів європейського Заходу, 
урізноманітнилися жанрово-стильові форми красного письменства, його 
тематика, та увиразнилося світське начало. 

3. Жанрове розмаїття давньої літератури. Наукові студії про 
письменство Київської Русі залишають невиразне враження про його 
жанровий склад. Це можна пояснити, в першу чергу, певною інерційністю 
в осмисленні жанрових форм давньої літератури, коли перелік жанрів з 
однієї праці переносився до інших з деякими уточненнями та допов-
неннями. Це простежується в синтетичних працях з історії української 
літератури, написаних за минулі сто років. В академічній «Історії 
української літератури» у 8-ми томах висвітлення літературного періоду 
Київської Русі позначено помітним впливом російських медієвістів. 
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Із російських дослідників, котрі вивчали києворуський період історії 
літератури, найбільшу увагу жанрам приділив Д. Лихачов. Вироблений ним 
погляд на жанрову систему давньоруської літератури й досі лишається 
пріоритетним у російській медієвістиці. Вчений виклав в окремих статтях 
та розділах монографій і конкретизував у численних студіях теорію жанрів, 
які сформувалися в період Київської Русі. Ключові позиції його такі: 

1) давньоруські жанри орієнтовані на «практичну мету», тобто вони 
обслуговують певну позалітературну сферу життя – церковну, юридичну, 
державну; 

2) жанри пов’язані з напрямом і стилем епохи; 
3) жанри пов’язані між собою ієрархічно (первинні та синтетичні 

або жанри-типи і жанри-підтипи); 
4) літературна природа жанру залежить від теми й предмета зобра-

ження, що відбилося на термінології та назвах творів; 
5) жанр визначав особу автора; 
6) літературні жанри взаємодіяли з усними, а оригінальні твори 

часто виникали на перетині фольклорних та літературних традицій. 
Таким чином, враховуючи міркування як українських, так і російських 

учених, можна реконструювати жанрову систему літератури періоду 
Київської Русі, визначити прикметні особливості кожного жанру в тій 
системі. Вимальовується така картина: 

– літературні жанри – це прямі запозичення з болгарської та 
візантійської літератур, а оригінальні – трансформовані з перекладних 
або новоутворені в процесі становлення письменства; 

– церковні жанри – це «література церковних кіл», вони мають 
цілеспрямоване церковно-ужиткове призначення; 

– світські жанри в основному відображають позарелігійні сфери 
життя і мають виразно пізнавальну, а то й розважальну функцію (бе-
летристика). 

Самостійні ліричні жанри відсутні, проте староруська поезія помітна в 
літературі київської доби: елементи дружинної поезії, героїчного епосу. 
Драматичні жанри також відсутні. 

 
 

ТЕМА 2. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 

План 
1. Перекладна література: 
а) література світська; 
б) релігійні книги. 
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2. Оригінальна література: 
а) житія, хождєнія, патерики; 
б) літописи («Повість минулих літ», Київський літопис, Галицько-

Волинський літопис); 
в) ораторська проза («Слово про Закон і Благодать» Іларіона, «Слово о 

полку Ігоревім», «Слово Кирила Туровського»). 
 

Література 
1. Александров О. Старокиївська агіографічна проза / О. Алек-

сандров. – Одеса : Астропринт, 1999. 
2. Архиєпископ Ігор Ісіченко. Аскетична література Київської Русі. – 

Х. : Акта, 2007. 
3. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / 

[переклад І. Огієнка]. – К. : Видання Українського біблійного товариства, 
1993. 

4. Білоус П. Естетичне значення давньої української літератури / 
П. Білоус // П. Білоус Актуальні питання української медієвістики. – 
Житомир, 2009. – С. 28–46. 

5. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / 
Д. С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1986. 

6. Літописні оповідання про похід князя Ігоря. – К. : Наук. думка, 
1988. 

7. Літопис Руський. – К., 1989. 
8. Соболь В. О. З глибини віків. Вивчення давньої української 

літератури в школі / В. О. Соболь. – К. : «Зодіак-Еко», 1995. – С. 25–44. 
9. Сулима В. Біблія і українська література / В. Сулима. – К. : 

Освіта, 1998. 
10. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: 

доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття) / О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2002. 
11. Толочко П. Тисячоліття давньоруського літописання / П. Толочко // 

Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 3–13. 
12. Франко І. Історія української літератури / І. Франко // Франко І. 

Зібрання творів : [у 50 томах]. – Т. 40. – К. : Наук. думка, 1983. 
13. Чижевський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. – 

Тернопіль : Феміна, 1994. 
14. Шевчук В. Збережено на віки / В. Шевчук // Дорога в тисячу 

років. – К. : Дніпро, 1990. 
 
1. Перекладна література. Прийняття християнства на Русі спри-

чинило інтенсивну перекладацьку працю (книги з Візантії, Болгарії). 
Зауважимо про особливості перекладів релігійних книг на Русі. Йдеться 
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про вільне поводження книжників з оригіналами (нові редакції і списки), 
аби донести запозичений твір у доступній формі, подати чужий сюжет 
у рідній оболонці. Спочатку здійснювався переклад релігійних книг 
(окремих частин Біблії), апокрифів – творів на біблійну тематику, що 
доповнювали або уточнювали Святе Письмо, але не входили до біблійного 
канону, агіографічних творів. 

Світську літературу представляли переклади природничо-наукової 
та історичної літератури. Світські книги: візантійський збірник «Пчела» 
(антологія афоризмів, прислів’їв, вибраних із Біблії, античних письменників 
тощо (у тому числі з Плутарха, Демокріта, Сократа, Менандра, Евріпіда). 
Афоризми укладені за темами (про добродійне життя, правду, цнотливість, 
мужність тощо). 

Природничо-наукова література 
– «Шестодневи» Василія Великого, Георгія Пісіда, Іоанна Екзарха 

Болгарського (про природу Землі і Космосу); 
– «Фізіолог» (про тварин, казкових істот, рослини, мінерали) Василія 

Великого, Іонна Златоустого, Амвросія, Ієроніма; 
– «Християнська топографія» (переклад візантійського письменника 

ХІІ – початку ХІІІ ст. Козьми Індикоплава (географічна енциклопедія)). 
Історична література 
Це оповіді про історію Світу до ІХ ст. Хроніка Іоанна Малали (про-

повідника) складається з 18 книг-розділів (історія людства від Адама і 
Єви, всесвітній потоп, розселення людей). Ці сюжети ввійшли пізніше 
до «Повісті минулих літ». Далі – історія Ассиро-Вавилонії, Єгипту, Риму, 
Візантії. Хроніка Георгія Амартоли (грішника) відома у дев’яти списках. 
Використано хроніку Малали, а далі доповнено історичними фактами з 
Йосифа Флавія події з 813 до 842 р. н. е. Повісті (про Акира Премудрого 
та Індійське царство, про Варлаама та Йоасафата) та романи («Алек-
сандрія», «Девгенієве діяння»). 

Біблія – головний твір перекладної літератури Київської Русі 
Сьогодні увесь цивілізований світ сприймає Біблію (Святе Письмо 

християн) не лише як основну релігійну книгу християн та іудеїв, а й як 
одну з найдавніших пам’яток світової літератури. У колишньому Радян-
ському Союзі Біблія була забороненою. 

Біблію називають Святим Письмом, Словом Божим, Одкровенням, 
Книгою Книг, Книгою спасіння. Вперше назвав ці книги Біблією Іоан 
Златоуст, константинопольський патріарх. Його сучасник – Ієронім 
(перекладач Біблії латиною) вживав вислів «божественна бібліотека», 
бо складається Біблія з 50 книг Старого Заповіту і 27 – Нового. Біблійні 
книги виникли в різні часи, і творили її представники шістдесяти поколінь – 
більше 40 авторів із різних соціальних верств (Мойсей – вихований у 
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знатній єгипетській сім’ї, Петро – рибалка, Соломон – цар, Матвій – 
митник, Павло – рабин). Є навіть версія («Відродження», 1993, № 1), що 
частина Старого Заповіту написана жінкою – сорокалітньою аристо-
краткою, що була придворною дамою царя Соломона. Створювалися 
Біблійні книги на трьох континентах – в Азії, Африці та Європі, трьома 
мовами: давньоєврейською, арамейською, грецькою. Писалися книги Біблії 
у ХІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. (Мойсей своє «П’ятикнижжя» писав у 
пустелі, Єремія – у в’язниці, Лука – під час подорожей, Іоан – на острові 
Патмос, Давид написав частину книг під час військових походів). 

Старий Заповіт 
Писаний давньоєврейською і частково арамейською мовами. Визнається 

іудеями і християнами. Старий Заповіт складають: П’ятикнижжя Мойсеєве, 
Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня (Повторення Закону). Книги 
історичні: Ісуса Навина, Суддів, Рут, І і ІІ Самуїлові, І і ІІ Царів, І і 
ІІ Хроніки, книги Ездри, Неемії, Товита, Юдити, Естер, І і ІІ Макавеїв. 
Книги навчальні поетичні: Іова, Псалмів, Приповістей Соломонових, 
Еклезіастова (або Проповідника), Пісня над піснями (або Пісня Пісень), 
Мудрості, Сираха. Книги пророцькі: великих пророків: Ісайї, Єремії, 
Єзекіїля; малих пророків: Даниїла, Осії, Йоіла, Амоса, Овдія, Йони, Михея, 
Наума, Авакума, Софонії, Огія, Захарії, Малахії. 

Цар-письменник Соломон 
З іменем Соломона пов’язані такі частини Старого Заповіту, як «Пісня 

Пісень» Соломона, «Книга Приповістей Соломонових». Цар Соломон – 
син Давида від його дружини Вірсавії. Його ім’я означає «мирний». Сам 
Бог повелів Давиду так назвати сина, бо Давид пролив багато крові. По 
землі поширилася слава про його (Соломона) мудрість, якою наділив на 
прохання Соломона Бог (сюжет «Хто мати дитини?»). Дипломат (динас-
тійний шлюб з дочкою фараона Єгипту), побудував торговий флот. Помер 
після сорокарічного царювання у 60 років (975 р. до н. е.), похований у 
Єрусалимі. 

Книга Приповістей Соломонових писана задля мудрості і навчання, 
задля пізнання розсудливості. Мудрою вважається людина покірна, чесна, 
лагідна і любляча, що вміє будувати свої стосунки з іншими людьми 
на засадах любові і поваги. Книга апелює до розуму, упокорює власну 
сваволю («Якщо голодний ворог твій – нагодуй його хлібом, якщо 
спраглий – напої його водою»). 

Пісня над Піснями 
Сучасна літературознавча наука не вважає автором цієї книги Соломона, 

хоча жанр любовної лірики вперше прижився в Палестині саме при 
дворі царя Соломона. Більшість пісень складено між ІХ-ІІІ ст. до н. е. 
На думку деяких учених, це збірка пісень весільного обряду, що її 



Історія української літератури (Давня література) 

13 

виконували як дійство за участю молодої, молодого і весільних дружок. 
Християнська традиція бачить у текстах Пісень певну алегорію. В любові 
пастуха і пастушки, нареченої і нареченого оспівано палку щиру любов, 
даровану людині від Бога, і це є високим виразом Божої любові до 
людини. Мотиви різноманітні: жага любові, страх перед нею, заклики 
до кохання, сумніви і взаємні захоплення незайманим красивим тілом, 
любовні марення, сповнені бажання плотських насолод. 

Давидові псалми (Псалтир) 
Це збірка лірико-повчальних творів. Давид зібрав гурток підготовлених 

людей і доручив їм використовувати релігійні гімни під час служби 
Божої. Слово «псалом» – від грецької «псатеріон» – арфа. У єврейських 
текстах збірник – сифертегіллін (Книга хвали). До книги входять 
159 псалмів, 73 з них написані самим Давидом, інші – різними авторами з 
ХІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е. Всі Давидові псалми можна поділити на такі 
тематичні групи: 

1. Псалми, у яких пригнічений горем та тяжкою недугою автор 
скаржиться на заподіяну кривду, біль, страждання і просить у Бога захисту 
і підтримки. 

2. Твори, у яких від імені народу автори звертаються до Бога із 
благанням у час лихоліття, війни, голоду, мору. 

3. Псалми, у яких автори прагнуть розбудити віру в Бога, у його 
милість та опіку. 

4. Твори, де висловлені почуття вдячності від окремих осіб та цілої 
громади. 

5. Гімни, що прославляють Бога. 
6. Псалми історично-повчального характеру. 
7. Псалми філософсько-медитативного характеру, де оспівуються 

велич, гідність, даровані людині Богом. 
8. Псалми, які прославляють космічну світобудову, де небеса – це 

оселя Бога, його вічні хороми. 
Поетична мова псалмів – це мова давньосхідної поезії, якій властиві 

специфічні засоби у передачі думок і почуттів – своєрідна образність, 
фразеологія, метафори. Постійні повтори – звертання до Бога, похвала 
Йому, прохання про милість чи помсту. Для авторів псалмів Бог – не 
лише вища незбагненна сила, для них Він – живий, здатний сприймати 
світ, як людина, своїми почуттями – гніватися, ревнувати, вболівати. 
Намагаючись наблизити Бога до світу, порівнюють Його зі скелею, вежею, 
твердинею, за яку може сховатися немічна людина. 

Сам Ісус Христос співав пасхальні псалми, роз’яснював учням, про 
що в них ідеться. Використовував псалми й у суперечках з ворогами. 
Останніми словами Ісуса був псаломний рядок: «Отче, у руки Твої 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

14 

віддаю Свого Духа». Видатний діяч візантійської церкви Василій Великий 
зазначав про псалми: «Чого тільки не знайдеш у них! Прояв мужності, 
досконалість справедливості, поважність поміркованості, повнота мудрості, 
шлях до покути, міра терплячості, одне слово – вся сукупність блага!» 

Для прикладу, у першому псалмі на контрасті подано характеристику 
праведної людини і злої. Вказується на основи – які будуть досягнення 
і кінець кожної з них. Шевченко до цього псалма звертається у поемі 
«Холодний Яр» та у посланні «І мертвим, і живим...». У 1845 р. 
Т. Шевченко переспівав Псалми Давидові. 

Книги пророків 
Зазначимо, що для давніх євреїв пророк – це той, хто промовляє від 

імені Бога, це людина, обдарована здатністю передбачати майбутнє. 
Через нього смертним звіщується воля безсмертного Творця. У Біблії 
вміщено книги пророків – великих і малих (із великих пророків: Ісайї, 
Єремії, Єзекіїля; 13 – малих: Даниїла, Осії, Йоіля, Амоса, Овдія, Йони, 
Михея, Наума, Авакума, Софонії, Огія, Захарії, Малахія). Звернімося 
до деяких книг пророків, які згадуються у творчості Т. Шевченка. 

Книга пророка Осії (784-744 рр. до н. е.) передає думку, що 
визнавати Бога треба не лише формою обряду, а й духом істини. Осія 
вважав, що за язичницький блуд Бог покарає ізраїльтян. 

Пророк Єремія (нар. бл. 650 р. до н. е.) провіщав долю своєї землі, 
остерігав князів, священиків, простих людей від гріхів. Він закликав 
Юдею віддатися вавилонському цареві Навуходосорові, бо вважав це 
лихо законною Божою карою, що впала на грішний народ. 

Біблійний пророк Єзекіїль (пророкував у VІ ст. до н. е.) поклав на 
можновладців вину за те, що ізраїльський народ попав у неволю. Він 
акцентував особисту відповідальність людини за переступи Божих 
Заповідей. 

Книга пророка Ісайї. У той час Ізраїль був провінцією Ассірійської 
імперії, й іудеї сплачували легку данину. Ісайя (ІІ пол. VІІ ст. – поч. 
VІІІ ст. до н. е.) – з аристократів, мав блискучу освіту і талант оратора, 
поета. Вольовий, сильний, щедро обдарований, Ісайя переконував царя 
Ахаза, аби той вірив у Бога, а не шукав підтримки в ассірійського 
володаря. Той не слухав, Ісайя проголосив, щоб Господь покарав царя, 
і це здійснилося (гл. 35. «Блаженство Божого народу по муках». 

Новий Заповіт 
Складається з Чотириєвангелія (від святого Матвія, Марка, Луки, Іоана); 

Книг історичних: Дії святих апостолів; Послання апостола Павла: до 
римлян, І і ІІ до коринтян, до галатів, до єфесян, до филипян, до колосян, І 
і ІІ до солунян, І і ІІ до Тимофія, до Тита, до Филимона, до євреїв; Соборних 
послань: святого апостола Якова, І і ІІ святого апостола Петра, І і ІІ і 
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ІІІ святого апостола Івана (Іоана), святого апостола Юди. Є тут і Книга 
пророцька: Об’явлення (Одкровення) Іоана Богослова (Апокаліпсис). 

До наших днів не дійшли оригінали книг Біблії. Найдавніші списки 
єврейських рукописів датуються ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. Їх було 
знайдено на узбережжі Мертвого моря та в Єгипетській пустелі. Від 
VІІІ ст. н. е. до нас дійшов один з повних текстів Єврейської Біблії – 
рукопис масорецький (копія Х ст. зберігається в Санкт-Петербурзі). 

У книгах Старого Заповіту – багато сюжетів, що стали популярними у 
світовій літературі, образотворчому мистецтві (Відродження – Рафаель, 
Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Рембрант, Веласкес, Ботічеллі, Тиціан, 
Тінторетто, Веронезе, Дюрер, серія малюнків Т. Шевченка «Притча про 
блудного сина»; в українській літературі – це творчість Г. Сковороди, 
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, П. Тичини, В. Барки і поетів 
«Розстріляного Відродження»). 

Книги Нового Заповіту оформилися остаточно в єдине ціле у ІІ ст. н. е. 
Їх канонізував (остаточно ствердив) Лаодинійський церковний собор 
364 року. Дослідник Біблії Генрі Гелей вважає, що євангеліст Матвій 
відтворює образ Ісуса-Месії, Марко – показує Ісуса Чудесного, Лука – 
Ісуса-Сина Людського, Іоан – Ісуса-Сина Божого. Послання святих 
апостолів Павла, Петра, Якова роз’яснюють головні положення вчення 
Ісуса Христа: про добрі справи, любов до ближнього, про спасіння 
Благодаттю, а не Законом. Заключна частина – Об’явлення (Одкровення) 
Іоана Богослова – змальовує картину другого пришестя й остаточної 
перемоги Христа. 

Нині достовірно відомо, що всі чотири Євангелії були написані в 
І ст. н. е., тобто тоді, коли євангельські події відбувалися на землі. 
Чорнобильську катастрофу пов’язують із пророцтвом Апокаліпсиса, де 
Іоан передвіщав кінець світу, який мав статитися через занепад віри, 
падіння моралі. Після аварії в Чорнобилі людям пригадалися рядки з 
останньої книги новозавітних писань: «І засурмив третій ангел, – і велика 
зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок і 
на водні джерела. А імення зорі тій – Полин. І стала третина води, як 
полин, і багато людей помирали з води, бо згіркла вона...». Цей трагічний 
образ дав поштовх до створення десятків художніх творів на чорнобильську 
тематику: В. Яворівський, «Марія з Полином у кінці століття»; І. Драч, 
«Чорнобильська Мадонна»; Є. Гуцало, «Креморій нації». Образ дикого 
звіра, що «мав два роги», а говорив як «дракон», постає в романі В. Барки 
«Жовтий князь». (До речі, В. Барка здійснив один з перекладів Апока-
ліпсиса українською мовою). В часи Київської Русі Біблія потрапила 
до нас як Кирило-Мефодіївський переклад. 
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Найдавніші Біблії в Україні: Остромирове Євангеліє (1056-1057 рр.) – 
найдавніша писана кирилицею книга Новозавітна; Реймське Євангеліє 
(І частина ХІ ст.), що його вивезла дочка Ярослава Мудрого Анна до 
Франції; українською мовою Євангеліє було переписане у місті Пересоп-
ниця (поблизу Рівного) – 1561 р. (Пересопницьке Євангеліє); Острозька 
Біблія (1581 р.). 

Перший переклад повної Біблії українською мовою здійснили 
П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Пулюй (1903 р., Відень). У 1962 р. – 
митрополит Огієнко Іван. В Україні особливим авторитетом користувався 
Псалтир, за яким учили дітей читати. Переспіви Псалтиря знаходимо у 
П. Гулака-Артемовського, М. Максимовича, Т. Шевченка, С. Руданського, 
І. Франка, П. Куліша, Лесі Українки, Ліни Костенко та інших письменників. 

Апокрифи 
Твори на біблійну тематику, що доповнювали або уточнювали Святе 

письмо, але з різних причин не були канонізовані церквою, називаються 
апокрифами. У Київську Русь вони надходили у перекладах з болгарських 
оригіналів. Але треба зазначити, що перекладачі так змінювали ці 
апокрифи, що ті ставали фактом літературного процесу Київської Русі. 
Розрізняються старозавітні і новозавітні апокрифи. До старозавітних 
відносяться, наприклад, «Како сотвори Бог Адама», «Про Соломона та 
Китовраса». До новозавітніх – «Хождєніє Богородиці по муках», «Хождєніє 
Апостола Андрія» (згодом внесене в «ПМЛ»). 

У «Хождєнії Богородиці по муках» розповідається, як Богоматір у 
супроводі архангела Михаїла обходить пекло і бачить різноманітні муки 
грішників (шахраїв, брехунів, ледарів, розпусників, злодіїв), які киплять 
у смоляних річках, висять на розпечених залізних гаках, а навколо – 
черви, гадюки, страшна задуха і сморід. Висловлюється думка про те, 
що після смерті люди розплачуються за свої гріхи і злочини (згадаймо 
картини пекла в «Енеїді» (1798 р.) І. Котляревського). Богородиця – дуже 
земна, людяна. Це – любляча мати, яка глибоко співчуває людським 
стражданням і прагне полегшити муки грішникам. 

В одному з офольклоризованих апокрифів розповідається, як Бог, 
виганяючи Адама та Єву з раю, дав Адамові дерев’яну лопату і звелів 
йому копати землю та сіяти хліб. А Єві дав кужіль і веретено, щоб пряла. 
І. Франко писав, що апокрифи були своєрідним «містком» від книг 
церковних до світських. У них ми знаходимо багато казкових сюжетів, 
розрахованих на зацікавлення читача. Докладніше про І. Франка як 
дослідника апокрифів можна дізнатися у книзі В. Микитася «І. Франко 
як дослідник давньої української літератури» (К., 1988. – С. 123-151). 

Апокрифічні сюжети використали мандрівні дяки, І. Котляревський 
(«Енеїда»), М. Гоголь («Ніч перед Різдвом»), Т. Шевченко («Марія»), 
С. Руданський («Байки світові»), І. Франко («Мойсей»). 
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2. Оригінальна література 
Агіографічна проза, або інакше – житійна література, продовжувала 

традиції перекладних житій і патериків. Але руські письменники не 
копіювали візантійські зразки, а творчо «перетопили» візантійські впливи, 
як справедливо зауважує сучасна дослідниця О. Сліпушко. Оригінальні 
житія, створені в період Київської Русі: «Повідання про Бориса і Гліба», 
«Житіє Володимира», «Житіє Ольги», «Память і похвала князю Воло-
димиру», «Житіє Феодосія Печерського». Досить популярним в усі 
християнські часи в Україні була така пам’ятка агіографії, як «Києво-
Печерський патерик». Житійна література про Бориса і Гліба складається 
із творів відомих і анонімних авторів. Ранній анонімний агіографічний 
твір – житіє «Сказаніє про Бориса і Гліба, в якому за джерело послу-
гували події, описані в «Повісті минулих літ». (Докладніше про це житіє – 
у книзі П. Білоуса «Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст.», с. 100-
104). Особливо популярне «Житіє Феодосія Печерського» Нестора 
(80-ті роки ХІ ст.) складається з низки традиційних сюжетів згідно з 
вимогами жанру (майбутній святий з дитинства відрізняється надзви-
чайною релігійністю, уникає мирських спокус, любить церкву). Про 
Феодосія автор зауважує: «Благодать Божа була з ним, і дух Святий 
змолоду вселився в нього». Ставши ченцем, він уособлює ідеальний образ 
аскета і подвижника, долає диявола і творить чудеса. Ним захоплюються 
ченці і миряни. До нього за порадою і благословенням іде князь. Це житіє 
виділяється талановито створеними картинами мирського та монастир-
ського життя. Саме у «Житії Феодосія Печерського» Нестора монумен-
тальний стиль епохи Середньовіччя знайшов найбільш яскраве і досконале 
вираження в описові «приватного» життя конкретної людини. 

Нестор описує життя Феодосія як величний приклад служіння Богу і 
людям, вартий наслідування. У високому поетичному стилі пише автор про 
заснування Феодосієм Печерського монастиря. На думку Д. Чижевського, 
у «Житії Феодосія Печерського» Нестора всі епізоди розпадаються на 
три групи: 

1. Характеристика Феодосія як аскета, священика та ігумена мо-
настиря. 

2. Його ставлення до «світу». 
3. Окремі прояви милості Божої – чудеса. 
Підбиваючи підсумки, Д. Чижевський пише, що Феодосій – не 

представник крайньої аскези (втечі від світу до пустелі), а наближений 
він до палестинської монастирської традиції, яка поєднує помірковану 
аскезу з продуктивною працею та діяльністю на користь світу. 

Досить популярними агіографічними творами були і є «Сказання про 
Бориса і Гліба» Якова Мніха (ІІ пол. ХІ ст.), «Повість і похвала князю 
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Володимиру» (повна назва: «Пам’ять і похвала князю руському Воло-
димиру, як хрестився Володимир і дітей своїх хрестив, і всю землю 
Руську від краю і до краю, і як хрестилась бабуся Володимира Ольга, 
до Володимира. Списано Іаковом Мнихом (місяця липня, в 15 день)»). 
Автор підкреслює, що Володимир може бути названий святим, бо святого 
чоловіка, як говорить Іоанн Златоуст, пізнають за його справами. Справи 
Володимира святі. Таким чином, книжник Яків Мніх утверджує необ-
хідність канонізації Володимира – хрестителя Русі. (Текст твору можна 
прочитати за книгою «Тисяча років української суспільно-політичної 
думки» : у 9 т. – Т. 1. – С. 224-230). 

«Києво-Печерський патерик» – пам’ятка І пол. ХІІІ ст. (місце монастиря 
в історії культури, автори, склад патерика, популярні сюжети, літературна 
історія, рецепція патерика в новій та новітній літературах). Самостійне 
опрацювання за книгою Ю. Ісіченка «Києво-Печерський патерик у 
літературному процесі кінця ХVI – поч. XVIII ст. на Україні» (К., 1990), 
книгою Д. Абрамовича «Києво-Печерський патерик. Репринтне видання». – 
К., 1991 – текст, вступна стаття і післяслово В. Крекотня). 

Паломницька література, або хождєнія 
Паломник – від слова «пальма» – гілка, яку приносили з подорожі 

до святих місць у Палестині прочани. 
«Житіє и хожденьє Даниила, Руськыя земли игумена» (поч. ХІІ ст.). 

Твір написаний під враженням мандрівки до Святих місць у 1106-1108 рр. 
ігумена, можливо, Чернігівського монастиря. Представляючись «худшим», 
автор показує, що не вбачає у подорожі свою особливу заслугу. Далі 
говорить про умови і мету подорожі та описує святі місця. Наприклад, 
опис Єрусалима, Назарета, Віфлеєма, Єрихона. 

Патріотичні ідеї твору: Палестина в описі обряду, коли свічки ставилися 
за князів у ієрархічному порядку; автор називається ігуменом всієї Руської 
землі; подано порівняння з природою руської землі. Збереглося більше 
100 списків пам’ятки, найдавніші з яких датовані ІІ половиною ХV ст. 
Автор – людина віруюча, благочестива, добра, але й гордовита. Стиль 
автора відзначений конкретністю, точністю опису баченого. 

Ораторська проза 
Цей вид літератури представлений простою та урочистою проповіддю. 

Ораторські прозові твори писалися за вимогами гомілетики (мистецтва 
церковного красномовства). 

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона (40-ві роки ХІ ст.) – яскравий 
зразок урочистої проповіді, яка складається з трьох частин: 1) Про Закон, 
даний Мойсеєм і про Благодать та про Істину; 2) Похвала кагану нашому 
Володимиру; 3) Похвала князю Ярославу Мудрому, який постає як гідний 
продовжувач справ Володимира. 
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Розуміння Іларіоном свободи волі. Вперше порушена проблема 
вибору. Прикладом його є вибір князя Володимира. Оксана Сліпушко 
акцентує: «Іларіон на багато століть цим (вільним вибором Володимира) 
випередив ідеї Лейбніца, Канта, Гегеля. Морально зумовлена свобода 
волі і єдність усіх племен і націй – це стимул до виходу з рабства Закону 
до Істини. У Платона гармонію творили Розум, Мужність і Справедливість, 
а в Іларіона – Благодать, Свобода волі і Совість. Це був вражаючий 
крок уперед. Це був прорив у філософській думці Європи, який здійснив 
руський мислитель митрополит Іларіон». 

Сучасний медієвіст П. Білоус серед різноманітних художніх засобів 
(алегорія, символи, метафори, епітети, антитези, перефраз) акцентує 
увагу і на ритмічному мовленні, яке наявне у творі Іларіона. 

Кирило Туровський (ІІ пол. ХІІ ст.). Народився у Турові. Там же на 
прохання прихожан став єпископом. Вихованець Печерського монастиря. 
Основні твори: «Притча про людську душу і тіло», «Сказання про чернечий 
чин, від Старого Заповіту до Нового», «Повість Кирила многогрішного 
ченця до Василія ігумена Печерського», «Слово на нову неделю по 
Пасці». У першому творі він використав апокрифічну притчу про сліпого 
і кульгавого, аби ствердити державну і церковну єдність Київської Русі 
проти намагань Андрія Боголюбського підірвати цю єдність. 

«Слово о полку Ігоревім» – найдавніша пам’ятка ораторського 
мистецтва, перлина літератури Київської Русі. Час написання: між 1185 
та 1187 рр. Твір дійшов у списку ХVІ ст. У 1800 році твір було видано, а 
у 1812 році рукопис ХVІ ст. згорів у пожежі під час війни з Наполеоном. 

«Слово...» було знайдено у списку без вказівки автора. Все це породило 
проблему часу і проблему авторства. Щодо останньої існує декілька 
гіпотез. Серед них виділяють гіпотези Б. Рибакова, який приписував 
авторство боярину Петру Бориславичу. М. Федоров вважав, що писав 
«Слово...» воєвода князя Ігоря Рагуїл. О. Назаревський доводив, що це 
був син Ігоря від першого шлюбу Володимир. І. Новиков зазначає про 
галицького книжника Тимофія. Цікавим є обґрунтування авторства 
брата Ярославни – Володимира Ярославича – Л. Махновцем. 

Ідейна спрямованість твору – це заклик до єднання руських князів, 
що було важливою проблемою, адже Русь роздирали, ослаблювали 
міжусобиці. Композиційно «Слово...» складається зі вступу, експозиції, 
зав’язки, кульмінації, розв’язки, епілогу і славослів’я. Твір має відступи: 
«Золоте слово» Святослава і «Плач Ярославни». 

У вступі «Слова о полку Ігоревім» викладено художні принципи 
зображення подій. В експозиції подано характеристику Ігоря Святославича 
і наголошується, що здійснює він свій похід в ім’я Руської землі. У зав’язці 
описано початок походу та сонячне затемнення, яке віщує негаразди. 
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Дуже стрімкий розвиток подій – змальовано перший бій з половцями і 
перемога та друга битва. Спроба Ігоря зібрати військо, утримати його від 
втечі – це кульмінація твору. Розв’язка – поразка війська Ігоря. Потім 
подається відступ перший, у якому автор вустами Святослава говорить 
про єдність князів. Автор закликає припинити міжусобиці. Другий 
відступ – «Плач Ярославни». Втеча Ігоря з полону – епілог «Слова...». 
Славослів’я в кінці твору є проголошенням слави на честь князів та 
їхніх воїнів-захисників Руської землі. Образна система твору, його поетика 
і зв’язок з усною народною творчістю розглядається докладніше на 
практичному занятті. 

Літописи 
Яскравою пам’яткою руського літописання кінця ХІ – поч. ХІІ ст. є 

«Повість минулих літ». Вона являє собою літописний звід, який увібрав 
не лише весь попередній досвід історичних знань Русі, а й досягнення 
європейської історичної думки, традиції візантійської християнської 
культури. Вражає широка ерудиція літописця. Він постійно звертається не 
лише до Біблії, що була вищим авторитетом знань у Середньовіччі, а й 
до візантійських історичних хронік. Ідеться про «Хроніку» Георгія 
Амартоли, «Хроніку» Іоана Малали, «Літописець» константинопольського 
патріарха Никифора, житія грецьких святих та ін. 

Вступ до «Повісті минулих літ» не має дат, але літописець розповідь 
про князя Кия подає у своєрідній хронологічній рамці. Їй передує легенда 
про відвідування Русі апостолом Андрієм, а за нею слідує повідомлення 
про прихід на Дунай болгар і білих угрів (приблизно перша половина 
VІ ст. н. е.). 

Стосовно авторства існує немало прихильників тези, що літопис 
написаний ченцем Печерського монастиря Нестором (його декілька разів 
згадує Полікарп – чернець цього монастиря у «Києво-Печерському 
патерику»). Є версія, яка згадується у Лаврентіївському списку, що 
літописцем був не лише Нестор, а й Сильвестр – ігумен Михайлівського 
Видубицького монастиря. 

Академік ХVІІІ ст. Г. Міллер, вражений широтою літописної інформації 
і рівнем її систематизації, писав, що літописець Нестор та його послі-
довники створили систему руської історії, яка настільки повна, що жодна 
інша нація не може похвалитися таким скарбом. О. Шахматов датував 
найдавніший літописний звід 1037-1039 рр., Л. Черепнін відносить дату 
до Х ст. Б. Рибаков появу «Початкового літопису» пов’язує з подіями 
996 р. (Цього року відбулося освячення Десятинної церкви у Києві, до 
якої на замовлення Володимира було підготовлене перше історичне 
узагальнення життя Київської Русі впродовж 150 років). 
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При укладенні зводу були використані матеріали архівів велико-
князівського двору (договори з греками, поодинокі записи різних подій, 
епічні сказання, річні записи, які робилися в церковних книгах при 
митрополичній кафедрі і церкві святого Іллі), політичний комплекс 
болгаро-візантійських повідомлень. 

«Повість минулих літ» доведено до 1110 р. До неї увійшли усі 
попередні літописні зводи: 

996 р. – початковий літопис (Анастас Корсунянин, Десятинна церква); 
1039 р. – найдавніший Київський звід (Іларіон, Софія Київська); 
1073 р. – Київський звід Никона (Іларіона); 
1093-1096 рр. – Києво-Печерський звід Іоана (ігумена). 
«Повість минулих літ» має ІІІ основні редакції: 
І редакція 1113 р. – Нестора; 
ІІ редакція 1116 р. – Сильвестра; 
ІІІ редакція 1118 р. – невідомого автора (близької до Мстислава особи). 
Літопис «Повість минулих літ» починається словами «Се повесть 

временных лет откуда есть пошла Руськая земля, кто в Киеве нача перве 
княжити и откуда Руська земля стала есть». Твір носить високу патріотичну 
ідею – єдності Руської землі, утвердження значимості Київської Русі 
на міжнародній арені, яскраво виражену антивізантійську спрямованість. 
Джерела «Повісті...»: Біблія та апокрифи, хроніки Амартоли і Малали, 
попередні літописні зводи, церковні повчання, фольклор. Дослідники 
вважають, що легенда про Рюрика та його братів, твердження, що Аскольд і 
Дір були раніше воєводами Рюрика, є тенденційним у ІІІ редакції «По-
вісті...». Адже, як довів М. Брайчевський, Аскольд і Дір були нащадками 
Кия. 

Особливу увагу при читанні й аналізі тексту літопису належить 
приділити таким фрагментам: 

– Оповідання про князя Олега (походи на Візантію, смерть від 
коня свого). 

– Загибель Ігоря Рюриковича від деревлян. 
– Легенди про княгиню Ольгу. 
– Про життя і смерть князя Святослава. 
– Сказання про хрещення Русі при Володимирі у 988 році. 
– Легенда про білгородський кисіль. 
– Оповідання про братів-мучеників Бориса і Гліба (1015 р.). 
– Повість про осліплення Василька Теребовлянського. 
– «Повчання Володимира Мономаха». 
Стиль літописів – стиль монументального історизму, за Д. Лихачовим 

(за Д. Чижевським – стилістична «монументальність»). Мова літописів – 
поєднання книжної та розмовної мов. І. Франко підкреслював, що 
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оповідання про печенігів 972 р. «уложене віршами». Стиль державно-
юридичний, церковний, військовий чергуються з оригінальними фразео-
логізмами, афоризмами і народними прислів’ями та приказками: «Біда, 
аки в Родні», «Погибоша, аки обри», «Мертві сорому не мають», «Поки 
камінь почне плавати, а хміль тонути», «Коли вовк повадиться до овець, 
то виносить всю отару», «Не передавивши бджіл, меду не їсти», «Смерть 
спільна всім». Переклади «Повісті...» українською мовою здійснювали 
І. Франко, Л. Махновець, В. Яременко, В. Близнець. 

 
 

ТЕМА 3. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
ІІ ПОЛОВИНИ ХІІІ-ХVІ ст. 

 
План 

1. Українська література пізнього Середньовіччя (ІІ пол. ХІІІ-ХV ст.). 
2. Література Ренесансу (ІІ пол. ХV – кінець ХVІ ст.). 

 
Література 

1. Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. : [навч. 
посіб.] / П. В. Білоус. – К. : ВЦ Академія, 2009. – С. 162–184. 

2. Голенищев-Кутузов И. П. Итальянское возрождение и славянская 
культура ХV-ХVІ вв. / И. П. Голенищев-Кутузов. – М. : Наука, 1963. 

3. Наливайко Д. Україна в рецепції західних гуманістів ХV-ХVІ ст. / 
Д. Наливайко // Європейське відродження та українська література 
ХІV-ХVІІІ ст. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 3–39. 

4. Пелешенко Ю. В. З творчості та діяльності Григорія Цамблака / 
Ю. В. Пелешенко // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські 
літератури. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 21–38. 

5. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя. 
Система жанрів. Духовні інтенції / Ю. Пелешенко. – К. : ПУ «Фоліант», 
2004. – 420 с. 

6. Шевчук Вал. Муза Роксоланська / Вал. Шевчук. – Кн. 1. – К. : 
Либідь, 2004. – С. 32–64. 

 
1. Українська література пізнього Середньовіччя (ІІ пол. ХІІІ-

ХV ст.). Коли йдеться про літературу і культуру в цілому пізнього 
Середньовіччя в Європі – це період ХІІІ-ХV ст. Термін «середні віки» 
(«media aetas», «intermedia aetas») з’явився у працях західноєвропейських 
істориків ХVІ-ХVІІ ст. Уперше його використали італійські ренесансні 
діячі на позначення часу, що минув від падіння античного світу до 
епохи Відродження. 
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Головною об’єднуючою основою і фундаментом усієї середньовічної 
цивілізації було християнське вчення. Цей період в українській літературі 
Д. Чижевський називав «майже паузою в літературному розвитку». 

Значний вклад в українську літературу означеного періоду внесли 
І. Франко, М. Грушевський, М. Возняк, Д. Чижевський, Л. Махновець, 
В. Крекотень та Ю. Пелешенко. 

Зауважимо, що більшість творів цього періоду входить до спільної 
скарбниці українського та білоруського письменства. Деякі тогочасні 
пам’ятки належать усім православним слов’янам, а окремі – ще й румунам, 
оскільки письменство цих народів пов’язувала спільна церковнослов’янська 
літературна мова. Після татаро-монгольської навали частина київських 
та галицько-волинських книжників емігрує на північ, де займаються 
літературною діяльністю, часто дістають високі церковні посади. Від’їзд 
талановитих людей на північ пов’язаний і з переносом у 1299 р. Митро-
поличої кафедри з Києва до Володимира. Такі книжники, як Серапіон, 
митрополити Кирило ІІ, св. Петро (Ратенський), анонімний автор «Житія 
Олександра Невського», Арсеній Тверський, належать як українській, так 
і російській літературі. 

Важливу роль у літературному процесі кінця ХІV-ХV ст. відіграли 
вихідці з Болгарії – київські митрополити Кипріян та Григорій Цамблак. 
Служачи ідеї вселенського православ’я, вони органічно влилися в 
історію духовної культури тих народів, серед яких жили і творили. 

Серед агіографічних творів ІІ пол. ХІІІ ст. слід назвати «Житіє Михайла 
Чернігівського» та «Житіє Олександра Невського». Перший твір написаний 
Андрієм, особою, наближеною до князя-мученика. Він походив з Чернігова. 
Створено житіє у Ростові Великому. 

Первісна редакція «Житія Олександра Невського» була створена 
незабаром після його смерті (1268 р.). Написано житіє у Володимирі, 
на Клязьмі, невідомим галицьким книжником за участю Київського 
митрополита Кирила II. За своїми жанровими особливостями це житіє 
являє собою поєднання агіографічної та воїнської повістей. Автор під-
креслює численні християнські чесноти Олександра. Він уводить у твір 
епізод полеміки князя з послами від Папи Римського, в якому герой 
виступає захисником православ’я. Олександр Невський постає типовим 
для Середньовіччя ідеальним правителем – мудрим, сильним, вродливим 
та хоробрим: «Лице же єго – аки лице Йосифа, иже от силы Самсона. 
И дал бѣ ему Бог премудрость Соломона, храбрство же его – аки царя 
римського Єуспесіана, иже б пленил всю землю Іудейскую». Але основна 
частина житія орієнтує увагу на бойових подвигах князя, на описах 
переможних битв з тевтонськими військами та лівонськими лицарями. 
Досить барвистий опис «льодового побоїща» на Чудському озері. У цьому 
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житії виразно простежується галицька літературна традиція. Художньо-
стильові особливості твору, спосіб змалювання військових баталій є 
подібними до відповідних елементів у Галицько-Волинському літописі. 
Образ Олександра Невського багатьма рисами наближається до образу 
Данила Галицького. 

У другій половині ХIII – середині ХIV ст. продовжує розвиватися 
перекладна література, серед зразків якої, наприклад, «Ізмарагд», «Златая 
Цепь», «Златая матиця», «Маргарит», «Златоуст». 

«Ізмарагд» – літературний збірник, відомий у численних східнослов’ян-
ських списках ХIV-ХVII ст., де вміщені слова і повчання, переважно 
релігійно-морального характеру. Серед них – слова «о почитании 
книжном», проти поклоніння ідолам, ворожбитства, розваг і забобонів, 
пов’язаних з поганством. Низка творів збірника торкається родинно-
побутових стосунків. Наприклад, «О женах добрых і злых», «О наказаніи 
чад», «Како достоит челядь имети». Є статті про сни, про правду і кривду 
тощо. Значна частина слів цього збірника має слов’янське походження, 
наприклад, проповіді Феодосія Печерського, Кирила Туровського, Се-
рапіона Володимирського. 

Болгарський чернець Діонісій у ХІІІ-ХІV ст. переклав з грецької 
«Маргарит» – збірник морально-учительного характеру, який складався із 
вибраних слів Іоана Златоуста. На східнослов’янському ґрунті ця збірка 
остаточно сформувалася десь у XV ст. Перше друковане видання книги в 
Україні здійснено 1595 р. у Острозі. 

Пожвавлення стосунків між Україною та південнослов’янськими 
землями припадає на другу половину XIV – першу половину XV ст. 
Цей період дістав назву другого південнослов’янського впливу, основними 
причинами якого були розквіт болгарської і сербської духовної культури 
напередодні завоювань Балкан Османською імперією та еміграція з 
Болгарії та Сербії церковних діячів. 

Через посередництво болгар на українських землях поширюється 
ісихазм, що з середини XIV ст. став офіційною ідеологією православної 
церкви у Візантійській імперії. З ученням ісихатів пов’язане поширення в 
літературі різновиду орнаментального стилю – емоційно-експресивного, 
так званого «плетення словес». Твори в цьому стилі помережені окличними 
реченнями, риторичними запитаннями, внутрішніми монологами, нео-
логізмами, нагромадженням синонімів, епітетів, порівнянь. Ці художньо-
стильові засоби надають мовленню підвищеної емоційності й служать 
абстрагованості викладу. Автори гіперболізують свої почуття, чимало 
уваги намагаються приділити внутрішньому світу людини. Цей стиль 
виявився переважно у літературі високих жанрів – житіях, проповідях і 
похвальних словах. Його поширення в Україні пов’язане з діяльністю 
Київських митрополитів Кипріяна та Григорія Цамблака. 
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Кипріян (бл. 1330-1406 рр.). Спадщина складається з низки слів, житій, 
послань, грамот, листів та молитов. Друге послання Кипріяна до ігуменів 
Сергія Радонезького та Федора Симоновського (23.06.1376 р.) – гострий 
публіцистичний твір, у якому автор відстоював свої права на митрополію 
«всієї Русі». Автор викриває церковну політику московського князя 
Дмитрія Донського, розповідає про свої поневіряння у Москві. Йому 
належить і «Повість про Михаїла-Митяя» (1382 р.). Це переробка 
невеликого літописного оповідання про те, як московський князь Дмитрій 
Донський намагався зробити митрополитом свого ставленика Митяя. 
В цьому творі простежуються риси памфлету: іронія, певні недомовки 
та опозиційний до князя політичний підтекст. 

Літературна спадщина Григорія Цамблака (бл. 1364-1419/20 рр.) – 
понад 40 творів: житія, похвальні слова, проповіді на різні церковні свята. 
Він виступає як блискучий публіцист. В Україні ним написане і виголошене 
у Києві (1409-1410 рр.) «Слово надгробне митрополиту Кипріяну». Це 
фактично перший панегірик, створений у новому для України емоційно-
експресивному стилі. Новаторство автора виявляється у широкому 
використанні спогадів і особливо – в передачі власних почуттів до 
покійного митрополита, автобіографічних подробиць життя. Він не 
використовує топосу самоприниження, як інші середньовічні письменники. 
Йдеться у «Слові» про близькість автора до Київського митрополита і 
наголошується, що той прагнув зробити з нього наступника. 

Цамблак постійно порівнює діяння Кипріяна з біблійними персонажами. 
Так він пише, що у Кипріяна терпіння, як у Йова, гостинність, як у Авраама. 
Він цнотливий, як Йосиф Прекрасний, а твердий, як пророк Самуїл. 
Екзальтація почуттів письменника доходить до краю, коли він пише про 
Кипріянову смерть. Цією сумною звісткою «стрела печалі уязви» тисячі 
людей. Він з теплотою згадує свою останню зустріч з митрополитом 
Кипріяном у 1379 році, коли той благословив юного Цамблака. 

Передренесансним явищем в українській культурі другої половини 
ХV ст. була діяльність перекладацького гуртка, що займався перекладом з 
івриту. Це так звані «ожидовілі», колискою яких був Київ. Представники 
цієї раціоналістичної течії залишили низку перекладів з єврейської на 
тодішню українсько-білоруську мову. 

2. Література Ренесансу (ІІ пол. ХV – кінець ХVІ ст.). У ХV – 
першій половині ХVІ ст. виникає Литовсько-Білоруський літопис. Його 
основний зміст складає історія Литви, в яку вкраплено події, що відбу-
валися на українських землях. Ідеться про князів Гедиміна, Ольгерда, 
Ягайла та Вітовта. З-поміж сюжетів літопису варто виділити повість 
«О Подольской земли» та «Похвалу о великом князи Вітовте». Оповідь 
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«О Подольской земли» присвячена завоюванню литовськими князями – 
братами Коріятовичами – українського Поділля у середині ХІV ст. 

«Похвала князу Вітовту» – найхудожніший твір, що органічно ввійшов 
до складу «Литовсько-Білоруського літопису». Він був складений не 
раніше 1428 і не пізніше 1430 р. (тоді Вітовт помер). Автор похвали, 
використовуючи відомий «топос звеличення», ідеалізує свого героя, 
використовуючи арсенал засобів «плетення словес». Він не може дібрати 
слів, щоб гідно розповісти про діяння Вітовта, про його силу і хоробрість. 
Могутність князя порівнюється з невичерпною у своїй течії річкою, а 
мудрість його – з невичерпним морем. Він постає у творі найсильнішим 
володарем Європи, що є очевидним перебільшенням. Головною ідеєю 
«Похвали Вітовту» є політична незалежність і могутність Великого 
князівства Литовського. У творі відчувається вплив прози Кирила Туров-
ського. 

У ХV ст. з’являються нові редакції творів, відомих з часів Київської 
Русі. Так, у 1406 році тверський єпископ Арсеній, виходець з Києва, укладає 
так звану Арсеніївську редакцію «Києво-Печерського патерика». До збірки 
включено службу і похвалу Федосію Печерському та оповідь про 
заснування монастиря. Згодом, у 1460 р., виникла Касіянівська редакція 
патерика. Тут було вміщено ряд літописних звісток про перенесення 
мощей Федосія Печерського (докладніше про це – у книзі Ю. Ісіченка 
«Києво-Печерський патерик в літературному процесі кінця ХVІ – початку 
ХVІІІ ст. на Україні». – К., 1990). 

З південнослов’янським впливом у другій половині ХІV – першій 
половині ХV ст. пов’язана поява в Україні таких пам’яток візантійського 
письменства, як «Діоптра» та «Шестоднев» (переклади обох творів 
виконано ритмізованою прозою). Йдеться також і про появу в Україні 
перекладеної в Болгарії візантійської повісті «Слова о царе Фоце и его 
жене». У цьому творі показується праведник (Никифор) як жертва жіночої 
злості, підступності і хіті (Тефана – його дружина, дочка корчмаря). 

У ХV ст. на східнослов’янських землях з’являються перекладені 
південнослов’янськими книжниками візантійські хроніки Іоанна Зонари 
та Костянтина Манасії (перша написана близько 1117 р., друга – близько 
1140 р.). На початку ХVІ ст. написано і Короткий Київський літопис. Його 
хронологічні рамки – ІХ ст. – 1515 р. Записи подій з 1491 до 1514 року 
вів сучасник-очевидець. Ідеться про історію Київської землі і Волині. 
Пізніше цей твір увійшов до Супрасальського літопису, де він має назву 
«Начало русских князей Русскаго княженья». Літописець описав у творі 
і татарські напади на Київ (1482 і 1496 рр.), і мор на Волині (1495 р.). З 
особливою теплотою він змальовує образ князя Костянтина Острозького 
(бл. 1460-1530), який переміг військо московського князя Василя ІІІ під 
Оршею у 1515 р. 



Історія української літератури (Давня література) 

27 

До відомих пам’яток середини ХVІ ст. належить і така пам’ятка 
давньоукраїнської літератури, як Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.). 
У творі значною мірою використано українську фразеологію. На жаль, 
Пересопницьке Євангеліє збереглося не в оригіналі, а у копії 1701 року, 
виконаній на замовлення гетьмана І. Мазепи для кафедрального собору у 
Переяславі. Нині воно зберігається у ЦНБ ім. В. Вернадського. На ньому 
присягають Президенти незалежної України. 

Окрему увагу необхідно приділити латиномовній поезії, яка стала 
наслідком навчання українських студентів у вузах Європи. Зокрема, йдеться 
про твори С. Кленовича, його поему «Роксоланія» (кінець ХVІ ст.); 
«Пісню Павла Русина з Кросна» (1509 р.); поему «Пісня про зубра» 
М. Гусовського (1523 р.); віршову посвяту Папі Римському до книжки 
«Прогностична оцінка поточного 1483 року магістра Юрія Дрогобича із 
Русі, доктора мистецтв і медицини Болонського університету»; латино-
мовну поему киянина Івана Домбровського «Дніпрові камени» (1618 р.) 
та твори Станіслава Оріховського Русинського, зокрема його памфлет 
«Розбрат з Римом» (1551 р.). 

 
 

ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА 
КІНЦЯ XVI – ПОЧ. XVII ст. 

 
План 

1. Полемічна література кінця XVI – поч. XVII ст. як явище бароко. 
2. Творча спадщина письменників-полемістів із Острога. 
3. Іван Вишенський та його місце в українській полемічній літературі. 
4. Іпатій Потій – письменник-полеміст протилежного табору. 
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1. Полемічна література кінця XVI – поч. XVII ст. як явище 
бароко. Полеміку щодо правовірності католицької або православної 
християнської віри започаткував польський єзуїт Петро Скарга, який у 
1577 році видав трактат «Про єдність Божої церкви під одним пастирем і 
про грецьке відступлення від тої єдності». В цій праці викладено повну 
програму оновлення української церкви та її об’єднання з католицькою 
під рукою Папи Римського. Це було сприйнято як нав’язування като-
лицизму і як засіб ополячення українського народу, адже переважно 
панство окатоличувалося і ополячувалося. Загострилася полеміка між 
православними і католиками з приводу введення 1582 року Григоріан-
ського календаря на зміну юліанському. Насамперед виступив проти 
цього перший ректор Острозької академії Герасим Смотрицький. 

Унія 1569 р. (Люблінська) та 1596 р. (Берестейська) були для розвитку 
полемічної літератури знаковими історичними подіями. Результати 
останньої унії знайшли відгук у творах багатьох українських православних 
письменників-полемістів. Ця література була складовою української 
барокового письменства. 

Полемічну літературу слід розглядати як акт боротьби з римо-
католицькою експансією (проти наслідків унії 1569 та 1596 рр.). Зазначимо, 
що кінець XVI – поч. XVII ст. характеризується зверненням письменників 
до естетики бароко (Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Іван 
Вишенський, Касіян Сакович, Захарія Копистенський та ін.). У стильовому 
ключі твори полемічної літератури є зразком раннього українського 
бароко. Популярними були такі жанри, як трактат, послання, монолог-
інвектива (звинувачення). 

Термін «бароко» в українському літературознавстві з’явився у працях 
Д. Чижевського. Значну цінність мають праці про бароко сучасних 
дослідників Л. Софронової, В. Крекотня, Л. Ушкалова, А. Макарова, Вал. 
Шевчука. Феномен української полемічної літератури характеризується 
обстоюванням правдивості певної віри, зверненням до розбіжностей 
між православ’ям і католицизмом, аргументами від історії, зверненням до 
історико-літературних питань (історія жанру казань); пафосом Христового 
апостола, який опинився серед поганського люду; покладанням на традицію 
і відцуранням новин у православних полемістів (Христофор Філалет, 
Петро Могила, Іван Вишенський). 

Національно-визвольний пафос полемічної літератури з її повагою 
до народного життя сприяв утвердженню позицій простої мови, якою і 
написана більшість творів українських полемістів. 

2. Творча спадщина письменників-полемістів із Острога. Говорячи 
про витоки і активізацію полемічної літератури, необхідно врахувати 
роль братств та друкарень. Особливо це стосується таких братств, як 
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Львівське, Брестське, Луцьке, Литовське, Богоявленське. Значна частина 
письменників-полемістів пов’язана життям і діяльністю з Острозькою 
академією (заснована 1576 р. князем Костянтином Острозьким). Це – 
Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Клирик Острозький. 

Герасим Смотрицький – перший ректор Острозької академії, активний 
учасник видання острозької Біблії (1581 р.), автор прозових і віршових 
творів (посвята Костянтину Острозькому в Біблії 1581 р.). У полемічно-
публіцистичній статті «Календар Римський новий» (1587 р.), яка була 
спрямована проти введення католицьким Римом Григоріанського кален-
даря, письменник уперше заговорив про жорстокий визиск трудового 
народу. Він змалював селянина, бідного, убогого, котрий у поті чола 
заробляє хліб свій і утримує пана. Той селянин звик сповняти давні 
звичаї предків своїх, віддаючи належне і Богу, і пану. Тепер же пан 
змушує його і в святкові дні працювати (йдеться про розходження у 
православних і католицьких церковних календарях). 

У трактаті «Ключ царства Небесного» Герасим Смотрицький піддає 
критиці католицькі догмати та заперечує верховенство Папи Римського. 
Цей твір у праці «Історія української літератури» високо поціновував 
І. Франко не лише за протистояння окатоличенню українців, а й за 
влучність, легкість і делікатність автора, який написав не сухий теологічний 
трактат, а подав живу картину стану української суспільності у другій 
половині ХVІ в. Герасим Смотрицький у цьому творі широко вживав 
народні прислів’я і приказки, звертався до таких авторитетних джерел, 
як Святе Письмо. Йдеться і про протиставлення поглядам апологетів 
католицизму Петра Скарги та Бенедикта Герберста. 

Мелетій Смотрицький – син Герасима Смотрицького. Освіту отримав 
спочатку в Острозькій академії, а згодом – в університетах Європи 
(Віленській єзуїтській академії, Лейпцігському, Нюрнберзькому, Віттен-
берзькому та Бреславському університетах). Докладніше про життя і 
творчість письменника читайте у книзі П. Яременка «Мелетій Смотри-
цький. Життя і творчість» (К., 1986 р.). Діяльність Мелетія Смотрицького: 
робота учителем у князів Соломирецьких (під Мінськом), членство у 
Вільненському православному братстві, робота викладачем у Київській 
братській школі, духовна кар’єра (єпископ, архієпископ, архімандрит 
Братського Святодухівського монастиря), анафема від уніатського 
митрополита В. Рутського і боротьба проти унії, прилучення до унії. 
1618 р. – видання «Граматики Словенскія правилное синтагма» – перлини 
давнього мовознавства (В. Німчук). Літературна спадщина Мелетія 
Смотрицького: «Тренос» (1610 р.); «Лямент на жалісну смерть Леонтія 
Карповича» (1620 р.). 
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«Тренос, або плач єдиної вселенської апостольської східної церкви» 
написано польською мовою і підписано Теофілом Ортологом (псевдонім 
Мелетія Смотрицького). Цей твір є відповіддю на Віленські події 1609 р., 
коли уніати вигнали з православного монастиря тих ченців, які не 
погодилися стати греко-католиками. Художня майстерність письменника 
проявляється у творенні образної системи (акцент на використанні 
народних плачів – голосінь, персоніфікація, образ Матері-Церкви). 
Освіченість Мелетія Смотрицького проявляється використанням у 
«Треносі» 150 творів світової літератури. 

Православна Мати-церква плаче за своїми невдячними дітьми 
(єпископами-відступниками), які її, немічну, покинули: «Діток народила і 
зростила, а вони зреклися мене, стали мені посміховиськом і глумом». 
І далі: «Сини і дочки мої, котрих зродила і зростила, зоставивши мене, 
пішли за тою, котра ними не боліла, аби з набутком із дорідності її 
носитись» («Українська література ХVІІ ст.» – К. : Наук. думка, 1987. – 
С. 68). Дорікає і розвінчує Мелетій Смотрицький як православних, що 
піддалися на агітацію уніатів, так і власне самих уніатів. 

У «Треносі» подано і список українських та білоруських світських 
магнатів, які зрадили рідній вірі. Як лиха мачуха, постає у творі 
католицька церква на чолі з Папою Римським. Тут Мелетій Смотрицький 
досить влучно використовує протестанську західноєвропейську літе-
ратуру. 

Твором Смотрицького зачитувалися у православному середовищі і 
осудили в католицькому та уніатському. Зокрема, з «великою заразою» 
порівнював «Тренос» Петро Скарга (1610 р.) та перший біограф Мелетія 
Смотрицького Якуб Суша у праці «Саул і Павло» (1666 р.). 

3. Іван Вишенський та його місце в українській полемічній 
літературі. Найбільш вивченою в історії полемічної літератури є творчість 
Івана Вишенського. Справжнє ім’я і прізвище його не відомі. З 16 трактатів 
і писань, які дійшли до наших днів, опубліковано при житті автора 
(≈ 1550-ті роки – 1620-ті роки) один твір – «Послання до князя 
К. Острозького» (1598 р.), який передруковувався у «Кириловій книзі» 
(1644; 1786; 1792 рр.). У 1865 р. М. Костомаров в «АЮЗР» («Архив 
Юго-Западной России») видав чотири твори письменника. Історія із 
захистом М. Костомаровим дисертації про унію завершилася наказом 
про її спалення. І. Франко про полеміста написав статті «Іван Вишенський 
і його твори», «Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність» та 
поему «Іван Вишенський». Повне видання творів Івана Вишенського 
здійснив І. Єрьомін (М., 1955). 

До найбільш відомих творів полеміста належать: «Викриття диявола-
миродержця», «Порада», «Зачапка мудрого латинника з глупим русином», 
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«Видовище мисленне», «Послання до єпископів». Проблематика творів 
І. Вишенського – викриття і розвінчання дій єпископів-уніатів; пропаганда 
нового суспільства (церкви), якому треба повернутися до чистоти і 
первинної освіченості, що існувала до розвитку християнства; пошук 
шляхів до Бога через самоочищення і просвітлення. Іван Вишенський 
обстоював перевагу церковнослов’янської мови, проте у деяких його 
творах використані й елементи «простої» мови. І. Франко вважав його 
одним із фундаторів публіцистичного стилю. Пише полеміст барвисто, 
соковито; образи його творів наочні, динамічні. Стиль визначає їдка іронія 
аж до безжального сарказму. 

«Викриття диявола-миродержця» – один з кращих творів І. Вишен-
ського. Епіграф до твору – євангельська легенда про спокушання дияволом 
Ісуса Христа у пустелі. Йдеться про алегорію у творі, яка використана, 
щоб показати внутрішню боротьбу, пов’язану з переходом від світського 
до аскетичного життя, щоб послужити Богу. Боротьба в душі І. Вишен-
ського відбувалася щодо питання, чи лишатися на Афоні, чи повернутися 
до світського життя. Діалог голяка-странника зі спокусником-дияволом – 
це діалог, швидше, з самим собою. І. Франко писав, що «концепція цього 
твору є наскрізь ліричною, без жодної науки для інших». Ключовий образ 
«Викриття диявола-миродержця» – алегорія боротьби душі і тіла, 
божественного і мирського, цноти і гріха. Образи-антиподи твору: диявол-
спокусник і голяк-странник. Авторський стиль: градація, пароболічність, 
парафраза, герметичність. Як справедливо зауважує П. Білоус, у цьому 
творі маємо пристрасну авторську сповідь, у якій відтворено дихотомію 
мислення і почуттів автора: Вишенський – світ, Вишенський – Вишенський. 
За першою схемою автор протиставляє себе славі, розкошам, багатству – 
таким диявольським привабливим спокусам. Вишенський став ченцем, 
бо збридив таким світом. І у другій схемі Вишенський – Вишенський 
висловлено глибоку драму автора, в якій колишні принади знищила 
аскетична доктрина, а психологічна боротьба тривала на суто вербальному 
рівні – у формі діалогу голяка-мандрівника зі спокусником-дияволом. 
Для цього твору письменника, як і для інших, характерними є такі риси 
індивідуального стилю: 

– простота і ясність викладу; 
– «момент присутності», що створює «імітацію діалогу»; 
– емоційність, експресія, котра досягається за рахунок «допиту» 

опонента, внутрішньої незгоди з ним, запальності, звинувачень; 
– використання біблійних мотивів, образів, міфів, притч; 
– градація; 
– використання анафор, епіфор, наскрізних висловів-рефренів; 
– вживання яскравих неологізмів; 
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– риторичні оздоби полемічного письма – звертання, запитання, 
оклики; 

– гротескно-сатиричне зображення дійсності, наявність карикатурних 
портретів. 

Наприкінці ХVІ століття Вишенський упорядкував 10 своїх творів 
у «Книжицю», до якої, крім «Викриття диявола-миродержця», входили 
також «Послання князю Василю», «Порада», «Послання до всіх, хто 
живе в землі Польській», «Послання до втеклих від православної віри 
єпископів», «Ізвещеніє краткоє о латинских прелестях», «Загадка філо-
софам латинським», «Слід краткій» та «Новина». 

У «Посланні до князя Василя» Вишенський вдається до полеміки 
щодо книги Петра Скарги. У «Пораді» розгортає апологію православного 
чернецтва. Він радить заборонити ярмарки, колядки, волочильні неділі, 
купальські свята, як свята диявольські. Водночас у «Пораді» автор виступає 
проти онароднення священних текстів і пропонує користуватися для 
читання текстами старослов’янською мовою. До поганських хитрощів 
відносив латину та освіту в єзуїтських колегіумах. Тобто, як зауважує 
П. Білоус, Вишенський заявив про себе як про пристрастного прихильника 
візантійського типу культури і противника всього народного. 

У «Писанні до всіх, хто живе в землі Польській» автор змалював 
картину феодально-кріпосницького ладу в Речі Посполитій. Він розвінчує 
і польське, й українське панство за кривди, несправедливість, лицемірство 
і розпусту, що не відповідає вірі християнській. Але найбільше зло 
бачить у діях і житті вищого українського духовенства, яке зі святих 
місць собі фільварки поробило і накопичує багатства, оточує себе 
розкішшю із тих грошей, що богомольці дають на службу Христову. 

Найпотужніша критика єпископам-зрадникам, які стали провідниками 
унії, оприявнилася у «Писанні до втеклих від православної віри єпископам». 
У цьому творі він підбив підсумки усього сказаного ним про зрадництво 
духовенства. Перед читачами постають виразні образи єпископів-хижаків, 
а не пастирів. Автор нагадує про шість церковних заповідей, за якими 
християнин мусить голодних нагодувати, спраглих напоїти, мандрівних 
прихистити, голих зодягти, хворим допомогти, ув’язнених відвідати. Але 
змальовані Вишенським єпископи діяли навпаки. Вони визискують і 
грабують бідних, забирають їхнє майно, доводять людей до голодної 
смерті. Ці перевертні п’ють горілку, пожирають працю і піт кривавий 
своїх підданих. Ведуть вони далеко не скромний спосіб життя. Мають 
великі маєтки, жиріють, пишно зодягаються і зодягають своїх слуг, тоді 
як піддані не мають змоги купити такої-сякої сірячини вдягнути. Іван 
Вишенський створює декілька конкретних сатиричних образів єпископів-
зрадників на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою. Йдеться про 
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таких діячів унії, як володимирський і берестейський єпископ Іпатій 
Потій, єпископів Кирила Терлецького, Леонтія Пельчицького, Діонісія 
Збируйського, Григорія Заборовського. 

4. Іпатій Потій – письменник-полеміст протилежного табору. 
Його світське ім’я – Адам Львович Потій (1541-1613 рр.). Освіту здобув 
у Краківський академії. Віра: православ’я → кальвінізм → православ’я → 
греко-католик. Активний учасник упровадження Брестської унії. 1596 р. – 
Київський митрополит. І. Франко характеризував Іпатія Потія як 
«безперечно талановитого письменника і провідника». Це представник 
уніатського табору в полемічному письменстві України. 

Серед його творів вирізняються: «Унія» (1595 р.); «Антирисис, або 
Апологія проти Христофора Філалета» (1600 р.); «Календар Римський 
новий» (1596 р.); «Оборона Собору Флорентійського» (1603 р.); «Гармонія, 
тобто згода віри...» (1608 р.). 

Основні теми його творів: 
– докази неперервності зв’язків православної церкви в Україні з 

Римом; 
– гуманістична проблематика: боротьба з єресями; освітній рівень 

священників, засвоєння кращих зразків західноєвропейської культури; 
переклад Святого Письма на книжну українську мову; латина – мова 
освіченості. 

У плані художньому його твори характеризуються бароковим стилем. 
Автор використовує численні риторичні фігури (звороти, повтори, амплі-
фікації та антитези) і такі емоційно-експресивні засоби, як метафора, 
епітет, синекдоха, алегорія, іронія, сарказм, дотеп. Вдало використовує 
автор народні фразеологізми, прислів’я та приказки. Наприклад: «Баба 
на торг гнівилася, а торг о сем ані ведал»; «Познають кукіль межи 
пшеницею»; «Філалет, яко шершень, цвітки свої вибирав». 

 
 

ТЕМА 5. ШКІЛЬНА ДРАМА ХVII-ХVIII СТ. 
 

План 
1. Діяльність колегіумів і розвиток теорії і практики шкільної драми. 
2. Жанри драми ХVII-ХVIII ст. в Україні. 
3. Інтермедія і вертепна драма: тематика, образи, художні особливості. 
4. Вплив давньоукраїнської драми на літературу ХIХ-ХХ ст. 
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Тексти драм 
1. Українська література ХVII ст. – К., 1987. 
2. Українська література ХVIII ст. – К., 1983. 
3. Українська інтермедія ХVII-ХVIII ст. – К., 1960. 
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К., 2005. – С. 350–365. («Слово о збуренії пекла»). 
 
1. Діяльність колегіумів і розвиток теорії і практики шкільної 

драми. Початок української шкільної драми пов’язаний із відкриттям 
братських шкіл та Академії. Єзуїти прикладом власних шкільних вистав 
заохотили діячів української освіти до запровадження шкільних вистав 
у наших бурсах, колегіумах та в Києво-Могилянській академії. Теорія 
поетичного мистецтва викладалася у навчальних закладах України. До 
свят, знаменних подій готувалися спектаклі, авторами яких часто були 
викладачі поетики. На сьогодні опубліковано тексти 58 шкільних драм. 
Це заслуга, головним чином, В. Рєзанова та Я. Гординського, В. Перетца, 
С. Голубєва, М. Тихонравова, І. Франка, І. Шляпкіна, І. Працьовитого, 
М. Сулими. 
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2. Жанри драми ХVII-ХVIII ст. в Україні. М. Сулима пропонує 
групувати шкільні драми у такій послідовності: 

1. Декламації та діалоги. 
2. Досценічна драма. 
3. Різдвяна драма. 
4. Великодня драма. 
5. Житійна або агіографічна драма (міракль). 
6. Повчальна драма (мораліте). 
7. Історична драма. 
До першої групи належать такі твори: декламація Памви Беринди 

«На Рождество Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа вірші...», 
діалоги «Спор душі і тіла» Івана Некрашевича, анонімний твір «Плач 
київських монахов», «Прибавка к плачу київських монахів». Форму 
декламацій мають: твір Касіяна Саковича «Вірші на жалісний погреб... 
Сагайдачного», вірші з «Перла многоцінного» Кирила Транквіліона-
Ставровецького та ін. 

Досценічна драма: «Архангелови и Богородичны вищанія и отвіты» 
(поч. ХVI ст.); «Сказанія о смерті нікоєго Містра великого сиріч філософа» 
(40-ві роки ХVI ст.) та «Слово о лютой смерті, пред которой ся ніхто 
не может скрити» (кінець ХVI – поч. ХVII ст). 

Прикладом Різдвяної драми можуть служити: «Комедія на день 
Рождества Христова» Дмитра Туптала (1702 р.); «Комическоє действіє...» 
Митрофана Довгалевського (1736-37 рр.). Останній твір написано сила-
бічним віршем. Має Пролог і 4 яви. Дійові особи: Валаам, Давид з 
пророками, Євангельські персонажі – Три царі (Волхви), Ірод, Воїн, міфічні 
персонажі – Смерть, Диявол; алегоричні персонажі – Гнів, Чоловіко-
любство Боже, Декрет Божий. У п’єсі розробляється Євангельський 
сюжет про народження Ісуса у Віфлеємській печері, про наміри царя 
Ірода і дії Декрету Божого та Чоловіколюбства Божого. 

Великодні драми: «Слово о збуреню пекла» (I пол. ХVII ст.), 
«Торжество Єстества Человеческаго» (1706 р.), «Царство Натури Люд-
ськой...» (1698 р.) та «Трагедокомедія» С. Ляскоронського (1737-38 р.). 

«Слово о збуреню пекла, єгда Христос, от мертвих вставши, пекло 
збурил» опублікував 1896 р. І. Франко. Тема містерії – хресні муки Ісуса 
Христа та його сходження до пекла, де він подолав смерть і врятував 
людський рід. Сюжет запозичено із апокрифічного «Никодимового 
Євангелія». 

Слід виділити драму-міракль невідомого автора «Алексій чоловік 
Божий» (1673 р.). В основі сюжету – християнська легенда про препо-
добного Алексія, популярна від V ст. і відома у сирійській та грецькій 
редакціях. Українська версія походить від польськомовних обробок 
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цієї легенди Петром Скаргою. Твір складається з Прологу, 1 і 2 дій та 
заключної частини. У драмі діють небесні сили: Ангели Рафаїл і Гавриїл; 
міфологічні персонажі: Юнона, Фортуна. Є персоніфіковані алегорії: 
Щастя, Віртус (Чеснота), Убозтво. До легендарно-історичних постатей 
п’єси відносимо преподобного Алексія, Євфиміяна (батька Алексія), Агляіс 
(Аглаїду – матір Алексія), Наречену Алексія, 1-7-го Селян – учасників 
весілля, Слугу, Старця, Жебраків, римського імператора Гонорія, Дяка 
думного, 1-2-го Бояринів, слуг царських, слуг Євфиміянових. 

Автор змальовує долю юнака Алексія, який наважився на подвиг 
самозреченого служіння Богові. Водночас акцентується увага на сумнівах 
і спокусах, якими певний час переймається Алексій. Перемагає христи-
янський ідеал життя у добровільній бідності і душевній чистоті, які 
ведуть преподобного Алексія у Царство Боже, у вічне життя. У драмі на 
досить високому рівні змальовано сцену весілля, під час якого головний 
герой зважується на крок, що покладе край його сумнівам, але зробить 
нещасними його батьків і наречену. Твір написаний силабічним віршем 
старою українською мовою. Вперше опубліковано М. Тихонравовим у 
1874 р. 

Драми-мораліте мають переважно морально-виховний, дидактичний 
характер. Головними дійовими особами в них виступають персоніфіковані 
алегорії: Скромність, Гординя, Щедрість, Скнарість, Доброзичливість, 
Заздрість, Перелюбство, Чистота і т. д. Автори частіше зверталися у цих 
драмах до біблійних епізодів, які ілюструють життя менш помітних 
біблійних героїв, ніж Ісус Христос, Божа Мати та їхнє оточення. Такі 
епізоди часто зустрічаються у житті пересічної людини в будь-які часи. 

До драм-мораліте відносимо: «Трагедію руську» (поч. ХVII ст.), «О 
багаче и Лазаре» (ХVII-ХVIII ст.), «Розмову во кратце о душе грешной» 
(ХVII-ХVIII ст.) та «Воскресеніє мертвих...» Г. Кониського (1746-47 рр.). 
Останній твір написано за всіма правилами поетики: наявні пролог, 
епілог, п’ять дій, після кожного акту подано тексти «кантів» для хору 
та інтермедії. У пролозі роз’яснюється, що мета трагікомедії – навчати, 
пропагуючи в громаді мораль. У драмі діють: Землероб, Священик, 
Гіпомен, Діоктит, Терпіння, Утіха, 1-2-й Жебраки, 1-2-й Слуги, Ангел, 
Диявол. Ідеться про посмертну нагороду для праведної людини і 
посмертну кару для людини грішної. На прикладі історії життя вбогого 
Гіпомена і багатого Діоктита засуджується нерівність, гніт і визиск, судове 
свавілля і беззаконня. Твір опублікований 1861 року М. Тихонравовим. 
Мова твору – стара книжна українська. Написано драму силабічним 
віршем. Цю драму поставлено на малій сцені драматичного театру 
ім. І. Франка у Києві у 90-х роках ХХ століття. 
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Історичну драму українські медієвісти справедливо вважають най-
вищим досягненням шкільної драматургії. Перш за все, йдеться про 
трагедокомедію «Владимир» (1705 р.) Феофана Прокоповича та драму 
невідомого автора «Милость Божія» (1728 р.). 

Драма Ф. Прокоповича «Владимир» має пролог, 5 дій, хори. У драмі 
йдеться про прийняття християнської віри на Русі. Дійові особи: жерці 
Жеривол, Курояд, Пияр, тінь князя Ярополка, демони – Біс миру, Біс 
хули, Біс тіла. Це – представники поганства. Прихильники християнства – 
князь Володимир, його сини Борис і Гліб, Вісник, Філософ, воєначальники 
Мечислав і Храбрий. Хоровими партіями були монологи Спокуси і 
Андрія-апостола з ангелами. Опубліковано драму 1874 р. М. Тихонравовим. 
Джерелом для драми Ф. Прокоповича стали «Повість минулих літ» та 
київський «Синопсис» ХVII ст. Це перша драма, що була присвячена 
гетьману І. Мазепі, яку було показано на честь його прибуття до КМА 
у липні 1705 року. У преамбулі до п’єси Мазепу названо «превелебним 
своїм ктитором». У пролозі до драми автор проголошує гетьмана «великим 
наступником» князя Володимира. Цікаву думку висловлює В. Шевчук 
у книзі «Просвічений володар» щодо уподібнення Мазепи Володимирові і 
водночас царя Петра І Володимирові як непроста гра барокового твору. 
Дослідник навіть певною мірою бачить у монолозі Ярополка (тема 
братовбивства) натяк на московсько-українські стосунки. 

Вершиною давньої української драми визнано «Милость Божію» 
невідомого автора. Є декілька гіпотез щодо авторства. Тема – національно-
визвольна війна українського народу проти польсько-шляхетського 
панування. У драмі діють: Б. Хмельницький, Козаки, Вісник, Україна, 
четверо Дітей Українських, Писар, Смотреніє Божіє. Уславлюється Бог, 
Церква, Україна та Б. Хмельницький. Образ Богдана Хмельницького 
розкривається через його монологи у І, ІІ, ІV дії та похвалі гетьману у 
V дії. У І дії в монолозі Богдан Хмельницький прагне здобути у своїх 
співвітчизників протест, підняти їх на боротьбу з польським панством. 
У ІV дії йдеться про всенародну підтримку гетьмана, його тріумфальний 
в’їзд до Києва, як славного переможця у битвах з поляками. 

У характері Хмельницького підкреслено вірність його народові. 
Змальовано гетьмана як доброго оратора, поборника волі, вмілого 
організатора. Він – мужня і смілива людина, яка здатна на героїчні 
подвиги в ім’я Батьківщини. У п’єсі висловлено сподівання на кращу 
долю України. Йдеться і про натяк стосовно класового розшарування 
козацтва, антиукраїнські заходи Москви та Петербурга щодо заборони 
друкувати в Україні світські книги, примусове переселення кращих 
інтелектуалів до Росії. Але все це у бароковому підтексті. 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

38 

Серед історичних драм слід назвати п’єси «Йосиф патріарха» Лаврентія 
Горки (1707-1708 рр.), «Трагедія ... царя сербського Уроша V и о паденіи 
сербського царства» М. Козачинського (1733 р.) та його ж «Благоутробіє 
Марка Аврелія» (1744 р.). 

3. Інтермедія і вертепна драма: тематика, образи, художні особ-
ливості. Визначення інтермедії знаходимо у шкільній поетиці 1648 року: 
«Інтермедія є коротка дія, вигадана або справжня, що розігрується між 
актами комедії і трагедії, складається із слів, предметів та осіб веселих, 
що освіжує увагу слухача, не належить до актів і сцен п’єси». 

Найдавніші збережені інтермедії ХVII ст. відомі з драм Якуба 
Гаватовича та Дернівського збірника. Найбільше їх представлено у 
ХVIIІ ст. – до драм Георгія Кониського та Митрофана Довгалевського. 
Автори – здебільшого студенти, які добре знали народне життя і 
фольклор. Персонажі – люди простого стану. Теми – побутове життя, 
анекдотичні ситуації. Мова – народна розмовна. Так в одній з інтермедій 
до драми М. Довгалевського «Комическоє действіє» висміюється шляхтич, 
який видає себе за астролога. Двоє селян, перед якими вихваляється 
шляхтич, кепкують з нього, пропонуючи вгадати, коли їм гречку сіяти, 
якої масті вродиться у кобили лоша. Поглузувавши, селяни проганяють 
шляхтича. В інтермедіях до драми «Воскресіння мертвих» Г. Кониського 
звучать як гумористично-побутові, так і соціально-сатиричні мотиви. 
Загалом інтермедіям притаманні нерозгорнутий сюжет, простота компо-
зиції і сценічних ситуацій, швидкий розвиток дії, ефектна розв’язка, 
виразність персонажів та їх мовних характеристик. За своїми художніми 
особливостями інтермедії наближені до образної системи усної народної 
творчості, а засоби комізму тісно пов’язані зі сміховою культурою 
народу. Про це докладніше – у книзі О. Мишанича «Українська література 
другої пол. ХVIII ст. і усна народна творчість». – К., 1980. 

Вертеп – різновид українського лялькового театру. Поява його 
датується приблизно серединою ХVII ст. І. Франко, пишучи про традиції 
та джерела вертепу, називає лялькову гру скоморохів Київської Русі та 
західноєвропейський театр маріонеток. Вертеп являє собою переносний (з 
дерева чи картону) будиночок, який мав два поверхи. На верхньому 
відбувалися різдвяні сцени, на нижньому – світські. Вертепниками 
переважно були школярі. До нас дійшло декілька редакцій вертепної 
драми у списках ХVIII ст. На верхній частині розігрувалася сцена про 
народження Христа і втечу святого сімейства з Віфлеєма. На нижній – 
декілька сцен комічного характеру. Різдвяна частина драми зосереджується 
на перипетіях, пов’язаних з народженням Сина Божого, поклонінням 
волхвів, винищенням немовлят у Віфлеємі за наказом царя Ірода. Своїми 
рисами Ірод нагадує земних владик («аз есмь богат и славен, и несть 
мні в силі равен»). 
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У вертепі наявні не тільки соціально гострі сцени, але й акцентується 
увага на зовнішньому вигляді персонажів: Ірод зовні нагадував поміщика, 
Рахіль була у плахті і запасці, Йосип – у свитці та чоботах. Прийом 
травестії надавав виставі національного колориту. У світській частині 
відзначається швидка зміна численних персонажів, що співали, танцювали, 
жартували, билися, цілувалися, галасували, пили горілку, створювали 
веселе динамічне видовище. Персонажі відображали соціально-етнічну 
структуру української спільноти ХVIII ст., а в їх зіткненнях відбилися 
тогочасні суспільні відносини. Жартівливу пісню «Ой під вишнею» 
співають Дід з Бабою. Вони змальовані гумористично, як і Москаль, 
який залицяється до «красавиці Марії». З доброзичливим сміхом зма-
льовано Цигана, який пропонує купити нікчемну шкапу. Сатиричними 
ж рисами наділено Шляхтича, який хизується своїм походженням і 
гнівно висловлюється про гайдамаків. Але при появі Запорожця Шляхтич 
тікає. Запорожець – центральний персонаж (навіть за розміром більший 
від інших ляльок). Він нагадує козака Мамая з народних картин. У його 
монолозі відтворено історію козацтва – боротьбу з турками, татарами, 
шляхтою, перебування в неволі. Загалом цей персонаж символізує 
військову силу України, її захисників та носіїв справедливості. Запорожець 
дає негативну оцінку гнобителям народним – шляхтичу, попу-уніату, 
шинкару, крамару, яких у вертепі змальвано гротескно. 

Поширеними засобами комізму у вертепі є: 
а) комізм ситуацій; 
б) комізм персонажів; 
в) мовний комізм. 
Загалом персонажі змальовані схематично, кожен з них діє згідно зі 

своїм становим, соціальним, віковим статусом. Мовна індивідуалізація: 
Запорожець говорить, як і Дід та Баба, – по-українськи; Шляхтич – по-
польськи; Москаль – по-російськи, дяк-бакаляр – пародійною книжною 
мовою, циган – «по-циганськи». (Докладніше про інтермедію прочитайте 
у книзі М. Сулими «Українська драматургія...» – К., 2005. – С. 156–165). 

4. Вплив давньоукраїнської драми на літературу ХIХ-ХХ ст. 
Традиція давньоукраїнської шкільної драми позначилась на розвитку 
української комедії, засобах творення образів української драматургії 
ХIХ століття. Окремі теми, сюжети і образи давньої шкільної драми 
відбилися у різних жанрах української літератури ХIХ-ХХ ст. «Енеїда», 
«Москаль-Чарівник» і «Наталка-Полтавка» І. Котляревського мають 
витоки як з великодніх і різдвяних віршів, так і з вертепу та інтермедії, 
творів М. Козачинського та Г. Кониського. Як приклад, – вплив образу 
Алексія із драми ХVII ст. на творення образу Г. Сковороди у повісті 
«Майоре, майоре!» Ізмаїла Срезневського. Своєрідну вертепну конструкцію 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

40 

мають «Іродова морока» П. Куліша та «Патетична соната» М. Куліша 
(1929 р.); повість «Вертеп» А. Любченка. Цікавим є написаний і постав-
лений у Київському «Театрі на Подолі» «Вертеп» Вал. Шевчука. 

Отже, наявність тем, мотивів, образів, топосів, художніх прийомів 
давньої шкільної драми в літературі України ХIХ-ХХ ст. засвідчують 
збереження традицій, тяглість українського літературного процесу. 
Йдеться і про звернення до загальнолюдської проблематики, ідеалів, 
які передаються у цивілізованому суспільстві через віки. 

 
 

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКА ПРОЗА XVІІ-XVІІІ ст. 
 

План 
1. Розвиток ораторської, паломницької та агіографічної прози: 
а) естетизація релігійних ідеалів у бароковій ораторській прозі; 
б) Іоаникій Галятовський – теоретик і практик барокових проповідей; 
в) місце «Мандрів» В. Барського в українській паломницькій прозі; 
г) автобіографія Іллі Турчиновського – бароковий твір мандрівних 

дяків; 
д) літературна праця Дмитра Туптала. 
2. Історіографічні твори другої половини XVІІ-XVІІІ ст.: «Густинський 

літопис», «Хроніка» Феодосія Софоновича, «Синопсис» Пантелеймона 
Кохановського. 

3. Козацькі літописи – самобутнє явище давньої української літе-
ратури. 

4. «Історія русів» як літературна пам’ятка. 
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13. Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українського 
літературного бароко / В. Соболь. – Донецьк, 1996. 

14. Софонович Феодосій. Хроніки з літописів стародавніх / Феодосій 
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15. Шевчук Вал. Муза Роксоланська. – Кн. 2. / Вал. Шевчук. – К. : 
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1. Розвиток ораторської, паломницької та агіографічної прози. 

Українська література ХVІІ-ХVІІІ століть ознаменована розвитком 
прозових жанрів. Ідеться про історіографічну прозу (літописи, хроніки, 
діаріуші, синопсиси, щоденники), ораторсько-проповідницькі твори, 
паломницьку прозу. В ХVІІ столітті географія створення нових текстів 
української літератури означується, перш за все, Києвом і Черніговом, 
що пояснюється роллю Києво-Могилянської академії та її учнів і Черні-
гівського колегіуму. В цих та інших навчальних закладах подібного 
типу питанням поетики і риторики надавалося великої ваги. Студент мав 
навчатися за приписами пануючої барокової поетики писати промови, 
вірші, історичні твори, драми. Важливою умовою розвитку літератури 
стали друкарні, які створювалися і братствами у ХVІ-ХVІІ століттях, і 
при монастирях. Особливо виділялися розмаїтістю і кількістю друкованих 
книжок Київська Лаврська і Чернігівська друкарні. 

Ораторська проза другої половини XVІІ століття представлена такими 
іменами, як Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський та Антоній Ради-
виловський. Досліджували творчість цих письменників М. Сумцов, 
М. Марковський, В. Крекотень, Р. Радишевський та А. Макаров. Їхні 
проповіді можна прочитати за такими виданнями: 

1. Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського / В. Крекотень. – 
К. : Наук. думка, 1983. 
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2. Слово многоцінне : Хрестоматія української літератури ХV-
ХVІІІ ст. : [у 4 кн.] / [упоряд. В. Яременко, Вал. Шевчук]. – К. : Аконіт, 
2006. 

3. Українська література XVІІ ст. – К. : Наук. думка, 1987. – 
С. 108–132. 

4. Чернігівські Афіни. – К. : Мистецтво, 2002. – С. 245–258. 
Ці автори не лише самі вміли складати високохудожні проповіді, а 

й викладали науку про написання ораторського твору студентам колегіумів 
та Києво-Могилянської Академії. Зокрема, ректор Академії, викладач 
риторики Іоаникій Галятовський у 1659 році видав посібник для складання 
проповідей, який містив у складі збірку проповідей «Ключ разумѣнія» 
і курс гомілетики «Наука, або способ зложення казання». За структурою 
проповіді мали складатися з 3-х частин: екзордіуму (вступу), нарації 
(викладу казання, основної її частини) та конклюзії (заключної частини). 

Зібрані в «Ключі…» проповіді служили за зразок для казнодіїв. 
Оповідання-чуда та оповідання-легенди були матеріалом для укладання 
нових казань. Іноді в основу проповіді клалося курйозне, софічне питання. 
Найчастіше ж проповідь будувалася на порівнянні, метафорі чи алегорії. 
Галятовський перед проповідниками ставив вимогу збагачуватися мате-
ріалом, вичитаним у книжках, який потім буде вплетено у промову. 
Сам Іоаникій Галятовський писав проповіді вишуканою тогочасною 
українською та польською літературними мовами. 

Лазар Баранович (вихованець Київської братської школи, мав євро-
пейську освіту) в роки хаосу війни XVІІ ст. в Україні учив українців 
цінувати мир, закликав до єдності. Спадщина проповідника складається 
з двох книг проповідей: «Меч духовний» (1666 р.) і «Труби словес 
проповідних» (1674 р.). Джерелом цих книг послужили Біблія, праці 
візантійських письменників Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна 
Златоуста. Його проповіді ілюструвалися різними прикладами: байкою, 
легендою, приказкою і прислів’ям, метафорами та алегоріями. 

Відомий громадський і церковний діяч Інокентій Гізель (1600-
1683 рр.) – теж випускник Києво-Могилянської академії і стажер 
Кембріджського університету. Він полишив по собі також і книгу 
проповідей «Мир з Богом людині» (1669 р.). Авторитетний український 
медієвіст О. Мишанич влучно назвав цю книгу «своєрідним кодексом 
моралі». Гізель створив у своїй праці шкалу гріхів для кожного суспільного 
стану та вказав на моральні гріхи людей. Він як прихильник християнської 
моралі намагався обґрунтувати ідею грамадянського гуманізму. Книга 
пройнята вірою в людину. Всі питання в ній розглядаються з погляду 
розсудливого громадянина, а не фанатичного блюстителя Божих заповідей. 
Тому не є дивним, що більш консервативна РПЦ (Російська Православна 
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Церква) на чолі з Московським патріархом Іоакимом у 1690 р. оголосила 
твір І. Гізеля злочинним. Серед Гізелевих прогресивних тверджень 
привертають увагу такі: люди важкої фізичної праці мають бути звільнені 
від посту; не є священним право власності, багатства, в тому числі і 
церковних маєтків; батьки не повинні примушувати дітей до праці, яка 
не відповідає їхньому покликанню; у тілесних гріхах дружини винен її 
чоловік. Проповідник писав, що грішить і духовенство, яке впадає у 
погорду, обжерливість, пияцтво і накопичення багатства. Автор подає 
численні історичні та побутові факти з життя українців другої половини 
ХVІІ ст. Зокрема, йдеться і про спустошення України як внутрішніми 
чварами, так і чужеземцями. 

Радивиловський Антоній репрезентує ораторське мистецтво збірками 
проповідей «Огородок Марії Богородиці» (1676 р.) і «Вінець Христа, із 
проповідей недільних, як із квітів рожаних сплетений» (1688 р.). Його 
проповіді здебільшого присвячувалися моралізаторським темам. Зокрема, 
він гнівно таврує прагнення слухачів до слави і багатства. Автор скептично 
дивиться на засівання зерном слова Божого сердець багатих слухачів. 
Серед промов Радивиловського є «Слово, виголошене на посвяту Інокентія 
Гізеля в архімандрити» (1656 р.) та текст надгробної посвяти Петру 
Могилі. Його проповідям також притаманні барокові стильові ознаки, 
зокрема, картинність – опис урочистого привітання Трійці ангелами, 
зустріч Христа у небі. Характерними є драматизм викладу, символізм і 
алегоризм. Серед тем наявні також світські – наслідки Руїни, труднощі 
життя селянства. 

У першій половині XVІІІ ст. ідеться і про такий жанр давньої 
української літератури, як паломницька проза. Тут, як в ораторській, 
літописній, житійній прозі, маємо продовження традицій ще з часів 
Київської Русі. У XVІІІ ст. здійснюється переробка старого «Хоженія» 
ігумена Данила Паломника (ХІІ ст.), виникає немало описів нових 
мандрівок: Макарія і Сильвестра, Іполита Вишенського, Варлаама 
Ліницького, Серапіона та Луки Яценка і Василя Григоровича-Барського. 
Серед них особливо виділяються «Странствованія» Василя Григоровича-
Барського (1701-1747 рр). Цей твір досить докладно аналізований відомим 
сучасним медієвістом П. Білоусом (його книги: «Творчість В. Григоровича-
Барського». – К., 1985; «Паломницький жанр в історії української 
літератури». – Житомир, 1997; «Українська паломницька проза». – К., 
1998). Самі «Странствія» у перекладі сучасною українською мовою 
видані цим ученим. Про Василя Григоровича-Барського відомо, що 
народився він 1701 року в Києві у сім’ї небагатого купця. Вісім років 
навчався у Києво-Могилянській академії, але, не завершивши навчання, 
1723 року вирушив з товаришем по більшу науку до Львова. Далі від’їхав 
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до м. Барі на поклон мощам святого Миколая і до Риму. Після цього вже 
сам подорожував до святих місць (Афон, Єрусалим, Синай, Ліванські 
гори, Триполлі та ін.). Певний час вивчав старовинне місто Дамаск. У 
1728 р. від’їхав до Єрусалиму. Перебуваючи у Триполі, він в ораторсько-
філософській школі досконало вивчив грецьку мову, ознайомився з 
грецькою літературою і подорожував на грецькі острови, які описував 
і замальовував. З 1736 до 1743 р. працював за запрошенням керівництва 
Патмоської ораторсько-філософської школи у цьому закладі. Наступною 
роботою В. Григоровича-Барського була служба у Константинополі, 
на Афоні (1743-1744 рр.). У 1745-1746 рр. він подорожував Грецією. 
Потрапивши у немилість нового резидента Росії в Константинополі 
Г. Неплюєва, повернувся 1747 р. до Києва, де його запросили на 
викладацьку роботу до Києво-Могилянської академії, але через місяць 
мандрівник помер. Похований Василь Григорович-Барський у Братському 
монастирі. Його книга складається з двох частин (І – опис мандрів з 
1723 до 1735 р., ІІ – з 1735 до 1747 р.). Зміст творів свідчить про автора 
як гуманіста з різнобічними інтересами та високим рівнем знань. 

Захоплюючись іншими країнами, описуючи їх побут, культуру, освіту, 
храми тощо, він був переконаний, що не буває краще, як у Руських 
землях. Із гордістю під малюнками ставив підпис «Василій Рос». П. Білоус 
відзначає, що мандрівнику не властива, як паломникам попереднього 
періоду, вибірковість у зображенні побаченого, почутого, пережитого – 
він нагромаджує у своїх записках найрізноманітніший матеріал, від чого 
твір перетворюється на химерний резервуар, з якого можна почерпнути 
відомості як світського, так і релігійного характеру. Загалом барокова 
конструкція твору щедро декорована численними пейзажними зама-
льовками, які, з одного боку, несуть суто інформаційне навантаження, 
з іншого – синхронізують психологічний стан мандрівника. Йдеться і про 
наскрізний мотив подолання перешкод. Бароковість твору виявляється 
також у насиченості твору метафорами, символами, порівняннями, 
алегоріями. Твір з 1778 до 1819 р. витримав шість видань. 

Серед інших авторів паломницької літератури слід назвати ієромонахів 
Спаського монастиря Новгород-Сіверського Макарія і Сильвестра («Путь 
нам… до святого града Ієрусаліма… 1704 года»); ієромонаха Іполіта 
Вишенського («Путешествія…»); ієромонаха Варлаама Ліницького 
(«Перегринація, Или Путник»), інока Серапіона з Мотронського монастиря 
(«Путник»). 

У першій половині XVІІІ ст. написано «Автобіографію» («Моє життя і 
страждання») Іллею Турчиновським. З 1710 року він мандрував Україною 
та Білоруссю. Це один з найкращих зразків автобіографічної прози того 
часу, типової для творчості мандрівних дяків. Твір послужив джерелом 
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одній із частин роману-триптиху Валерія Шевчука «Три листки за вікном». 
Про автора знаємо, що навчався він, син бережанського сотника, у КМА. 
Ще був учителем, писарем, співаком, священиком. Коли і де завершив свій 
земний шлях – не знаємо. (Щоб мати уявлення про долю мандрівних 
дяків, рекомендується прочитати «Автобіографію» Іллі Турчиновського 
за книгою «Українська література XVІІІ ст.». – К., 1983. – С. 572–582). 

Літературна праця Дмитра Туптала (Димитрія Ростовського) 
Відомий церковний діяч, агіограф, драматург, композитор, поет і оратор 

Димитрій Туптало (1651-1709 рр.) народився у с. Макарові поблизу Києва 
у сім’ї київського сотника, освіту отримав у КМА. У 1668 році постригся 
у ченці в Кирилівському монастирі, де титарем був його батько. 1669 року 
висвятився на диякона в Каневі, а 1675 року його призначили священиком 
у Густинському монастирі, де він був висвячений у ієромонахи Лазарем 
Барановичем. З 1680 року за підтримки гетьмана Івана Самойловича 
Димитрія було обрано ігуменом Батуринського монастиря. Жив у Вільно і 
Слуцьку, а по смерті одного із своїх покровителів перебрався до Києво-
Печерської лаври за викликом свого учителя Варлаама Ясинського – 
печерського архімандрита. З 1683 р. жив і працював у Києво-Печерському 
монастирі, творячи «Книгу житій святих» («Четьї Мінеї»). З 1700 року був 
митрополитом Ростовським. Про нього існує ґрунтовна праця Митрополита 
Іларіона (Івана Огієнка), яка вміщена у книзі цього автора «Життєписи 
великих українців». – К., 1999. – С. 242–351. 2004 року у Варшаві видано 
книгу медієвіста В. О. Соболь «Пам’ятна книга Дмитра Туптала», в 
якій ідеться про написання і видання Тупталом «Четій Міней». 

«Четьї Мінеї» – 4-томне видання (початок роботи – 1684 рік, як 
засвідчує його «Діаріуш», перша книга видана 1689 р. у Києво-Печерському 
монастирі, кінець роботи – 1705 р.). Це твір компілятивний, у ньому 
автор уміло поєднав літературне досягнення двох гілок християнства – 
східної і західної. Він використав більше 60 джерел (Святе Письмо, твори 
святих отців і учителів Церкви, «Києво-Печерський патерик», літописи, 
прологи, «Життя святих» грецького письменника Симона Метафраста, 
«Великі Четьї Мінеї» митрополита Макарія тощо). Автор творчо підійшов 
до редагування існуючих житій, перекладаючи, уточнюючи, скорочуючи і 
стилістично правлячи. Написані «Четьї Мінеї» високим стилем. Мова 
церковнослав’янська, але дуже українізована. Тож 1740 р. Святіший 
Синод заборонив друкувати житія без виправлення мови й наголосів 
на російські. 

Популярність книги була дуже великою. Про це свідчить звернення 
до неї у своїх творах Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, І. Нечуя-
Левицького, зокрема, у повістях Г. Квітки «Добре роби, добре й буде», 
«Щира любов» та І. Нечуя-Левицького «Хмари». Дослідник творчості 
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Т. Шевченка П. Зайцев писав про читання «Четьїв Міней» у сім’ї 
Шевченків. 

Вал. Шевчук справедливо зазначає, що різноманітність тем та мотивів 
у «Четьях Мінеях» вражаюча, і це свідчить про сильний літературний 
талант Дмитра Туптала. Дослідник наголошує, що у своїй велетенській 
збірці Дмитро Туптало підніс українське агіографічне оповідання на 
небувалу до того висоту. Треба зазначити, що автор використовує у своїх 
оповіданнях не лише канонічно-вивершені твори, а й апокрифічні 
оповіді, тобто легенди на християнські теми. 

Оповідання про святих розташовані у книзі хронологічно, на кожен 
день місяця. На один день могло припадати кілька або й одне оповідання. 
Жанрово вони розкладаються на «житія», «страждання», «подвиги і 
страждання», «пам’ять», «успіння», «згадування». Місце дії – по всьому 
простору Землі, де жили християни. Так у першому томі вміщено низку 
житій, узятих з Києво-Печерського патерика («Житіє Дем’яна, пресвітера 
і цілебника печерського», «Житіє Миколи Святоші», «Житіє Нестора-
літописця») та повісті про княгиню Ольгу і князя Володимира. 

Психологію творчості Дмитра Туптала розкриває у своєму посібнику 
П. Білоус (с. 269-272). Аналіз цієї книги як барокового явища подає у 
праці «Муза Роксоланська» Валерій Шевчук (Т. 2. – С. 221–226). 

2. Історіографічні твори другої половини XVІІ-XVІІІ ст. Пожвав-
лення у сфері історіографічної прози в другій половині XVІ – поч. 
XVІІІ ст. стало наслідком таких бурхливих подій, як визвольна війна під 
проводом Богдана Хмельницького, початок колонізації України Росією, 
міжусобиці і чвари у козацькому середовищі, непевне, досить складне 
становище України в оточенні трьох імперій – Речі Посполитої, Туреччини 
і Московії. З іншого боку, ця проза продовжувала вітчизняну літописну 
традицію, започатковану ще за часів Київської Русі. По всій території 
України існували осередки, де нотували місцеві історичні факти і 
події, – монастирські, замкові, графські (місцеві) хроніки, описи, 
щоденники, діаріуші, мемуари. Їх синтезували у ширше літописне полотно. 
Це зробили представники козацької старшини Самовидець (літ. псевдонім), 
Григорій Граб’янка, Самійло Величко. Їх творіння назвали козацькими 
літописами. І. Франко відзначав, що козацькі літописи створили грандіозну 
конструкцію Хмельниччини, адже найбільша увага була приділена 
визвольній війні середини XVІІ ст. При монастирях було створено такі 
історіографічні твори, як «Густинський літопис» (відомий за списком 
1670 року); «Хроніка» Феодосія Софоновича (1672 р.), «Синопсис» (перше 
видання 1674 р.). Ці твори написані за руськими джерелами («Повість 
минулих літ»; Київський літопис; Галицько-Волинський літопис) та 
польськими хроніками, зокрема «Кройнікою о Русі» М. Стрийковського, 



Історія української літератури (Давня література) 

47 

який мав за витоки своєї праці так само різні списки давньоруського 
літописання. З названих творів лише «Синопсис» був друкований у 
XVІІ ст. (1674, 1678, 1680 рр.). Його називав серед інших джерел своєї 
вченості Михайло Ломоносов. 

Проблема авторства «Синопсису»: серед авторів цієї літературної 
пам’ятки – Інокентій Гізель, Іоанн Армашенко, Пантелеймон Коханов-
ський. Найвірогідніша версія – остання. Відомо, що перу Пантелеймона 
Кохановського належали «Обширний Синопсис» та «Хронограф», написані 
у 1681-1682 рр. До складу «Синопсису» (1680 р., третє видання) входить 
українська редакція «Сказанія про Мамаєве побоїще», яке близьке до 
«Книги про Мамаєве побоїще» з «Обширного Синопсису», авторство 
якого належить Кохановському – економу Києво-Печерської лаври. Образ 
Мамая тут нагадує татарина із «Думи про козака Голоту». Такого вступу 
із загарбницькими намірами Мамая немає в жодному російському казанні 
про цю битву. Зауважимо, що «Синопсис» багато в чому перегукується 
із «Кройнікою» Феодосія Софоновича. Твори Пантелеймона Кохановського 
були використані як джерело Г. Грабянкою, А. Лизловим, Ф. Прокопо-
вичем, П. Захар’їним. 

3. Козацькі літописи – самобутнє явище давньої української 
літератури. Одним із найвідоміших козацьких літописів є «Літопис 
Самовидця». Не вирішено остаточно проблеми авторства, місця написання 
цього твору. До 1846 року, поки цей літопис не був опублікований з 
ініціативи Пантелеймона Куліша Осипом Бодянським, твір існував у 
рукописному варіанті. Визначивши, що це історичне джерело було 
створено сучасником подій, П. Куліш запропонував його назвати «Літо-
писом Самовидця». Хронологічні рамки літопису – 1648-1702 рр. Твір 
помітно розпадається на дві частини. Перша являє собою окремі 
оповідання: «Про початок війни Хмельницького», «Сама війна року 1648», 
«Починається війна Збаразька року 1649». А друга частина подана у 
вигляді порічних записів з року 1650-го. Причину війни Хмельницького з 
Річчю Посполитою автор справедливо вбачав у соціальних, національних 
та релігійних утисках: «Початок и причина войни Хмельницького ест 
едино от ляхов на православіє гоненіє и козаком отягощеніє» (с. 45). 
Самовидець підкреслює всенародний характер війни, виділяє військовий 
талант Богдана Хмельницького, наголошує на його патріотизмі, сміливості, 
витримці й авторитеті серед козацтва. Фактично в історичній прозі Само-
видець започаткував традицію змалювання особи Богдана Хмельницького. 

Автор засуджує міжусобну війну, що точилася в Україні після смерті 
гетьмана у 1657 році. Він симпатизує Я. Сомкові, І. Золотаренку, І. Богуну. 
Прихильно ставиться до М. Ханенка, а неприхильно – до козацьких 
ватажків, у яких переважали егоїстичні, а не державні інтереси (В. Золо-
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таренко, П. Тетеря, І. Виговський). І хоча намагається бути об’єктивним і 
відстороненим від емоційних оцінок, але свого кривдника Д. Многогріш-
ного нещадно висміює, говорячи, що той відмовляється від гетьманської 
булави, як «стара дівка від хорошого жениха» (с. 106). Про нього ж 
пише з осудом під роком 1669, що Демко, будучи наказним гетьманом 
від Дорошенка, зрадив Брюховецького. Засуджує Самовидець й Івана 
Самойловича, який спочатку був добрим і ласкавим, а розбагатівши, 
загордувався не лише перед козацтвом, а й перед духовенством. Мазепу 
змальовує як талановитого державця і гарного полководця. Зазначимо, 
що на той час в Україні гетьманував саме І. Мазепа. 

Інший дослідник і видавець «Літопису Самовидця» (1878 р.) Орест 
Левицький звернув увагу на те, що твір було написано на Правобережжі і 
автором міг бути генеральний підскарбій Війська Запорізького Роман 
Ракушка-Романовський. Пізніше (1930 р.) цю гіпотезу розгорнув М. Пет-
ровський у книзі «Нариси історії України. Літопис Самовидця», підкріп-
люючи це біографією цієї історичної особи родом із Ніжина, що був 
учасником багатьох подій і жив з 1623 до 1702 р., служачи спочатку у 
війську, а потім священиком. Щоправда, мають право на існування й 
інші гіпотези про авторство літопису. М. Костомаров вважав, що писав 
твір генеральний обозний Федір Коробка. М. Возняк подав версію, 
що автор – корсунський полковник Федір Кандиба. М. Андрусяк та 
Л. Онишкевич говорили про авторство Івана Биховця. 

«Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки» (1710 р.) за 
одне із своїх джерел мав «Літопис Самовидця». Григорій Грабянка 
отримав освіту у Києво-Могилянській академії. Далі пройшов шлях 
козацького старшини від гадяцького сотника до полковника, що і занотував 
у назві свого літопису. Його твір і громадянська активність засвідчували 
автономістичну ідею щодо України. Загинув у 1737 р. у морському 
бою поблизу Очакова під час Кримського походу проти татар. 

Його літопис (має близько 50 списків) «Дійствія презільной и от 
начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмельницького, 
гетьмана запорожского, с поляки за Найяснейших Королей Полских... 
зъ разных литописцов и из диаріша, на той воині писанного, в граді 
Гадячу трудом Григорія Грабянки... року 1710» за змістом ділиться на 
три частини. У першій оповідається про події від легендарного походження 
козацтва. У другій ідеться про визвольну війну. А у третій – про події, 
які відбувалися в Україні по смерті Богдана Хмельницького. Автор не 
був свідком подій війни під проводом Б. Хмельницького і часів Руїни, 
тож використовував документальні факти з таких історичних джерел, як 
київський «Синопсис» ІІ половини XVІІІ століття, польська історіографія 
В. Кохановського, М. Кромера, М. Бєльського, О. Гваньїні, М. Стрий-
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ковського. Звертався і до художніх творів – поеми «Громадянська 
війна» С. Твардовського та усної народної творчості. 

У передмові Григорій Грабянка у дусі барокової поетики заявляє, 
що мета його праці – не корисливе прагнення до слави, а загальна 
користь. Вона спонукає автора не залишити в попелі загиблими славетні 
діяння рідного народу, а оприявнити їх світові. Григорій Грабянка, як і 
польські історики, виводить генеалогію козаків від «праотця свого 
Гомера, внука Ноєва» і від козарів (хозар). Народ «малоросійський» 
походить від скитів та аланів. Сплетення історичного і фантастичного 
теж указує на барокову естетику літопису. Автор прагне нагадати читачеві 
про колишню славу козацьку, що було дуже важливим в умовах поступової 
втрати Україною автономії. 

Один із дослідників літопису Юрій Луценко пропонував назвати 
твір «бароковим історичним романом». Ідеться про широкий спектр 
художніх засобів, про введення у текст історичної оповіді віршів, 
напівлегендарних переказів. Говорячи про бароковість твору (це свого 
часу помітив і М. Зеров), сучасні дослідники відзначають поєнання 
символіко-алегоричного значення різних персонажів з історико-реаліс-
тичними, використання прийомів контрасту, смакування натуралістичних 
подробиць, пишні натюрморти, несподівані метафори та нанизування 
епітетів. Змальовуючи образ Богдана Хмельницького, Грабянка ідеалізує 
героя, використовуючи при цьому напівлегендарні історії про захоплення 
королівських привілеїв у черкаського полковника Барабаша, про будів-
ництво фортеці Кодак, про смерть і похорон Богдана Хмельницького. 

Має слушність П. Білоус, відзначаючи, що характеристику історичним 
діячам ІІ половини XVІІІ століття Грабянка, будучи прихильником 
самостійності України, вибудовував за критерієм ставлення до Московії. 
Тож до позитивних героїв зараховані ним В. Золотаренко, Я. Сомко, 
І. Самойлович. До негативних – І. Брюховецький та П. Дорошенко. 
Літопис Грабянки прислужився пізніше – у ХІХ столітті до написання 
історичних творів Євгеном Гребінкою та виведення дійових осіб у 
п’єсі «Милість Божа» Л. Старицької-Черняхівської на початку ХХ ст. 

Літопис Самійла Величка (1720 р.). У 1991 році побачив світ у 
перекладі Вал. Шевчука найбільший із відомих козацьких літописів – 
«Літопис Самійла Величка» (1670-1728 рр.). Про автора відомо, що він 
був військовим канцеляристом, генеральним писарем при гетьмані Івані 
Мазепі. Освіту отримав у Києво-Могилянській академії. Після страти 
його патрона – Василя Кочубея у 1708 році за наказом російського 
царя Величко потрапляє до петербурзької в’язниці. Виходить на волю 
через 7 років і оселяється на хуторі Диканьки і в с. Жуках на Полтавщині, 
де і пише свій літопис. На хліб заробляв, навчаючи дітей. Як людина 
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освічена, він мав власну бібліотеку і збирав колекцію документів, що й 
були використані при написанні літопису, в якому автор відобразив 
життя України з 1648 до 1700 року. 

Серед джерел свого твору він називає поему «Громадянська війна» 
С. Твардовського, історичні праці М. Стрийковського, М. Кромера, 
німецького історика С. Пуфендорфа та твори вітчизняних авторів: 
Інокентія Гізеля, Іоаникія Галятовського, Дмитра Туптала, Олександра 
Бучинського-Яскольда. Вміщено в другу книгу літопису поезії Івана 
Величковського, Лазара Барановича, сатиричні вірші про Івана Самой-
ловича (докладніше про це викладено у розділі «Літературні джерела 
«Сказанія о войнѣ козацкой зъ поляками» як чинник барокової поетики 
Самійла Величка» монографії «Літопис Самійла Величка як явище 
українського літературного бароко» В. Соболь). 

Складається літопис з чотирьох томів. У передмові до читача автор 
говорить, що його пером «водила» любов до України і тривога за її долю. 
Українців він називає нацією козаків, «українською козацькою нацією». 
Він неприхильно ставиться до ремісників (будників, винокурів, кушнірів), 
які намагалися зрівнятися у правах з козацтвом. 

Розглядаючи Величків твір на тлі світової літератури, В. О. Соболь 
відзначає: «Своїм твором С. Величко включився в розробку популярної в 
європейській бароковій літературі теми руїни, смерті, нищення, але 
осмислив її відповідно до національної ментальності, послуговуючись 
традиційно-вітчизняними, закоріненими у фольклор та поетику 
давньоруських літописів, засобами» (с. 310). 

У цьому літописі вперше в українській літературі подано систе-
матизовані життєписи гетьманів. Центральною постаттю Величкового 
твору (як і в інших козацьких літописах) виступає Богдан Хмельницький. 
В ідеалізації образу Хмельницького автор спирається на фольклор. У 
«Сказанії» гетьман постає не тільки геніальним воєначальником, а й 
блискучим промовцем. Він сміливий, енергійний, здатний на рішучі 
вчинки. Акцентовано його важливу роль у визвольній війні. Величко 
порівнює Хмельницького із біблійним Мойсеєм, неодноразово підкрес-
люючи, що гетьман має особливий, даний від Бога розум. Як справедливо 
відзначив відомий український медієвіст О. Мишанич, у козацьких 
літописах Хмельницький набуває рис епічного героя (с. 116). Возве-
личується Богдан Хмельницький і у промові Самійла Зорки під час 
поховання гетьмана. Говориться, що Хмельницький – доблесний вождь, 
який залишив по собі безсмертну славу, бо від його пострілів хиталися 
турецькі фортеці і замки, здригалися стіни Царгорода, і його зусиллями 
було відновлено давні українські права і вольності. Досить привабливим 
постає в літописі образ легендарного кошового отамана Запорозького 
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Війська Івана Сірка, в чому особливо позначився вплив української 
народно-поетичної традиції. 

4. «Історія русів» як літературна пам’ятка. Це одна з найвидатніших 
пам’яток української історіографії, яку знайдено в рукописі 1828 року 
в бібліотеці князя Лобанова-Ростовського (Стародубський повіт). Пам’ятка 
не підписана і розповсюджена в численних копіях. У 1846 році пішла у 
світ із іменем Георгія Кониського за редакцією Осипа Бодянського в 
московських «Чтениях». Питання про авторство досі не вирішено. Так 
само не все з’ясовано і про час написання пам’ятки. Щодо цих проблем 
існують праці сучасних дослідників, зокрема, стаття Я. Дзири у книзі 
«Автопортрет нації» та монографія Я. Мишанича. Я. Дзира вважає, що 
пам’ятка вийшла з родини Полетик. Я. Мишанич оповідає про можливість 
авторства О. Безбородька – відомого культурного діяча України кінця 
XVІІІ – першої половини XІX ст. Вал. Шевчук дотримується думки, 
що написав твір Архип Худорба – один із славних представників козацької 
старшини (помер на початку XІX ст.). Мирослава Андрущенко виклала 
гіпотезу, що «Історія русів» має колективного автора. 

Найстарші списки «Історії русів» свідчать, що її копіювання почалося 
раніше 1809-1818 рр. Уривки із «Історії русів» були надруковані в 
«Запорожской старине» І. Срезневського 1834 року. О. Бодянський, 
надрукувавши 1846 року «Історію русів», постраждав за це. Адже 
Микола І – лютий ненависник усього неросійського, не пробачив 
Бодянському автономістичні ідеї виданої ним праці. Осипа Бодянського у 
1848 р. було позбавлено професури у Московському університеті. На 
жаль, видання 1846 р. залишилося єдиним друкованим текстом «Історії 
русів» упродовж більш як 100 років. У радянській Україні не було 
жодного видання пам’ятки аж до 1991року – до часів Незалежності. 
Зауважимо, що у середині XX ст. за океаном, у Нью-Йорку, 1956 р. 
було видано цю «страшну» для радянських ідеологів «Історію русів». 
У цьому була велика заслуга історика О. Оглобліна. Переклад книги з 
російської на українську тоді здійснив В’ячеслав Давиденко. 

Коли саме написано «Історію русів», достеменних фактів немає. Але 
не раніше 1768 року, яким закінчується твір. Крім того, текстуальний 
аналіз засвідчує, що автор користувався «Літописом» Василя Рубана 
(1777 р.). Можливо, як джерело, використовувалася книжка «Літопис 
Малоросії» Ж.-Б. Шерера (1788 р.). Саме з цієї книжки автор «Історії 
русів» узяв, очевидно, поетичне оповідання про Павла Полуботка, котре 
не має аналогів у козацькому літописанні. В «Історії русів» також є 
згадка про Тмутараканський камінь, який знайдено у 1792 році. Але треба 
врахувати, що остаточний варіант книжки «Історія русів» з’явився 
десь у 20-х роках XІX століття. Час написання пам’ятки можна вказати 
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тільки приблизно – останні п’ять років XVІІІ – перші п’ять років XІX ст. 
Це був період ідеологічної боротьби за українську державність, коли 
вільнолюбні ідеї линули в Україну із Західної Європи й Північної 
Америки. Це був час завершення старої літературної традиції в Україні. 
Завершення традиції козацького літописання і початок нової літератури, 
утвердження нової літературної мови. 

У визначенні проблематики «Історії русів» можна виділити дві основні 
складові частини. Йдеться про те, що автор відстоював загальнонаціональні 
інтереси українського народу, а також інтереси вузького кола осіб, до 
якого належав сам як нащадок козацької старшини. Це – інтереси 
національної української еліти. Походження слов’ян аргументовано 
біблійними оповідями про Ноя і його синів. І це не лише данина 
літописній традиції, що йде від «Повісті минулих літ», а ще й намагання 
показати давність української історії. Йдеться і про неперервність з 
давніх-давен історії України – з майже міфічних часів до кінця XVІІІ ст. 
Етимологію слова «козак» він виводить від «козар», як і Григорій 
Грабянка. Автор пише про демократичні тенденції в Україні, шукаючи 
витоки у виборності керівних посад на Русі і доводить їх до виборного 
гетьманства. 

Змальовуючи державний устрій козацької України, автор дійшов 
висновку, що більшість проблем у суспільстві викликані внутрішніми 
чинниками та їх можна було б залагодити власними силами. Хитра ж і 
підступна колоніальна політика Росії, Туреччини чи Польщі підсилювала 
ці чинники, провокувала все більше і більше суперечностей в українському 
державному механізмі, який поступово руйнувався і занепадав. Особливо 
це видно на виборах козацьких гетьманів після укладення союзу із 
Москвою. Автор засуджував російський, турецький та польський уряди, 
які втручалися в демократичні гетьманські вибори. З їдкою іронією 
написано про звичайних козаків, які дали підкупити себе «подарками» 
і «могоричами». 

Відмінність «Історії русів» від козацьких літописів кінця XVІІІ ст. 
полягає в її виразній ідеологічній спрямованості – ідеї автономізму, 
незалежності, у намаганні провести чітку грань між Україною та іншими 
державами, зокрема – Росією. Автор постійно нагадує читачеві, що 
Україна – не провінція і не окраїна іншої держави, яка підлягає чужому 
уряду. Це незалежна країна, котра живе самостійним і самобутнім життям, 
хоч і підпадає час од часу під вплив могутніх сусідів – Росії, Польщі, 
Туреччини. У творі засуджується тиранія. Йдеться про те, що будь-яка 
тиранія і насильницьке правління нетривалі й недовговічні. Історіограф 
підкреслює, що не сила, деспотизм і жорстокість, а лагідність і милосердя 
мусять бути найважливішими чеснотами володаря держави. В «Історії 
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русів» використано легенду про відвідування Петром І Полуботка у 
фортеці, і що саме такі ідеї щодо володаря передавав Полуботок перед 
смертю російському цареві. Чужоземне керування державою швидко 
перетворюється на тиранію, яка є страшнішою, коли йде від іншої 
країни, від чужого володаря. Полуботок пригадав цареві всі утиски й 
страждання, яких зазнав український народ від російських напівграмотних 
чиновників, про тисячі загиблих українців на канальних роботах і в 
далеких походах. 

Отже, боротьба проти чужоземної тиранії, боротьба за правду є 
священною для пригнобленого народу та його проводу, яким в «Історії 
русів» виступає козацтво в цілому і козацька верхівка зокрема. Чітко 
висловлюється у творі з цього приводу Богдан Хмельницький: «Лучше 
теды и благополезнейшие нам за веру Святую Православную и за целость 
отчизны на пляцу военном, от оружия бранного полягти, нежели в 
домах своих яко невестюхам, побиенным быти». Автор виступає проти 
братовбивчих внутрішніх війн, але оборону вітчизни від нападників 
вважає священним обов’язком. 

В «Історії русів» часто акцентується увага на самостійності України, 
повній свободі вибору нею власної долі. Підкреслюється, що, приєд-
нуючись до Польщі чи Москви, населення України вважало себе повністю 
рівним і діяло на умовах цілковитої рівноправності. 

Центральною фігурою «Історії русів» автор виводить Б. Хмельницького, 
який «Отечество свое и народ так любил, что покоем своим здоровьем 
и самою жизнью всегда ему жертвовал без малейшего роптания». Найбільш 
суперечлива фігура твору – гетьман Іван Мазепа. Автор не хвалить його 
відверто, але й не пише про нього так негативно, як це робили інші сучасні 
історики. Відчуваючи амбіційність, кар’єризм гетьмана Мазепи, автор 
пише про нього як про видатного і далекоглядного політика. 

Для автора Меншиков – злий геній України, знаменитий своєю 
безглуздою жорстокістю і типовим самодурством. Крім того, автор нагадує 
минуле Меншикова – пиріжника, який був фанатичним ворогом українців, 
намовляв російського царя проти них. Страта прихильників Мазепи в 
Лебедині – один з найбільших злочинів Меншикова. Однією з найваж-
ливіших проблем в «Історії Русів» є співіснування двох слов’янських 
народів – російського й українського. 

Якщо говорити про поетику твору, то треба зазначити, що автор 
відійшов від барокової пишності та велемовності, яку ми зустрічаємо в 
літописах Грабянки чи Величка. В «Історії русів» ми бачимо деякі початки 
романтичного стилю. Художність твору підсилюється за допомогою 
вставок з легенд, бувальщин, переказів, символічних образів битви, унії, 
зрадників, кари і тощо. Початок «Історії русів» витримано в класичному 
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літописному стилі – як і «Повісті минулих літ». Вона починається 
біблійним оповіданням про перших людей. Родовід русів іде від самого 
Ноя та його сина Яфета. Автор прагнув показати історію України від 
давнини до кінця XVІІІ ст. як безперервний процес розвитку русів 
(українців). Згадаємо, що з Біблією пов’язане ще одне оповідання – про 
козацького гетьмана Павла Полуботка, що був в’язнем Петропавлівської 
фортеці. Легенда говорить, що до вмираючого Полуботка у в’язницю 
прийшов попрощатися цар Петро І, і гетьман сказав, що не тримає на 
нього зла, бо скоро постануть обоє перед судом Божим, який Павла з 
Петром розсудить. Як і у Святому Письмі, Петро і Павло – ідеологи 
християнства і постійні ідейні противники, що так і не дійшли між 
собою згоди. В «Історії русів» зафіксована під 1654 р. історична пісня 
«Да не буде лучче». Є тут і згадка народної пісні «Чайка» Івана Мазепи. 

А загалом, щоб довести самобутність української історії, утвердити 
право українців на свою державу, автор вдавався до політичного трактату, 
до полемічної публіцистики, історичної оповіді, риторичних промов та 
обробки фольклорних сюжетів і образів. Ця різножанрова мозаїка і є 
найхарактернішою рисою індивідуального стилю автора «Історії русів». 
На його думку, споконвіку існували московці (росіяни) і народ мало-
російський (руси, українці). Народ України «вольный и готовый всегда 
умереть за свою вольность...». На противагу українцям «в народе 
Московском владычествует самое неключимое рабство и невольничество 
в высочайшей степени…». 

Дослідники, зокрема Вал. Шевчук, відносять «Історію русів» до 
вершинних творів барокового стилю, ставлячи пам’ятку в один ряд з 
«Енеїдою» І. Котляревського, творами Г. Сковороди та «Воскресенієм 
мертвих» Г. Кониського. Цей твір мав великий вплив на формування 
історичного світогляду українців в патріотичному дусі. Впливові «Історії 
русів» підлягало і з неї черпало теми, сюжети і образи багато письменників. 
Зокрема, М. Гоголь, І. Срезневський, М. Костомаров, Є. Гребінка, 
А. Метлинський, П. Куліш, О. Маркевич. А найбільше – Т. Шевченко, 
який добре знав «Історію русів», мав її у своїй бібліотеці (1846 р. 
видання). Поема «Сон» Т. Шевченка є цьому свідченням. 

 
 

ТЕМА 7. ТВОРЧІСТЬ МАНДРІВНИХ ДЯКІВ 
 

План 
1. Поняття про мандрівних дяків і тематику їхніх творів. 
2. Предтечі українських мандрівних дяків ХVII-XVIII ст. 
3. Гумористичні віршовані оповідання: тематика, образи, засоби 

гумору і сатири. 
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4. Соціальна сатира: історично-соціальний підтекст, риси низового 
бароко. 

5. Літературні традиції мандрівних дяків в українській літературі 
XIX ст. 

 
Література 

1. Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянська академія 
та український літературний процес XVIII ст. / М. Андрущенко. – К. : 
Українська книга, 1999. 

2. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Л. Ми-
китась. – К. : Абрис, 1994. 

3. Мишанич О. В. Українська література другої пол. XVIII ст. і усна 
народна творчість / О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1980. 

4. Новик О. Історія української літератури (давньої) / О. Новик. – 
К. : Центр учбової літератури, 2007. – С. 116–118. 

5. Нога Г. Звичаї тії з давніх школярів бували... Український 
святковий бурлеск XVII-XVIII ст. / Г. Нога. – К. : «Стилос», 2001. 

6. Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури ХV-
ХVІІІ ст. : [у 4 кн.] / [упоряд. В. Яременко, Вал. Шевчук]. – Кн. 4. – К. : 
Аконіт, 2006. – С. 737–775. 

7. Соболь В. О. З глибини віків. Вивчення давньої української 
літератури в школі : [посібник для вчителя] / В. О. Соболь. – К. : «Зодіак-
Еко», 1995. – С. 127–138. 

8. Шевчук В. Муза Роксоланська : [у двох книгах] / В. Шевчук. – 
К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 348–369. 

9. Українська література XVIII cт. – К. : Наук. думка, 1983. – 
С. 126–237. 

 
1. Поняття про мандрівних дяків і тематику їхніх творів. 

Студентське життя завжди було багатим на креатив, особливо коли це 
стосується гумору і сатири. Таким феноменальним явищем в українському 
студентстві XVІІ-XVІІI століть були «мандрівні дяки». Їх ще інакше 
називали в ту пору бурсаками, школярами, нищими студентами, панами 
бакалярами, вандрованими пахолками, пиворізами. Йдеться про укра-
їнський варіант західноєвропейських вагантів. 

Це були здебільшого вихідці з демократичного середовища, які під 
час канікул (вакацій), щоб прохарчуватися, йшли по селах, шукаючи 
підробітку (писарями, дячками, учителями). На свята, навчені в Академії і 
колегіях писати вірші, вони реалізовували свої вміння створенням різних 
пародій, гумористичних або нищенських віршів. Основним об’єктом 
їхньої творчості була біблійна історія, зокрема Різдво та Воскресіння 
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Христове. Саме під час святкування Різдва студенти групами йшли 
колядувати і щедрувати, складали пародії і травестії за мотивами 
Святого Письма, не обходячи і соціальних проблем. Висміювали вони і 
прихильників оковитої, свій постійний стан напівголодності. Так само 
ходили ваганти зі своїми виступами під час Великодня та на рекреаціях 
(перервах для відпочинку між лекціями). Тоді студентська рекреативна 
творчість виносилась на площі та зливалася з народною культурою. Як 
слушно зазначає Г. Нога, «мандровані дяки йшли на контакт з мало-
грамотною аудиторією, намагаючись зменшити дистанцію, яка розділяла 
їх» (с. 73). 

Гумористичну спадщину мандрівних дяків можна поділити на 2 групи: 
– нищенські вірші-орації (здебільшого святкові, часом об’єднані в 

діалоги); 
– різдвяні, великодні вірші та пісні-травестії. 
Ця творчість у стильовому плані належить до українського низового 

бароко. 
Український бурлеск і травестія були продовженням європейської 

сміхової культури. Вони розвивали і вдосконалювали старі жанри. У 
середні віки в Європі існував особливий, освячений традицією «пасхальний 
сміх». Ця література була як латиномовна, так і на народних мовах. 
Основними носіями такого роду літератури були ваганти. Вагантська 
пародія та сатира – це не критика, а самокритика духовного прошарку: 
вагант може сказати багато гірких слів своєму побратиму – клірику, але 
сам він не уявляє себе поза цим середовищем. Це своєрідний заклик 
дотримуватись моралі, не ганьбити себе, а також весела посмішка, 
середньовічний звичай змішувати серйозне і дотепне, нечестиве з благо-
честивим. Жарти і веселі розповіді стосувались переважно матеріально-
тілесного життя. Це були жарти карнавального типу. Адже дозвіл сміху 
під час Великодня і Різдва був пов’язаний з одночасним дозволом 
уживання м’яса та статевого життя (заборонених у піст). За своєю 
духовною наповненістю і атмосферою це була література святкової 
свободи і вседозволеності, що означало перемогу людини над страхом. 

2. Предтечі українських мандрівних дяків ХVII-XVIII ст. Укра-
їнський різдвяний і великодній бурлеск має багато спільних рис зі 
спорідненим середньовічним європейським сміхом. Це і специфічна 
вседозволеність, і цілковите вивільнення від серйозності, атмосфера 
рівності, споглядальний характер непристойностей, жартівливе «викриття» 
героїв та прокляття на адресу антигероїв. Ю. Лотман, досліджуючи 
російську сміхову культуру, стверджував, що на західноєвропейському 
карнавалі діє формула «смішно – значить не страшно». В умовах Російської 
держави діє зовсім інша формула: «смішно і страшно». Лотман зазначає: 
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«Ставлення до блюзнірства і до сміху в Південно-Західній Русі було, 
безсумнівно, іншим, ніж у Русі Московській», бо Україна зазнавала 
безпосереднього впливу західної культурної літературної традиції. Зв’язок 
цієї спорідненості у розповсюдженні мережі шкіл пов’язаний із появою 
перших університетів (в Україні – колегіумів). Студенти вигадували 
химерні жаргони, зокрема «макаронічну латину», коли латинська лексика 
поєднувалась з італійською, а граматика за основу бралася лише латинська. 

Враховуємо, що амбівалентне відношення до сакральних речей, 
характерне для низового бароко, було притаманне й народним обрядовим 
дійствам (наприклад, святу Купала). З текстами «Ніщинських віршів» 
мандрованих школярів можна ознайомитися в книзі «Українська 
література XVІІI ст.» (с. 126-133). 

Різдвяні вірші: «Христос народився, щоб мир веселився» (відомий у 
шести варіантах); «Радість святих» (9 варіантів), пісня «Соберітеся всі 
человіці»; травестія «Во яслах лежит». 

Студенти готували до різдвяних свят спеціальні вірші-орації, звізду 
і вертеп. У бурлескно-травестійних творах подавалася сценка про пастухів 
та популярний сюжет про царя Ірода. Найпопулярнішою різдвяною темою 
була тема неба, що стало землею, і земля, яка перетворилася на небо. 

Популярними були твори про бідацьке життя бурсаків. Наприклад, 
у поезії «Вірша на Різдво Христове» йдеться про радість з приводу 
народження Ісуса Христа, яка виражається у тому, що «всяк християнин / 
Вминає ковбаси. / Баби, діди / Пиво-меди, / Горілку варену / Кухликом 
п’ють, / З книшами труть / Свинину печену» (с. 156). А хлопці і дівчата 
попід хатами колядують. І «мати-земля / Уся гуля, / І взявши у боки / 
Пісні гука, / Б’є гопака...» (с. 156). Біблійні герої тут у своїй радості 
поводяться по-земному. Наприклад, пророк Давид у кобзу грає, пісню 
святу співає, а Хам «ріже в сопілку, / Сам добре п’є / І всім дає / Квартою 
горілку» (с. 159-169). 

Свято Великодня користувалося серед християн великою популярністю, 
адже тут ідеться не лише про чудо воскресіння, а про чудо з’єднання 
Божого і людського. Студенти до Великодня готували шкільну драму 
на цей біблійний сюжет і ставили її на сценах Академії та колегіумів. 
А крім того, писалися і виголошувалися перед святкуючою публікою, 
яка вже розговілася, жартівливі вірші-орації, як, наприклад, «Великодня 
вірша» («Нуте лиш беріте яйця!»), «Вірша, говореная Гетьману 
Запорожцями на світлий празник Воскресіння Христово 1791 года», 
«Великодній сон», «Вірша на Великдень» («Кажуть, будто молодиці...»). 
Досить ґендерно звучить початок останнього вірша, в якому зауважується: 
«Кажуть, будто молодиці / Негодяйки, ледащиці / І пужливі, як зайці / 
Аж неправда, молодці!» (с. 165). Йдеться про сміливість Марії, яка на 
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Голгофу не побоялася серед ночі йти – «плакати на гроб Христів». 
Образи цієї поезії експресивні, динамічні і дуже комічні. Так «Смерть 
лежала у куточку, / Рвала на собі сорочку», надулась і сопла, наговорювала 
щось на Бога. Адам і Єва, вже постарілі, вилізають з печі, де за гріхи 
обсмалені і голодні, що їх Христос визволяє і посилає в рай: «Дригай з 
Євою у рай!» (с. 166). Досить приземлений образ Ноя – «Ной старенький 
натоптався, / Випив з праці – та й заспався...» (с. 167). 

3. Гумористичні віршовані оповідання: тематика, образи, засоби 
гумору і сатири. Теоретичні підвалини сатиричної творчості віднаходимо 
у бароковій «Поетиці» Митрофана Довгалевського, який писав, що 
сатирична поезія є за своєю суттю жартівливою та їдкою поемою, яка 
призначена для бичування і виправлення порочних характерів та хиб 
людського характеру. Розвивалися жанри сатиричної поезії у ХVІІІ столітті 
і репрезентували, як і вірші бурлескно-травестійні, низове українське 
бароко. Йдеться про такі жанри, як гумористично-сатирична новела, 
фейлетон, памфлет, віршоване оповідання. 

«Кирик» – літературна обробка відомої казки, у якій ідеться про 
селянина, котрий знайшов скарб. Жадібний піп, злякавши селянина, 
відібрав у нього золото. Межування побутових і фантастичних елементів 
у вірші зумовлено казковим сюжетом, а стиль заснований на фольклорній 
оповідальності. 

«Отець Негребецький» – історія про те, як піп-пройдисвіт перехитрив 
паству, пообіцявши за гроші дістати їй у самого Господа на небесах 
додаткові привілеї. Пропивши у сусідньому селі зібрані громадою гроші, 
він повертається до прихожан із поясненням про вигадані пригоди в 
раю. Він буцімто зустрічався з секретарем біскупа, який йому повідомив 
про значну суму хабаря в консисторії. Тож піп вирішив піти прямо на 
небо до Бога, до святого Петра і викласти свою проблему, звинувативши 
консісторію і біскупа у грошелюбстві. Опис раю та його мешканців – 
весела травестія, джерело якої вбачається у фольклорних фантастичних 
оповіданнях про «той світ». Тут Господь схожий на старенького діда, 
архангел Гавриїл – на чиновника із «золотими ґудзиками», святі – 
звичайні міщани, які живуть заможно і безтурботно. Гарне життя на 
небесах представлено з великою кількістю свічок («бо єсть свічок сила»), 
запросинами на снідання та частування тютюном. Хата, в якій перебуває 
Бог, – з великими кімнатами. Творець сидить на «золотім варстаті». 
Зате дух святий безтурботно на печі «горох дзьобає». Тут використано 
травестування – прийом самохарактеристики, який сприяє яскравому 
змалюванню образу хитрого та винахідливого попа. Ремінісценції цього 
вірша бачимо у творчості С. Руданського. 
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«Марко Пекельний» – гумористичний твір кінця ХVІІІ століття про 
козака, котрий, з одного боку, характеризується негативно (ледар, п’яниця, 
грубіян, волоцюга, розпусник), а з іншого – здатний, якщо необхідно, 
виявити сміливість, дотепність, розважливість та рішучість, зокрема, коли 
йдеться про викурювання чортів з пекла. Цей вірш-легенда є своєрідною 
пародією на великодні вірші, що розробляли євангельський сюжет. 
Коли якраз після причастя уві сні з’явився до Марка святий Петро і 
говорить козаку про час виступу проти чортів у пеклі, аби їх звідти 
повиганяти і виручити запорожців, то він проявляє себе справжнім борцем і 
сміливцем. А Люципер виступає з лукавством, говорячи про добрість 
чортів: «Якби не чорти, чи була б у вас горілка, / І цимбали, бубни та 
сопілка? / Чи ви вміли б танцювати, / Весілля гаразд справляти?» (с. 190). 
Підпоївши Люцифера, хитромудрий Марко виручає козаків і затоплює 
гарячим баглом чортів. За це пам’ять його жива серед козацтва. Марко 
Пекельний нагадує образ козака-запорожця. Сюжет і художні засоби 
твору почерпнуті із фольклору. 

4. Соціальна сатира: історично-соціальний підтекст, риси низового 
бароко. «Сатирична коляда» (вірш 1764 року) – це анонімний твір. У 
ньому викриваються окремі сторони суспільного життя: критиці піддається 
хижацтво поміщиків. Проти них немає жодного захисту, бо вони у суді 
сидять і «отечеством любезним керують». Тому суд продажний, бідний 
люд страждає від сваволі «власть імущих». Духовенство ж не спроможне 
захистити обездолених, бо більше дбає про «карман непорожній», ніж 
про свою паству. Йдеться також про хабарництво серед чиновників та 
панування у державі багатьох злочинців, про вибори в адміністративні 
органи цих гнобителів. І все-таки автор сподівається, що «Сонця, луни, 
звізд, землі вірний Управитель / Ісправит все і бідних буде защититель» 
(с. 198). 

«Плач київських монахів» датується 1 травня 1786 року і має свій 
історико-соціальний підтекст. Монастирі XVIІІ ст. нагромадили величезні 
багатства, володіли тисячами кріпаків на значних територіях. Це були 
небезпечні конкуренти для поміщиків і влади. Спочатку (1764 р.) було 
зліквідовано більшу частину монастирських маєтків в Росії, а 1786 року 
Катерина ІІ видала указ про секуляризацію монастирських земель і в 
Україні. Ця подія відображена у формі розмови 13 ченців Києво-
Печерської обителі. Архімандрит Зосима сповіщає, що в такій ситуації 
змушений піти з монастиря. Орест пропонує пороздавати в Петербурзі 
хабарі тим, хто відверне від них біду. Економ Єпіфаній, боячись 
«Камчатки», радить чого-небудь ще придбати, поки указ не вступив у 
силу. Жалкують отці монастиря, що минають «золоті часи», що не будуть 
пити «лимоннії соки» і їсти свіжу осетрину. Є й такі (Модест), що звикли 
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до сивухи, до порушення обітниці безшлюбності (Андріан). Кожен, хто 
промовляє, по суті, самохарактеризується, внаслідок чого змальовується 
яскрава картина життя за стінами монастиря. Виявляється, що в монастирі 
ченці є носіями не християнських моральних цінностей, а зажерливості, 
ледарства, розпусти і паразитичного життя. У 1792 р. з’явилось і 
продовження до «Плачу київських монахів». Ця сатира була досить 
популярна і поширювалась у списках. 

Якщо говорити про жанр «Плачу київських монахів», то тут ми 
можемо бачити і риси драми, і поширеного в українській літературі 
XVIІІ ст. жанру «разговоров». Назвавши твір «плачем», автор орієнтувався 
на відомій формі української словесності (плачі невільників, «Треносі» 
М. Смотрицького), але використав її у сатиричному забарвленні. 

Серед відомих авторів сатиричних творів XVIІІ ст. виділяється Іван 
Некрашевич, який отримав освіту у Києво-Могилянській академії і був 
священником. Його перу належать діалог «Сповідь» (1789 р.), драматична 
сцена «Супліка, або Замисел на попа» (1798 р.) та діалог «Ярмарок» 
(1790 р.). У діалозі «Сповідь» автор змальовує непрості стосунки між 
молодим священиком та його прихожанами. Твір має автобіографічний 
характер: відомо, що Іван Некрашевич, попуючи у с. Вишеньки, запровадив 
індивідуальні сповіді замість колективних – у зв’язку з цим виникли 
непорозуміння у стосунках священика і селян. Образ священика у творі 
змальовано сатиричними барвами. Піп, який занадто строго вимагає 
від селян виконання християнських приписів, не може дослухатися до 
справжніх проблем трудівників. Підкреслити різницю у світосприйманні 
різних соціальних верств допомагає автору використання духівником 
книжної мови, а селянами (чоловіком, жінкою, дітьми, дівицею) – 
розмовної української. Для селян головним гріхом було позбавити 
людину хліба і солі, а порушення заповідей катехізиса, про що говорить 
їм священик, вони не сприймають серйозно і вважають за порушення 
їхніх прав. Наостанок вони обіцяють попу спокутувати гріхи, але щоб 
при цьому їм було дано право споживати тютюн і горілку. Тематично 
перегукується з цим діалогом і драматична сцена «Супліка...». Йдеться 
про те, що селяни нарікають дякові на нововведення новонаставленого 
попа. Вони підбивають дяка, щоб той пожалівся на попа архіреєві. 
Вони хотіли б, щоб попа покарали. Селяни жалкують за своїм старим 
священиком, який ходив з ними колядувати, і ніщо світське йому не 
було чуже. Скарга, яку написав дяк, укладена пародійною словенською 
мовою. Наприклад, на конверті зроблено напис: «Отцю Йвану / Дать, як 
пану, / У власні руки. / Пусть читає / І сполняє, / Щоб не було скуки» 
(с. 248). 
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В інтермедійній поетиці написано діалог «Ярмарок». У ньому, як і 
в попередньому творі, діють Хвесько і Хвилон. Із їх розмови довідуємося, 
що перший продав свою «клячу» і «купив собі за півшоста кобилу» 
(с. 240). Хвилон торгується з Хвецьком за воли, хоча і бачить, що вони 
«сліпії». Чоловіки домовляються і йдуть запивати могорич, «щоб воли 
орали» і «щоб тобі брикали» (с. 241). 

В оцінці низового бароко маємо зауважити думку В. Шевчука, який 
твердить, що творчість мандрівних дяків була відбитком живого життя 
і найширше входила в широкі маси. Тобто це була своєрідна масова 
культура того часу. За своїм характером це були твори жартівливі, 
пародійні. В ньому виявились риси ренесансного вільнодумства, барокової 
химерності і народної сміхової культури. Комізм у творах мандрівних 
дяків досягається невідповідністю форми та змісту. Зміст – звичайні 
побутові явища, а форма – високий книжний стиль. 

5. Літературні традиції мандрівних дяків в українській літературі 
XIX ст. Творчість мандрівних дяків знайшла своє зриме продовження 
у письменників XIX ст. Зокрема, в «Енеїді» І. Котляревського, поемах 
«Горпинида» П. Білецького-Носенка, «Жабомишодраківка» К. Думит-
рашка. Серед тих українських поетів, які працювали в руслі бурлескно-
травестійної традиції, слід назвати Я. Кухаренка, Є. Гребінку, Г. Квітку-
Основ’яненка, Т. Шевченка. Так Є. Гребінка у бурлескно-травестійному 
плані здійснив переклад «Полтави» О. Пушкіна. Т. Шевченко звертається 
до бурлескної стилістики у поемі «Гайдамаки», вірші «Саул», поемах 
«Царі», «Юродивий». 

Відлуння бурлескної поезії XVII-XVIII ст. чується не тільки в поетів 
XIX ст., але й у віршах сучасних письменників. Останні користуються 
прийомами і засобами бурлескного гуморотворення з арсеналу мандрівних 
дяків. Найбільшою мірою це стосується творчості літературних гуртків 
«БУ-БА-БУ», «Пропала грамота», «ЛуГоСад». Мандрівні дяки є героями 
творів письменника і водночас дослідника-медієвіста В. Шевчука. Образи 
«панів-бакалярів» відтворив І. Карпенко-Карий у комедії «Чумаки». 
До образів мандрівних студентів звертався і М. Гоголь («Вій»). 

 
ТЕМА 8. ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ 

(1722-1794) 
 

План 
1. Сковорода – поет, автор «Саду божественних пісень» (1750-

1780 роки): 
а) літературно-естетичні погляди Сковороди; 
б) Сковорода як теоретик i практик поезії; 
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в) композиція збірки «Сад божественних пісень»; 
г) використання бiблiйних мотивів та образів; 
д) соціально-етична проблематика у піснях 10 i 20; 
е) своєрiднiсть панегіричної поезії у піснях 25-27; 
ж) естетичні функції пейзажу у піснях 3, 13, 18; 
з) життєва програма Сковороди у пiснi 18. 
2. Вiршi Сковороди, які залишилися поза збiркою «Сад божественних 

пісень». 
3. Філософська проза та її зв’язок з античною літературою і працями 

викладачів КМА. 
4. Григорій Сковорода – перший український байкар. 
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7. Ушкалов Л. Українське барокове Богомислення: Сім етюдів про 
Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. – Х. : Акта, 2001. 

8. Ушкалов Л. Есеї про українське бароко / Л. Ушкалов. – К. : Факт, 
2006. – С. 133–161. 

9. Шевчук Вал. Муза Роксоланська / Вал. Шевчук. – Кн. 2. – К. : 
Либідь, 2005. – С. 579–607. 

 
1. Сковорода – поет, автор «Саду божественних пісень» (1750-

1780 роки). 3 грудня 1722 р. у с. Чорнухах на Полтавщини в сім’ї 
селянина-козака народився майбутній великий українець – письменник, 
філософ, педагог. Навчався Сковорода в Києво-Могилянській Академії 
з 1738 до 1750 р. (з перервою у 1742-44 рр., коли він був співаком 
придворного хору у Петербурзі). У Київській академії його вчителями 
були видатні люди того часу: Симеон Тодорський, який передав Сковороді 
свої знання німецької, староєврейської та грецької мови; у класі риторики 



Історія української літератури (Давня література) 

63 

вчив Сковороду драматург та філософ Сильвестр Ляскоронський. Фiлософiї 
навчав проректор академії, поет, видатний просвітний діяч та філософ 
Михайло Козачинський. У вищих класах академії вчителем Г. Сковороди 
став один із найвидатніших діячів кола Київської академії – поет i 
філософ Георгій Кониський. Усі ці люди були свого часу на вершинах 
тодiшнiх людських знань, i їхня наука стала основою філософського 
розвитку Г. Сковороди. У 1750 р., не завершивши останнього, бого-
словського, курсу, Сковорода їде, прилучившись до генерал-майора 
Вишневського, до Угорщини. Звідти їздив до Відня, Будапешта, Бра-
тислави, де знайомився з ученими людьми. Загалом Сковорода пробув 
за кордоном п’ять років. Прибувши в Україну, він обійняв посаду вчителя 
поезiї в Переяславському колегіумі. Викладав поезію по-новаторськи, 
за що i позбувся місця. З 1759/60 рр. Сковорода був учителем поезії в 
Харківському колегіумі, де викладав також курс синтаксими та грецької 
мови. Працював там і 1762/63 рр. Але через вільнодумство i розбiжнiсть у 
переконаннях з наставниками колегіуму та через наклепи змушений 
був залишити улюблену педагогічну роботу. Звільнившись, їде у 
подорож до Києва. На запрошення ченців Києво-Печерської лаври 
стати «стовпом i окрасою церкви» вiдповiдає: «Досить i вас, стовпів 
неотесаних, у Храмі Божому». У 1768 р. працює у додаткових класах 
при Харківському колегiумi, читає катехізис (добронравіє). Але його 
давній ворог однокурсник С. Миславський став єпископом білгородським, 
i Сковорода знову позбувся місця роботи. (До речі, С. Миславський досяг 
сану митрополита київського i був запеклим гонителем української мови). 
Понад 25 останніх рокiв Сковорода провів у мандрах по Слобожанській 
Україні. Саме в цей період написані його основні фiлософськi твори. Зі 
складених у рiзнi часи вiршiв упорядкував збірник «Сад божественних 
пісень». Створені у 60-тi, частково у 70-тi роки байки у 1774 р. були 
об’єднані у збірник «Басни Харковскія». Помер 9 листопада 1794 р. у 
с. Iванiвцi на Харкiвщинi. За легендою, сам собi викопав могилу у садку 
маєтку свого приятеля – поміщика А. Ковалевського. На пам’ятнику 
надпис: «Світ ловив мене, та не спіймав». 

У художника С. Васильківського є картина «Народ слухає пiснi 
Сковороди», яка засвідчує вплив поетичних творів Сковороди на спiв-
вiтчизникiв. Деякі поетичні твори Сковороди зі збірки «Сад божественних 
пісень» стали народними піснями: «Ах поля, поля зелені», «Ой ти, птичко 
желтобоко», «Стоїть явір над водою», «Всякому городу нрав i права». 

Збірка «Сад божественних пісень» складається із 30 вiршiв, написаних 
між 1757 i 1785 роками. Кожна з пісень збірки мала мелодію, складену 
самим автором. Кладучи в основу вірша «зерно» зі Святого Письма, 
Сковорода здебільшого обробляє тему по-своєму. Він залюбки звертається 
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до пейзажної лірики i проникливо оспівує красу рідної природи. І нині 
не втратили естетичного значення його пiснi «Весна люба, ах, прийшла!», 
«Ах поля, поля зелені», «Ой ти, птичко жолтобоко». В останньому творі 
ми бачимо піднесення найвищих якостей людини: розуму, совiстi, 
працьовитості, проповідь життя, близького до природи. Ідеал поета – 
не явір, який стоїть над горою i якому буйні вітри ламають вітки, а 
верба, що шумить низько над водою. Відповідний і епіграф до цієї 
пiснi: «Господь гордим противиться, смиренним же дає благодать». 

У пiснi 13 («Ах поля, поля зелені»), як і в попередній‚ виразно 
звучать народнопiсеннi мотиви. Автора приваблюють поширені в народній 
лiрицi образи зелених ланів, чистих поточків, кучерявих лiсiв, жайворонків, 
соловейків i т. п. Силабічний розмір поезії наближається до побудови 
українських народних пісень. Життю міста з його гарячковою невси-
пучістю, виром пристрастей i бажань він протиставляв поезію тихих 
полів, зелених дібров, настрій безтурботного мандрівника, який не знає 
честолюбства i користі. 

Критика соціального зла, як i у всіх просвiтителiв ХVIIІ ст., поєд-
нується в його віршах з антиурбанiстичними мотивами, наприклад, як 
у пiснi 12 («Не пойду в город богатий...»). Тут міським настроям 
протиставлена сiльська природа як запорука свободи духу, морального 
здоров’я, гармонії: «Не пойду в город богатий. Я буду на полях жить, / 
Буду век мой коротати, где тихо время бежит». I ці слова – не лише 
поетична фігура, а справжнє переконання Сковороди, який відмовляється 
від духовної i світської кар’єри. 

Почуттям досягнутого миру з собою пройняті пісні 14, 28, 30. Так у 
пiснi 28 («Возлети на небеса, хоть в Версальскіи лѣса») поет ніби 
подає екстракт тих думок, які становлять предмет його філософських 
шукань. Пісня сповнена відвертого презирства до земних благ, до 
розкошiв. Ні небеса, ні краса Версальських парків, нi золота одежа, ні 
царська корона не приносять щастя. Мудрість життя – у радості душевної 
гармонії. Вершиною поетичної творчості Сковороди є знаменита 10-та 
пісня («Всякому городу нрав i права»). Написав її поет у 1758-59 рр. у 
с. Ковраї, коли працював домашнім учителем у родині помiщика Томари i 
мав змогу глибоко вивчати життя селян-кріпаків. Добре знав він i життя 
міського населення. Тому змальовані поетом персонажі постають перед 
нами в доказових, живих деталях. Це типові образи панів i пiдпанкiв: 
злодіїв, шахраїв, розпусників. Перед нами постає точна картина тогочасної 
дiйсностi з пекучими протиріччями, соціальною нерiвнiстю, вседозво-
леністю багатіїв та бідами покривджених. У цьому вiршi кожний рядок 
має величезне смислове навантаження. Під вогонь сатири потраплять 
чиновники-бюрократи, шахраї, стяжателi, нечесні судді та схоластична 
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система тогочасної освіти. Сковорода осуджує i брехню, i неробство. 
Пісня позначена впливом українського фольклору. Вона навіть побудовою 
i мовними засобами нагадує відому кобзарську лірницьку пісню «Про 
Правду i Кривду». Сковорода протиставляє недосконалому суспільству 
«совість, як чистий хрусталь». Ясний розум, чисте сумління є морально-
естетичним ідеалом Сковороди, який він протиставляє свiтовi зла, наруги, 
несправедливості. 

Пісні Сковороди ще за життя автора набули поширення не тільки в 
Україні, а й у Росії. Так українсько-російський письменник В. Капнiст 
пiзнiше переспівав у вiршi «Чижик» знамениту пісню «Ой ти, птичко 
жолтобоко». А I. Котляревський як народну подає пісню 10 «Всякому 
городу нрав и права» у п’єсі «Наталка-Полтавка». 

2. Вiршi Сковороди, які залишилися поза збiркою «Сад божест-
венних пісень». Серед ліричних поезій, які не ввійшли до збірки 
Сковороди, слід зупинитися на вiршi «Dе Libertate», який є зразком високої 
патріотичної лірики i виявом громадської мужності письменника в 
період посилення кріпацтва. У цьому творі Сковорода пов’язує волю з 
боротьбою за національне i соціальне визволення трудящих. «О, когда 
б же мне в дурни не пошитись, / Даби вольности не могл как лишитись» – 
це, як вважають дослідники, не просто риторичне запитання, а частина 
його біографії. Адже в період служби у Томари він міг стати кріпаком. 
Славити ж «вольности отца» Богдана Хмельницького в часи, коли всіляко 
принижувалися права українського народу, було неабиякою мужністю. 

3. Філософська проза та її зв’язок з античною літературою і 
працями викладачів КМА. Сучасний український письменник Р. Iва-
ничук у романі «Журавлиний крик» розповідає про перебування Сковороди 
у Петербурзі. Духовним засланням видається чутливому до неправди 
Сковороді царський двір: «...там треба уподібнитись пальмі; чим сильніше 
стискає її камінь, тим швидше й стрiмкiше здiймається вона догори». 
Афоризм цей належить Григорію Сковороді, як i багато інших, знаних 
i відомих у народі: «Пізнаєш істину – ввійде тоді в кров твою сонце», 
«Шукаємо щастя по країнах, столицях, а воно скрізь i завжди з нами; 
як риба в воді, так і ми в ньому, i воно біля нас шукає нас самих». Пошуки 
шляхів людського щастя – це одвiчнi проблеми буття. Їх осмислює у 
своїх творах Сковорода. Так у трактаті «Разговор, называемый Алфавит, 
или Букварь мира» (1774 р.) Сковорода визначає чотири передумови 
нещастя людини: «А. Входить в несродную стать. Б. Несть должность, 
природе противну. В. Обучаться, к чему не рожден. Г. Дружить с теми, 
коим не рожден». І далі: «Сын дорожки есть родный нещастія путь». 
Тож щастя треба шукати на протилежному полюсі – полюсі близькості 
до природного стану. Тоді людська душа не відчуває насилування, наруги. 
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Людське щастя у розумiннi i трактуванні філософа – це складний комплекс 
чинників: i соціальних, i особистісних, це ціла система зв’язків між 
природними нахилами людини i можливостей їх здійснення. Виступав 
Г. Сковорода з протестом проти самодержавства, проти насильства над 
людиною. Він засуджував паразитизм панівних класів, пропагував рiвнiсть 
людей усіх класів i станів, говорив про право трудового народу на 
освіту. Саме досягнення «царства розуму», поширення наукових знань, 
ідей, дружби, любові, взаємоповаги розглядав мислитель, як можливі 
шляхи перебудови недосконалого суспільства. За своїми поглядами 
український філософ був близький до таких просвiтителiв ХVIIІ ст., як 
Вольтер, Дiдро, Руссо, Шiллер, Гете, Ломоносов, Радищев. Г. Сковорода 
підносив i розвивав висловлену Сократом і Платоном гуманістичну ідею 
спроможності людини пізнати світ i себе в ньому, щоб краще реалізувати 
даровані природою здібності. «Многіе, – писав Г. Сковорода в трактаті 
«Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира», – презрев природу, 
избирают для себя ремесло самое модное и прибыльное». Тобто, кожен 
повинен прагнути до тієї праці, до якої має здiбностi. Цей трактат 
побудований у формі діалогу друзів Григорія – Якова, Афанасія, Лонгiна, 
Єрмолая. Вони солiдарнi в тому, що найдобріша людина тим неспокiйнiша 
i нещаснiша, чим більшу вона займає посаду, але до неї не народжена. 
Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за 
все на світі, – «веселощі серця». Учасники діалогу не вигадані, а реальні 
особи. Якiв – це Яків Іванович Долгановський, художник з міста 
Острогозька. Афанасій – це Панас Федорович Панков, теж приятель 
Сковороди. У трактаті про себе він говорить: «Я – законник. Цивiльнi 
закони – ось моє діло». Він був колезьким реєстратором. Григорій 
(Сковорода) стверджує, що щасливішим будеш, якщо, пізнаючи себе, 
візьмешся за споріднену справу i будеш з нею у злагоді щодо загальних 
потреб. У трактаті чимало афористичних висловлювань, є оповідання, 
легенди, притчі, анекдоти, пісні, байки, наприклад, байка про котів. 
Фiлософськi роздуми про щастя людини займатись природною, улюбленою 
справою є водночас i осудом кар’єризму, гонитви за славою, почестями, 
багатством. 

Фiлософськi твори позначені винятковою образною емоцiйнiстю, 
характеризуються своєрідною декоративністю та живописністю. Філософ-
письменник із запалом публiциста i полеміста вміє «викресати вогонь» 
з будь-якого образу-символу. Ці твори вражають напруженим метафо-
ризмом та експресивністю – рисами, які характерні для стилю бароко. 
Він використовує епітети, порівняння, амплiфiкації, антитези, анти-
метаболи. Наприклад: «Чудо ли, что один в изобилии скуден, а другой 
в скудості доволен». 
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Перу Г. Сковороди належить близько 20 філософських трактатів i 
дiалогiв. Найголовнiші з них такі: «Начальная дверь ко христiанскому 
добронравiю», «Наркісс. Розглагол о том: узнай себя», «Симфонiя, 
нареченная Книга Асхань о познанiи самого себе», «Разговор, называемий 
Алфавит, или Букварь мира», «Благодарний Еродiй», «Убогiй Жаворонок». 
У цiлому фiлософська проза пов’язана з античнiстю та працями викладачiв 
КМА. Про це докладніше йдеться у монографіях В. Микитася та 
О. Микитенка. 

4. Григорій Сковорода – перший український байкар. Байки 
займають визначне місце у творчості Сковороди. Ще в 1760 роцi під час 
учителювання в Харковi вiн написав вiршовану байку «Басня Езопова». 
Суть її полягала в тому, «что многие от учеников, нимало к сему не 
рожденны, обучалися». Пiзнiше у 1769-1774 рр. під Харковом написав 
15 байок прозою. Наступнi 15 байок – у 1774 р. у с. Бабаях біля 
Харкова. Цi байки складаються iз «фабули» i «сили». У таких байках, 
як «Вітер i Філософ», «Оселок i Ніж», «Орел і Черепаха», «Сова і Дрозд», 
«Змія і Буфон» «сила» зводиться до короткого афоризму з одного-двох 
речень. У байках, створених у 1774 р., «сила» значно переважає «фабулу» 
i розвивається в цілий філософський трактат, наприклад, у байках 
«Пчела і Шершень», «Зозуля і Дрозд», «Оленица і Кабан». Цікаво, що, 
уклавши свою збірку байок i виславши її в подарунок своєму другові 
П. Панкову, Сковорода в листі до нього висловив цiкавi міркування 
про байку: «Друг мой! Не презирай баснословiя! Басня і притча есть то 
же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня иногда 
бывает скверная и бабiя, когда в подлой и смешной своей шелухе не 
заключает зерно истины, похожа на орех свищ». Філософ вiльно i 
розкуто у своїх байках оперує українськими прислiв’ями і приказками. 
У поглядах Сковороди на байку чимало подібного до шкільних поетик 
i риторик. Разом з тим Сковорода виступає новатором. Його вчення про 
байку випереджає тогочасну теорію. Він значно розширює її ідейно-
тематичне спрямування, поглиблює можливості у сфері викриття 
негативних явищ дiйсностi. Сюжети його байок насичені українським 
колоритом. Народну мудрість проголошують найчастіше позитивні герої. 
Ідеї байок у своїй основі демократичні. Десь третина частина байок 
присвячена ідеї сродної праці. Є байки про згубні пристрасті. I. Франко 
вважав, що байки Сковороди в десять разів глибше i краще розказані, 
ніж, наприклад, у Саадi. 

 


