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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! 

Категорії: «право», «свобода», «відповідальність» у творчості 

відомих українських та зарубіжних поетів і письменників є 

предметом дослідження авторів цього наукового правового збірника, 

який вийшов у часи святкування 200-річчя від дня народження 

Великого Українця Тараса Шевченка. Тарас Шевченко підкорив 

весь світ своєю фундаментальною працею, яка наповнена ідеалами 

свободи та справедливості. Велична постать Кобзаря в українського 

народу викликає почуття гордості та пошани, визнання та любові. 

Його слово закладає в душі молодих людей прагнення активно 

працювати в інтересах нашої Батьківщини.  

Чимало відомих українських і зарубіжних майстрів пера 

спрямовували своє художнє слово до тих ідеалів, про які говорив 

Тарас Шевченко. Автори збірника спробували відшукати у працях 

Шевченка та інших поетів і письменників ті важливі для нашого 

сучасного життя концептуальні чинники, які мають бути в нагоді на 

шляху розбудови моральних і соціальних ідеалів українського 

суспільства.  

Сподіваємося, що підготовлений збірник статей стане в нагоді 

читачам, які цікавляться філософією, юриспруденцією, філологією, 

всім тим, хто не байдужий до творчості Шевченка, українських та 

зарубіжних поетів і письменників та буде певним доробком у зібранні 

наукових праць Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, що присвячені пам‘яті Кобзаря.      

 

Іван Гриценко 
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РОЗДІЛ І 

ПРАВО, СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

_________________________________________________________ 

 

КОНЦЕПТ СВОБОДИ ТА НАСИЛЛЯ  

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

У волелюбного народу є волелюбний поет, а це значить, що 

такий народ непереборний. Для кожного з нас ім'я Тараса 

Григоровича Шевченка асоціюється з чимось рідним, близьким, 

українським. Для когось він — непримиренний борець за волю, для 

інших — тонкий, натхненний лірик. Постать Великого Кобзаря 

викликає інтерес не лише літературознавців, а й мистецтвознавців, 

юристів,  істориків, культурологів, філософів та ін. 

Творчість геніїв коментувати складно і відповідально, адже 

вона багатовимірна, має безліч смислів і значень. Уже понад півтора 

століття збагачується Шевченкіана — духовна скарбниця, що 

складається з творчого доробку Т. Шевченка як поета і художника, а 

також численних досліджень, роздумів, суджень, споминів про нього 

та його творчість. Кожне покоління вивчає її, інтерпретуючи в 

контексті культурних досягнень нового історичного часу. Тому 

важливо дотримати об‘єктивного підходу в розумінні місця і ролі як 

самого митця, так і його творчого доробку в культурно-історичному 

процесі, не вдаючись до кон‘юнктурних міркувань з приводу якогось 

власного чи корпоративного інтересу
1
. 

                                                             
1
Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. 

Костенко: монографія / Петро Іванишин. – К.: Академвидав, 2008. – 392 с. 
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Тарас Шевченко — геніальний поет, талановитий художник. 

Але не тільки: він і мислитель вселюдського масштабу. Не будучи 

філософом «у чистому виді», більше того, в певному смислі 

дистанціюючись від самого поняття «філософія», Шевченко створив 

свою оригінальну філософсько-поетичну картину світу, виробив 

естетичну концепцію художньої творчості. 

Мова Шевченка – це справжній феномен для української 

культури, бо вона на відміну від мови попередників поета 

«зорієнтована на весь україномовний територіальний та історичний 

обшир» і розширює межі лірики та сатири. Ця мова є синтезом 

народно-фольклорних традицій, зразків уже існуючих літературних 

мов як слов‘янського так і неслов‘янського походження, біблійних 

мотивів, літописів, - загалом всієї літератури, над якою працював 

Шевченко - науковець. І про цей синтез скаже пізніше І. Франко: «Ся 

маленька книжечка відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов 

джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою ясністю, 

простотою і поетичною грацією вислову» 
2
. 

У своїм розумінні волі поет розкриває зміст того національного 

гасла, що за ним ішли всі визвольні змагання українського народу та 

порушення якого провадило й провадитиме до поневолення, рабства, 

до втрати гідності й особистої, і національної, і державної. Воля, як 

ідеал національного життя, як засада народної свідомості, що 

керувала історичним шляхом України та виробляла відповідні 

історичним умовам форми політичного життя, – це невмирущий і 

                                                             
2
Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г. Шевченка). – К.: Наукова думка, 

2002. – 239 с. 
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незабутній зміст українського національного життя в його минулому 

– «тої слави козацької повік не забудем». Та засада – «голосна та 

правдива, як Господа слово», вона «не вмре, не загине».  

Коли історичні явища українського життя, хоч би й найбільш 

бучні та пишні, як, наприклад, втілення державної ідеї в постаті того 

чи іншого гетьмана, не відповідають інтересам нації – засадам 

державної незалежності, національної волі, поет таврує їх з усією 

силою свого вогненного слова:  

«Я ридаю, як згадаю діла 

незабуті дідів наших: тяжкі діла! 

Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину»
3
. 

Свобода є центральною категорією для всіх великих 

європейських поетів-романтиків ХІХ ст. Однак у Т. Шевченка вона 

досягає апогею свого розвитку. В поета поняття свободи при 

всенародному і вселюдському значенні мало найбільш персональний 

характер, для нього воля народу була одночасно конкретною і 

особистою волею кожної окремої людини в загальному
4
. 

Творчість Т. Шевченка дала українському народові розуміння 

його долі, завдань на майбутнє. Він зберіг націю від жорстоких 

асиміляційних процесів, відкрив народові його історію, занурив у її 

драматичні глибини, змушуючи до безкомпромісного самоаналізу і 

самокритичного переосмислення. 

За Т. Шевченком, кожним громадянином України має бути 

засвоєна цілісна система ідей, які розвиватимуть суспільну та 

                                                             
3
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1989. – с. 244. 

4
Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, І. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т.Г. Шевченка – К.: Наук. думка, 2008. – 376 с. 
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індивідуальну національну самосвідомість. Національна 

самосвідомість є величезною духовною силою, яка здатна ефективно 

вплинути на державотворчі процеси, стимулювати енергію народу 

задля вдосконалення суспільної практики. В основі цілісної системи 

ідей, ціннісних орієнтацій має лежати національна ідея, українська 

філософія суспільного розвитку і культури. А це філософія віри, 

надії, любові, краси і свободи. 

Доля-воля (давньогрецькою мовою — «мойра») 

найорганічніше сполучена з життям людини. Власне, вона і є 

синонімом людського життя, сповненого в основному сприятливими 

подіями, які збігаються зі сподіваннями особистості. Якщо ж ці події 

не відповідають її очікуванням, то для означення життєвої ситуації 

вживається поняття «недоля». Доля, як і недоля, — це наслідок, 

результат взаємодії двох чинників — суб‘єктивного й об‘єктивного: з 

одного боку, особистих вольових зусиль людини, з іншого — 

суспільних відносин і тієї соціальної ролі, яку вона має виконувати в 

суспільстві. Таким чином, дві програми — природно-генетична і 

соціальна — є «доленосними», тобто такими, що зумовлюють 

життєвий шлях людини
5
. 

У розумінні Т. Шевченка доля-воля — це символ 

повнокровного життя, що передбачає злагоду особистісного і 

суспільного, гармонійно поєднує думки, почуття і волю людини. 

Вона переживається особистістю як екзистенційний феномен, 

                                                             
5
Барабаш Ю. Я. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / 

Юрій Якович Барабаш – К. : Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 181 с. 
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інтимний вияв душі. Ось, наприклад, одне з шевченківських 

поетичних «визначень» долі: 

«Доле! Доле! 

Моя ти співаная воле!» 
6
. 

Однак доля не випадково асоціюється з волею, вона передбачає 

вольову дію особистості. Людина — носій волі, активний суб‘єкт 

діяльності — може і повинна впливати на перебіг як свого, 

особистого, життя, так і життя певних соціальних груп у суспільстві.  

Апофеозом осмислення уроків історичного минулого стали 

«Гайдамаки». Цей твір за масштабністю і характером висвітлення 

історичних подій наближався до епопеї і революційним 

звинуваченням не мав рівного в усій творчості українських поетів-

романтиків. 

Поет вважає, що добро не може існувати без волі. Тому він не 

раз, говорячи про «добро», замінює виразами «воля, справедливість, 

правда». Тут уже помітний вплив просвітницької думки.  

Він високо цінить волю-свободу та прославляє на всі лади, 

навіть її персоніфікуючи:  

«У нас воля виростала, 

Дніпром умивалась, 

У голови горислава. 

Степом укривалась!» 

Але цю волю-свободу, що її голова сягала гір, звідкіля Дніпро 

витікає, вкрили козацькі трупи, що їм волю вкрадено: вона «спала на 

купах, На козацьких вольних трупах. Окрадених трупах!» Поет хоче 

                                                             
6
Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. — К. : Дніпро, 1982. — с. 379. 
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сказати, що сама воля-свобода як така не може встояти, якщо вона не 

підперта силою і законом» 
7
. 

Поет досягає величезної викривальної сили в романтичній 

містерії «Великий льох», де виведено три душі, які караються навіть 

за несвідомі вияви звичайної доброзичливості до людей, що 

допустилися злочину проти батьківщини. Одна карається за те, що з 

повними відрами перейшла дорогу Богданові, як їхав він у Переяслав 

Москві присягати:  

«Дивлюсь – гетьман з старшиною. 

Я води набрала, та вповні шлях і перейшла; 

а того й не знала, що він їхав в Переяслав Москві присягати. 

І вже ледве я не-ледве донесла до хати оту воду… 

Чом я з нею відер не побила?! 

Батька, матір, себе, брата, собак отруїла тою клятою водою! 

От за що караюсь» 
8
. 

Друга душа карається за те, що напоїла коня цареві Петрові, 

коли повертався він додому після Полтавської перемоги: «Що цареві 

московському коня напоїла в Батурині, як він їхав в Москву із 

Полтави»
9
. 

Третя карається за те, що усміхнулася до цариці Катерини:  

«Мене мати ще сповиту на руках носила, 

як їхала Катерина в Канів по Дніпрові… 

Я гуляла усміхнулась – та й духу не стало!.. 

                                                             
7
Гузар І. Вибрані праці про Г. Сковороду, Т. Г. Шевченка і І. Канта / І. Гузар. – Донецьк : 

ООО «Норд Компьютер». – с. 164.  
8
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1989. – с. 212. 

9
Шевченко Т. Г. Там само. – с. 212. 
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Чи я знала, ще сповита, що тая цариця – 

лютий ворог України, голодна вовчиця!»
10

. 

Так підкреслює поет фатальне для державних інтересів України 

значення цих подій – Переяславської угоди, полтавської поразки та 

всього протиукраїнського поступування Катерини. 

Романтичне світобачення, у традиціях якого сформувався Т. 

Шевченко, покликало до життя такі риси його поезії, як загострене 

почуття громадянства і національної гідності, зробило предметом 

творчого осмислення історичний шлях і долю українського народу
11

. 

Поняття насильства – одне з найпоширеніших у філософській, 

етичній, політичній літературі. Про нього та похідні і суміжні з ним 

поняття (примус, гноблення, диктат, панування, протидія, 

протиборство) написано дуже багато. Але попри таке зацікавлення 

дослідників студіювання цієї літератури викликає доволі сильну 

розгубленість, по-перше, через те, що визначається насильство 

надзвичайно різнорідно, по-друге, через те, що в сучасному дискурсі 

все частіше лунає сумнів щодо можливості взагалі дефініювати це 

поняття, а відтак сумнів щодо його доцільності і корисності в 

цілому
12

. 

Питання про виправданість насильства набуває здатності до 

раціонального та аргументованого обговорення, коли розглядаються 

проблеми насильства у творчості Т. Г. Шевченка, по-перше, тому, що 

                                                             
10

Шевченко Т. Г. Там само. – с. 212. 
11

Шкрабалюк А. О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного 

світогляду / А. О. Шкрабалюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Вільна Я. 

В. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 11. – С. 101–109. 
12

Гусейнов А. А. Понятия насилия и ненасилия / А. А. Гусейнов // Вопросы философии. – 

1995. – № 5. – С. 14–25. 
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свобода волі людини – наскрізний мотив його творчості, по-друге, 

тому, що сама ця проблема, артикульована певним чином, 

перетворює Т. Шевченка на апологета кровопролиття, найзаповітніша 

мрія якого – «кровопролитие от Украины до Китая» 
13

. 

У творчості Т. Шевченка насильство (як наруження збоку 

можновладців, так і помста скривджених у відповідь), що 

відбувається у площині суб‘єктних стосунків на побутовому рівні, 

безумовно і завжди засуджується, натомість проголошується 

пріоритет ненасильницьких дій, прощення, любов до ворогів у дусі 

християнської етики. Прикладів цьому безліч («Катерина», «Відьма», 

«Варнак», «Москалева криниця», «Не спалося, а ніч як море» і т. ін.), 

точніше, такий підхід властивий для всього «Кобзаря». Тут можна 

говорити про увиразнення мотиву покаяння, мотиву прощення, навіть 

про сутнісну духовну еволюцію митця, про що неодноразово писали 

дослідники творчості поета (Ю. Барабаш, О. Забужко, Л. Плющ, Ю. 

Шерех). 

Але досить по-різному у різні моменти і в різних творах 

питання насильства-ненасильства вирішується Т. Шевченком у 

відношеннях система-суб‘єкт, суб‘єкт-суб‘єкт на рівнях 

національному, конфесійному, політичному. Це відбувається не в 

останню чергу тому, що поет болісно, як мало хто з української 

інтелігенції на той час, відчуває свою національну ідентичність, 

відповідно, і національну ганьбу.  

                                                             
13

Греков Н. А. Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма / Греков Н. А., 

Деревянко К. В., Бобров Г. Л. – Луганск : Виртуальная реальность, 2005. – с. 34. 
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Поема «Гайдамаки» сповнена описами насильства, та варто 

пам‘ятати, що, обороняючи гайдамаків і тут, і у «Холодному яру», 

підносить Шевченко героїчну боротьбу за встановлення 

справедливості в суспільстві, а не методи тої боротьби, не факти 

насильства як такі, про що недвозначно свідчать авторські відступи, у 

яких і виявлено в основному його етичну позицію: у вступних рядках 

до розділу «Гупалівщина» страхітлива панорама оповитої вогнем, 

уставленої шибеницями і заваленої трупами України перебивається 

відступом, у якому поет намагається знайти відповідь на нестерпне 

запитання: «За що люди гинуть?» Шевченко роздумує над тим, що 

людей штовхають на вбивство захланність, заздрість, марнославство, 

і тоді кров породжує кров, помста веде за собою ще лютішу помсту, 

виникає коло зла.  

Насильство разом із ненасильством становлять різні 

перспективи в боротьбі проти несправедливості. 

Творчість Шевченка репрезентує поведінку в боротьбі за 

встановлення справедливості – активний ненасильницький спротив, 

подолання ситуації несправедливості іншими, принципово 

ненасильницькими діями («І мертвим, і живим...», «Неофіти», 

«Бували войни і військові свари», «Молитва»). 

Така позиція митця зумовлена по-перше, тим, що він глибоко, 

як ніхто з тогочасної української інтелігенції відчуває національну 

ідентичність, відповідно і національну ганьбу; по-друге, 

розходженням моральних та ситуативних підходів до насильства, 

адже морально аргументувати насильство не можна, але виправдати 

http://www.abbyy.com/buy
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як дію у відповідь на насильство або як альтернативу пасивності 

припустимо. 

Тарас Шевченко є поетом, який зробив для відродження і 

становлення сучасної української нації чи не більше за будь-якого 

українського політичного діяча чи теоретика політики, відродив у ній 

національну самоповагу та прагнення до самостійного державно-

політичного існування. Шевченкове розуміння свободи ввібрало в 

себе національне, біблійне, філософське та особистісне начало й 

витворило цілісність, поєднавши в собі мудрість розуму, серця й 

душі. Поняття свободи у Шевченка окреслюється як абсолютна 

гідність, активність та вільне самовиявлення людини, воно неодмінно 

пов‘язане з поняттями добра, щастя, милосердя, що становить певну 

єдність та має за основу передусім християнську ідею любові до 

ближнього
14

. 

Аналізуючи Шевченкову творчість, важко не визнавати її 

бунтарського значення. Це проявляється у внутрiшнiй потребі писати 

в поезії правду i тiльки правду; у тому, як автор умiв змальовувати 

свiй настрiй, не говорячи прямо про себе. На основі творiв Шевченка 

можна досліджувати психологію літературної творчості поета-

невольника.  

Отже, засадничим для розгляду насильства і прощення у 

творчості Т. Шевченка є розрізнення норм індивідуальної та 

соціальної етики. Як індивідуальний і особистісний імператив у всіх 

його творах домінує мотив християнського братолюбія, насильство 

                                                             
14

Шкрабалюк А. О. Свобода як провідне поняття світогляду генія (на прикладі постаті Тараса 

Шевченка) / А. О. Шкрабалюк // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. 

Семенюк Г. Ф. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 447–452. 
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заперечується, митець послідовно показує, як помста руйнує душу 

месника, замикає людину в коло зла, тим самим помножуючи зло, 

стосовно ж насильства як соціального феномену Шевченко 

неоднозначний: проголошуючи ідею прощення чи ненасильницького 

спротиву як ідеал життя спільноти, він допускає і силові методи 

боротьби тоді, коли йдеться про захист національного суверенітету, 

захист соціально упосліджених верств від насильства збоку держави, 

захист конфесійних інтересів. 

Таким чином, своєю творчістю Тарас Шевченко надзвичайно 

багато зробив як для українського, так і для інших народів. Поет 

прагнув пробудити національну самосвідомість українського народу, 

почуття національної гідності. Він уперше в культурологічній історії 

українського народу сформулював ідею нації як цілісності, 

національну ідею й ідею самовідданої любові до України, ідею 

національного самоусвідомлення як основу буття українського 

народу, завершив становлення нової української літератури, зробив 

висновок про рідну мову як про рушійну силу розвитку національної 

культури, яку необхідно плекати і розвивати. Для українця це є 

святим. Має бути життєва потреба у кожного з нас любити рідну 

мову, рідну землю, Батьківщину – Україну, власну історію і культуру, 

свій народ. 

Ігор Безклубий 

Катерина Лукіша 
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ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА, СВОБОДИ, ЗАКОНУ  

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

«Я не знаю іншого поета, 

який би так повно поєднав у собі  

поета національного  

і поета народного, як Шевченко…
15

» 

Вікентій Вересаєв 

Що означають такі терміни як «право», «свобода» і 

«відповідальність»? В сучасному світі в Конституції України в ІІ 

розділі «Права, Свободи та обов‘язки людини і громадянина» у статті 

21 написано, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, 

які  є невідчужуваними та непорушними»
16

. У 24-ій зазначається, що 

«не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками»
17

.Так ми розуміємо стан сучасної 

людини в 21 столітті, яка вже стала повноправним учасником 

громадянсько-політичного життя, яка має право на свободу,за яку 

відповідає, яка є вільною і сама обирає, хто буде керувати державою. 

А чи знали люди, які жили у XVII – XIX, в час, коли тільки 

теоретично починали обґрунтовуватись права людини, що таке 

свобода? В цьому і полягає актуальність даного дослідження. 

                                                             
15

Марченко А.С., Марченко О.Д. Українська література: Практичний довідник. 2-е вид.:доп.та 

перероб. – Харків: ФОП Співак В.Л.,2009.-784 с 
16

Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи 

людини і громадянина/ Авт. – уклад. М.І.Хавронюк. – 2-ге вид; переробл. і допов. – К.: 

видавництво А.С.К., 2003. – с. 8 - 9. 
17

Там само. 
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XIX ст.. є епохою Тараса Шевченка, письменника, який 

описував соціальні обставини, ненаситних панів, кріпацтво тощо. 

Кобзар у своїх творах яскраво зображав поневолення українського 

народу як соціальне порушення, адже насправді царська Росія 

відступалась від моралі, від Божих заповідей, пропагуючи тиранію та 

гноблення людей, які не мали права вибору для того, щоб порушити 

панську систему.  З іншого боку Московська імперія брала на себе 

відповідальність знущатись над народом. Письменник вважав, що все 

має бути навпаки!  

У одному із своїх віршів Шевченко описує свої переживання:  

«Не гріє сонце на чужині, 

А дома надто вже пекло. 

Мені невесело було 

Й на нашій славній Україні. 

Ніхто любив мене, вітав. 

І я хилився ні до кого, 

Блукав собі, молився Богу 

Та люте панство проклинав
18

». 

Незважаючи на те, що і досі багатьом громадянам України на 

батьківщині живеться несолодко, тепер наші права захищаються 

законом. В Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод у статті 3 написано: «Нікого не може бути піддано катуванню 

або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
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покаранню» 
19

. А стаття 4 повністю заперечує час кріпацтва та 

поневолення: «Нікого не можна тримати в рабстві або в 

підневільному стані. Ніхто не може бути присилуваний виконувати 

примусову чи обов'язкову працю»
20

.  

Влада має бути в руках самого народу, який зможе керувати 

своєю долею і в будь який момент боротися з панівною імперією, як 

із злоякісною пухлиною. Не дарма Тарас Шевченко пише у своїй 

поемі «Кавказ»:  

«Борітеся-поборете, 

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая!» 
21

. 

У творі «Я не нездужаю нівроку…» поет закликає відстоювати 

власну свободу:  

«Добра не жди, 

Не жди сподіваної волі 

Вона заснула: цар Микола 

Її приспав. А щоб збудить 

Хиренну волю, треба миром, 

Громадою обух сталить; 

Та добре вигострить сокиру – 

Та заходиться вже будить» 
22

. 
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Людина не була захищеною у XVII-XIXст., тому що не 

існувало ні Конвенції про права людини, ні загальноприйнятої 

справедливої конституції, яка захистила б масу народу, незважаючи 

на те, що про права людини писали ще в часи Київської Русі в 

«Руській правді», в Стародавній Греції та римському праві. В добу 

Шевченка над питаннями прав людини тільки працювали, 

обдумували, починали писати книги.  

Кобзар у своїх творах засуджував час кріпацтво і, наприклад, у 

поемі «Кавказ» прослідковуємо стан відчайдушності поета:   

«Нам тілько плакать, плакать, плакать 

І хліб насущний замісить 

Кровавим потом і сльозами. 

Кати згнущаються над нами, 

А правда наша п’яна спить. 

Коли вона прокинеться? 
23

». 

Дехто може заперечувати і спростовувати події доби кріпацтва 

та панування Московської імперії, але  не «лягло б костьми людей 

муштрованих чимало…», якби тоді панував мир. Люди нічого не 

порушували, були богобоязливими, а в результаті лиш мріяли про 

справедливі закони:   

«Ми не гішпани: крий нас, Боже, 

Щоб крадене перекупать, 

Як ті жиди. Ми по закону!» 
24

. 
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Борець за волю свого народу вірив, що людина все ж стане 

«свободною». «Уся імперія напружено чекала маніфесту ліквідації 

кріпацтва, але його відкладали і відкладали… Шевченкове розуміння 

поняття свободи «випередило на сто літ суспільну і наукову думку не 

тільки в царській імперії, а й в усьому світі», зазначає у своїй статті 

М. М. Конончук 
25

. 

Чи могло громадське суспільство в XIXст.. відстоювати свої 

права і боротись за місце під сонцем? А чи можна уявити життя 

кріпаків, якби на той час вони мали загальноприйнятий документ, де 

було б написано про право кожного на свободу та недоторканість, 

про заборону рабства, катування та примусової праці? 

«Протиставлення рабського суспільства вільному несповитому 

Божому світові – це лейтмотив усієї Шевченкової творчості. 

Невільництво, рабство, утиск свободи людини і нації – це було в очах 

Шевченка найбільшим гріхом супроти природи, життя і Бога. Неволя 

грабує в людини всі її життєві скарби…»
26

. 

Поет підкреслював, що політика царизму грабувала народи. Він 

наголошував усім, які були позбавлені права вільно розвиватись, 

говорити рідною мовою, боротись за незалежність. Тому можна 

сказати, що свобода є свободою лиш тоді, коли кожна людина може 

свідомо робити власний вибір. А хіба народ, який жив в часи 

Кобзаря, мав право на власний вибір? Влучно пише Л. Задорожна на 

дану тему: «Втрату свободи Шевченко розцінює як зло, проте це зло  
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він убачає не в чуттєвій природі людини,  в перевернутому з точністю 

до навпаки ставленні людини до людини; на якомусь етапі, коли це 

ставлення переходить межу законів… - людина втрачає свободу»
27

. 

Людина, яку описує Шевченко, не мала тієї «золотої» свободи, 

про яку писав Г.Сковорода у своєму вірші «Delibertate»:   

«Що є свобода? Добро в ній яке є? 

Кажуть, неначе воно золоте є?»
28

. 

Тому і важкою була для кріпосних селян та свобода, тому що 

надто дорогою була, недосяжною, яку потрібно було виборювати! 

«Слово «воля» щедро явлене як у побутовому мовленні, так і 

особливо в народній словесності, а потім у перших творців нової 

української літератури, здатне було, залежно від контексту, виразити 

широкий спектр почуттів»
29

, - пише Іван Дзюба.  

Поняття волі Тарас Григорович і справді гармонійно сприйняв, 

тому що слова «воля», «свобода»  є поширеними у його творах. Закон 

у Шевченка існує в кожному творі, а саме – Закон Божий, в який 

вірить поет, адже він вважає,що цей закон непохитний і єдину 

свободу, яку могла мати людина за часів кріпаччини, це свободу 

вірити у Господа та діяти по закону Божому:  

«…У нас 

Святую Біблію читає 

                                                             
27

Конончук М. Шевченкові заповіти свободи у трактуванні Юрія Лавріненка. 

Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. Вип. 13 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Київський університет, 2011. - с.73-82 
28

Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К., 1973. — Т. 1. — 532 с. 
29

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 720 с. 



26 

 

Святий чернець і научає…»
30

. 

Іван Дзюба трактує поняття свободи по-своєму: «У Шевченка 

поняття свобода органічно звучить у його російськомовних текстах; у 

поемі «Тризна» - саме в значенні політичної свободи як заперечення 

рабства: «Воспойте свободу на рабской земле», але й «свободу 

мысли, дух любови»; у російських повістях і в цьому широкому 

значенні, і взначенні здобуття особистої свободи -  визволення із 

заслання. Але в усіх випадках паралельно, і навіть частіше, 

вживається поняття «воля» » 
31

. 

Воля як свобода, воля як право, адже словосполучення «я маю 

волю піти до міста» співзвучне з «я маю право піти до церкви». Тому 

за Шевченком, мати волю, мати право і мати свободу ототожнюється  

і розуміється як одне ціле.  

А що ж до власної свободи Шевченка? Чи мав свободу сам 

поет? Адже він теж нишком писав, ховав твори у захалявній 

книжечці тощо. Хіба це свобода? Сам поет був її позбавлений, тому 

що хотів визволення свого народу з ярма. У своєму творі «Неофіти», 

він пише:  

«Давно вже я сижу в неволі, 

Неначе злодій взаперті, 

На шлях дивлюся та на поле, 

Та на ворону на хресті 

На кладовищі. Більш нічого 
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З тюрми не видно. Слава Богу 

Й за те, що бачу» 
32

. 

Ці слова не тільки описують  Шевченка в засланні, а й 

становише усього українського народу в часи кріпацтва, адже усі теж 

були обмежені у своїх правах, але, незважаючи на те, дякували і за те, 

що мали.  

Отже, Т. Шевченко писав про закон, про порушення людських 

прав, виступаючи свідком на суді світового масштабу. Письменник 

засуджує владу, яка нищила народи і показала зразок 

найстрашнішого порушення закону суспільства. Він не хотів 

миритися з рабством і ототожнював свободу з правдою, за що 

боровся все своє життя. «Шевченко кілька днів не дожив до 

опублікування маніфесту про визволення селян. Але звісно чув про 

нього,ждав його. Мабуть, він би і порадував його: все-таки воля, - і 

засмутив: не та воля!»
33

.  

Кріпаччина, панщина – це найяскравіші теми шевченківських 

історико-героїчних поезій. Надія на внутрішню справжню волю 

людства ніколи не покидала Тараса Шевченка, тому що кріпаччина 

була великою бідою для української нації, народу Кобзаря.  

Інна Кіндрась 
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ПОНЯТТЯ СВОБОДИ, ВОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля…» 

Поняття свободи для кожної людини суто особисте, і уявлення 

про неї неоднозначні. У сучасному світі свобода є культовою 

цінністю, але при цьому всі розуміють її по різному. Тема свободи 

була є і буде актуальною, тому що розглядати її можна під різними 

кутами зору, аналізуючи різні аспекти, та доходячи різних висновків. 

Мабуть, саме тому, кожен з відомих нині митців слова прямо чи 

опосередковано торкався питання свободи у своїй творчості. Однак 

серед цієї плеяди не можливо не виділити ім‘я Т. Шевченка, який 

розмірковував над поняттям свободи протягом усієї творчості. 

Сміливо можна зауважити, що це один з наскрізних мотивів його 

творів, який звучить з новою силою чи не в кожному його творі. 

Більше того, слід зауважити, що концепт волі у поезіях 

Т.Шевченка дуже багатоаспектний та багатовимірний, але в 

найширшому плані він несе в собі два смислові навантаження: перше 

– воля як свобода, незалежність, що є втіленням зовнішньої свободи 

та друге – внутрішня свобода людини.  

Саме завдяки внутрішній свободі людина має свої власні 

принципи, погляди, переконання цінності і здобуває духовну 

незалежність, навіть наперекір зовнішнім обставинам життя. Лише 

внутрішня свобода забезпечує дійсно вільний вибір людини, і так 

закладається діюча, творча суть особистості. Свобода у своєму 

зовнішньому прояві є інтернаціональною – людині притаманне 
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прагнення до самореалізації. Але необхідні відповідні соціальні 

умови. 

Внутрішню свободу людини у поезії Т. Шевченка можна 

розглядати як: 

1) одну з функцій людської психіки, що полягає насамперед у 

владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому регулюванні 

своєї поведінки (воління); 

2) право розпоряджатися своїм життям, своєю волею (свобода 

воління); 

3) власне бажання або прагнення досягти своєї мети (воління); 

4) здатність людини до подвигу, прощення, милосердя; 

5) свободу думки; 

Якщо зовнішня свобода ліквідує насильницьке втручання 

інших людей в духовне життя людини, то внутрішня свобода звертає 

свої вимоги не до інших люднй, а до самої людини. 

Одним із виявів внутрішньої свободи людини у Т. Шевченка є 

воля серця (свобода почуттів). Для поета це не сваволя, а добрі 

бажання у згоді з людською природою. Воля у поезії Т. Шевченка як 

бажання, воління фактично означає можливість діяти згідно власнох 

долі (моральна свобода), саме своєї, а не чужої.Т. Шевченко ніколи 

не підпорядковував людину під узвичаєні, традиційні ідеали 

поведінки та добропорядності. «Внутрішня людина» повсякчас 

зберігала у свідомості поета значення чогось найважливішого, 

абсолютного
34

.  

                                                             
34

Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К: Вид. дім «Альтернативи», 2005.- 704 с. 



30 

 

Дуже багато праць і статей присвячено поемі Т. Шевченка 

«Катерина», але мало хто з дослідників вдається до аналізу Катерини 

з погляду моральної свободи героїні. Катерина мала змогу вільно 

вчинити власне те, чого вона хотіла, тобто, володіла свободою, 

чинячи згідно своєї волі, і керувалася найкращими намірами. 

Відчувається, що  Т. Шевченко поважає свою героїню за «святість 

почуттів», які і є свободою вибору дівчини- найкращим, що є в 

людині – людська гідність, духовна краса, за це прощає і співчуває їй. 

Моральний вибір означає визначення пріоритету однієї 

цінності над іншою. В одних випадках обґрунтування вибору та сам 

вибір не викликають жодних сумнівів, в інших – пов‘язані з гострими 

суперечностями між загальноприйнятими та індивідуальними 

цінностями.Спочатку дівчині вдається визначити цінності для самої 

себе, і саме тому вона здобувається на прекрасне і щире почуття. Але 

потім її рішення і поведінка починають залежати від волі інших, і хоч 

вона і продовжує чинити власну волю, але втрачає ціннісні орієнтири. 

Більшість героїв Т. Шевченка є носіями моральної свободи, а 

оскільки відповідальність – це зворотна і необхідна сторона свободи, 

то кожен вільний вибір, який вільно здійснює людина, вимагає від неї 

відповідальності за нього. Адже той, хто чинить вільно, повністю 

відповідає за свої дії та вчинки. Усвідомлювати відповідальність – 

означає усвідомлювати творіння самим собою свого «Я», своєї долі, 

своїх почуттів, а такоє і своїх страждань. Здійснюючи моральний 

вибір,  герої Т. Шевченка свідомо віддають перевагу певній лініїї 

поведінки, керуючись особистим уявленням про моральні цінності.  
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Духовна свобода тісно пов‘язана з ідеєю духовності. 

Духовність – це виклик здійснити в собі те, що не відбувається саме 

по собі, виклик, який потребує особистісного тлумачення. Це завжди 

шлях до самого себе, до своєї особистості, що, мабуть, є найдовшим у 

людському житті
35

.Ідея духовної свободи у Т. Шевченка базується 

передовсім на християнській ідеї любові до ближнього. У поета 

Христос посідає центральне місце в історії людства, адже якраз у 

ньому була «розв‘язана головна проблема людини – проблема 

свободи.» Отже, в основі шевченківського розуміння ідеї свободи 

перебуває «християнська філософія», яка і є визначальною для 

творчості поета.  

Ідея духовної свободи в свою чергу тісно переплітається з 

категорією правди, яка у Т. Шевченка є синонімом Божого закону,а 

світ волі постає через світ правди.Поет свідомий того, що воля 

дається людині Богом: «Боже, Боже! Даєш волю…І розум на світі…» 

Першим твором Т. Шевченка, у якому яскраво представлена 

ідея духовної свободи є поезія «Перебендя». В ній вперше означився 

сакральний вимір волі, де воля означала відкритість кобразя тому 

вищому станові духу, в якому «серце по волі з Богом розмовляє». 

Розмови Перебенді з Богом на могилі – потреба його душі, яка хоче 

поговорити з вічністю, з Богом. 

У поемі «Марія» поняття воля набирає сакрального характеру. 

Означення «свята» щодо волі у Т. Шевченка часто виражає її 

найвищу цінність та особисте благоговіння перед нею, але тут воно – 
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ще й повнота здійснення свого людського призначення в житті за 

Божими законами: 

«Божі глаголи 

Святую правду на землі 

І прорекли, і розп’ялись 

За воленьку, святую волю!» 

Отже, внутрішня свобода людини- це не тільки моральна, а й 

духовна. Свобода в своїй найглибшій суті – це саме духовна свобода, 

тобто свобода духу, а не тіла і не душі. Духовна свобода допомагає 

людині знайти сили, аби здолати будь-які труднощі і зрозуміти своє 

особливе призначення у цьому світі та виконати його. 

Воля у Шевченка складає безмірну, абсолютну цінність буття 

особистості. В такому розумінні вона  - вище начало, не порівняне ні 

з яким іншим благом. Внутрішня і зовнішня свобода у творах 

Шевченка взаємопов‘язані та взаємоспричинені. Поет показав, що без 

внутрішнього звільнення,  свобода зовнішня неможлива, і навпаки, 

відсутність зовнішньої свободи перешкоджає розвиткові та реалізації 

внутрішньої свободи людини. 

Тому, своєю творчістю Шевченко являє ідею свободи як 

найважливішого чинника існування людини.Для нього свобода – це 

можливість робити те, що я мушу робити, а не те, що хочу. Дії та 

вчинки його героїв добровільні та свідомі, бо це є результат 

самовладання особи та її особистого вибору. Для Т. Шевченка 

свобода є найвищим добром і великою цінністю для людини, його 

герої не тікають від свободи і не бояться відповідальності. 
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У Т. Шевченка спостерігаємо «безкомпромісний моральний 

максималізм» (Ю. Барабаш). Його творчість – це віра в людину, в її 

високе покликання, в людину як втілення абсолютної гідності, 

свободи, активності та вільної самореалізації. Трагічна доля поета – 

уособлення суверенності та величі людського духу, він не зламався в 

часи страшних випробувань, вистояв, і що найголовніше – не втратив 

себе – продемонстрував незламність духу, зберіг національну і 

людську гідність. Згадаймо хоча б його «Щоденник» або поему 

«Тризна»:  

«Понять на деле жизнь людей, 

Прочесть все черные страницы, 

Все беззаконные дела… 

И сохранить полет орла 

И сердце чистой голубицы! 

Се человек!..» 

Ідея свободи в Т. Шевченка – вона основоположна, всеосяжна 

та безкомпромісна, і виражається у подоланні несвободи у всьому. 

Але все ж таки головною метою життя людини для поета, так само як 

і для філософа, є переродження її внутрішньо, перш за все духовне 

розкріпачення, а потім вже зовнішнє, фізичне, політичне. Епітет 

«чисте серце» Т. Шевченко запозичив у Г. Сковороди – окреслення 

духовно досконалої людини, у розумінні мислителя
36

. 

Не можливо не погодитись з тим, що верхи Шевченкової поезії 

- це спів свободи, уславлення свободи, цієї першої й неодмінної 
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передумови людського поступу, добробуту й щастя. Слово «свобода» 

поет супроводить найдорожчими епітетами, домінуючи настрій 

багатьох його поезій-це смуток за втраченою свободою і порив до неї, 

до «волі святої»: 

«Встане правда! Встане воля! 

І тобі одному 

Помоляться всі язики 

Вовіки і віки .» 

Улюблений герой Шевченкових поезій – витязь народний, 

повстанець гайдамака, козак-запорожець, що виступає оборонником 

рідного краю, носієм народної правди й честі і знову ж таки, волі, 

тобто робить вчинки за покликом серця. Однак моральна активність 

особистості може виражатися не лице у вільному здійсненні добра, а 

й у не менш вільному вчиненні зла. Адже негативний моральний 

вибір – це теж вибір, і в ньому також реалізується людська свобода, 

що передбачає відповідальність, проте це свобода негативна, свобода 

зла. Різноманітність конкретних проявів самої ідеї свободи інколи 

вульгаризує її до невпізнання. За Шевченком, отже, існує свобода 

анархічна, свобода, зо переростає в сваволю.  

Так, повертаючись до однойменного твору, моральна свобода 

волевиявлення чинна для шевченкової Катерини. Згадаємо, що 

дівчина не раз чула про «подвиги» москалів і від людей, і від батьків, 

але, не зважаючи на це, здійснює своє перше волевиявлення:  

«Полюбила молодого 

В садочок ходила 

Поки себе, свою долю 
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Там занапастила…» 

Ми можемо засуджувати, або не засуджувати головну героїню, 

однак важливим є те, що вона свідомо йде на все, кидаючи виклик 

світу, і це її вибір. Все життя Катерина чинитиме так. Коли москаль 

відвернеться від неї та від дитини, тікаючи, він штовхне героїню на 

жахливий вчинок. І хоч до нього призводить безпосередньо поведінка 

москаля, все ж дівчина чинить згідно власної волі, прирікаючи на 

загибель власну дитину :  

«На шлях положила 

Оставайся шукать батька 

А я вже шукала…» 

Здійснивши це волевиявлення, Катерина, по суті, 

унеможливлює для себе будь-яке інше, крім останнього 

волевиявлення, що є для неї фатальним. 

  Таким чином, герої Шевченка вчать нас жити, у повному 

розумінні цього слова. Вони вагаються, чинять помилки, але при 

всьому залишаються вірними собі і своїм переконанням. Своє життя 

вони проживають самі, свідомо роблячи вибір між добром і злом, 

часто помиляючись, однак всі вони несуть відповідальність за свої 

вчинки, тому їх сміливо можна назвати вільними.  Саме ця якість, 

вміння нести відповідальність за скоєне,і робить нас вільними, а хіба 

є щось в житті цінніше за власну свободу?... 

Ганна Шаховал 

 

 

 



36 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ПРАВО, СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

___________________________________________________________ 

 

 

НЕСКОРЕНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ОЗНАКА СВОБОДИ 

(за творчістю Івана Багряного) 

 «Людина  –  це найвеличніша з усіх істот.  

Людина –   найнещасніша з усіх істот. 

 Людина   – найпідліша з усіх істот». 

Іван Багряний 

Слова І. Багряного «пояснюють» людину. І якою бути з вище 

згаданих істот, вирішувати їй самій. Звичайно, усе залежить від 

життєвого кредо, уподобань, цілей у житті. Ці пункти не у кожного 

збігатимуться із загальноприйнятими правовими життєвими 

принципами, законами свободи та відповідальності. Тобто вона може 

бути і найвеличнішою, і найнещаснішою, і найпідлішою… Тому 

людина та її життєві позиції по відношенню до загальноприйнятих 

норм завжди залишатимуться актуальними. Автор переносить ці 

характеристики на героїв власних творів. З‘ясувати, яка категорія у 

розумінні письменника як людини, що пройшла тернистий життєвий 

шлях повинна бути превалюючою  є однією з невирішених проблем. 

Усі віки людина намагалася надати чітке визначення одвічним 

категоріям права, свободи та відповідальності. Звичайно, можна 

надати визначення з погляду юридичного, згадати думки філософів та 

авторитетних мислителів. Але їхнє розуміння цих понять 
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різнитимуться і цьому не варто дивуватися – настільки 

багатогранними та різнобічними вони є. Тому проблема полягає у 

чіткішому формулюванні цих понять, а особливо на сторінках 

творчих особистостей, Володарів Слова.  

Право на свободу, на віросповідання, на освіту  –  це зрозуміло, 

загальновідомо та загально прийнято. І чомусь рідше говорять про 

право на власну гідність, про право не просто на життя, а на власне 

життя, про право залишатися вірним своїм ідеалам та принципам, 

право на спілкування з людьми тобі дорогими,  право на правду, 

право бути почутим… І найголовніше  – це право залишатися 

Людиною навіть тоді, коли, здавалося б, сама природа ставить тебе у 

безвихідь.  

А що ж таке свобода? «Абсолютну Свободу оспівують і 

проклинають, перед нею схиляються і її ж вважають причиною 

багатьох бід сучасного суспільства. Вільна людина, вільна воля, 

вільний вибір, права і свободи громадянина, вільну працю, вільна 

думка, вільне кохання ... Напевно, в суспільній свідомості та масовій 

культурі немає поняття більш привабливого, бажаного й одночасно 

більше спотворюється і перекручує, ніж поняття «свобода». Воно 

стало «каучуковим», перетворилося на фетиш, магічну формулу»
37

. 

При цьому категорія неоднозначна, адже варто згадати про 

категорію свободи не лише зовнішню, а й внутрішню. 

Відповідальність, у свою чергу, це не лише виконувати вчасно 

та якісно поставлене тобі завдання…це здатність людини відповідати 

на запитання життя…це стиль життя…. 
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Вона не існує сама по собі, а завжди розглядається у певному 

контексті. Досить складно  у наш час визначити правильну чи не 

правильну поведінку людини, адже розуміння відповідальності 

неоднозначне. 

Саме тому аналіз цих категорій та краще розуміння їх як таких, 

завжди залишатимуться актуальними, особливо якщо розглядати їх 

через призму світобачення письменників та поетів. Адже їхні твори 

допомагають нам формувати наш світогляд, за допомогою цих 

категорій автор може всебічно охарактеризувати героя, а значить, і 

саму людину, її найвиразніші риси характеру. 

Актуальність прийняття обумовлює ще одна, скажімо так, 

паралельна проблема – проблема моральної деградації окремих 

верств суспільства, а саме вірних псів тоталітаризму. 

Мета: на основі творчості українського письменника Івана 

Багряного ширше обґрунтувати поняття права, свободи, 

відповідальності як одвічних буттєвих категорій та як одних з 

головних складників життєвого простору людини. 

Іван Багряний пройшов крізь справжнє пекло сталінської 

машини.  У передмові до поеми «Ave Maria» пише: «Я хочу бути 

тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки 

нею»
38

.Тому обраний епіграф – не порожні слова, красиво сказані. 

Саме він якраз  і відбиває життєву позицію автора, який поступово на 

сторінках романів та поезій доводить кожну з цих тез. «Сад  

Гетсиманський» та «Тигролови» –  яскраві цьому приклади.  
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Величні та незламні постаті – головні герої Андрій Чумак та 

Григорій Многогрішний відповідно протиставляються підлій і 

жорстокій системі радянських садистів. 

 Ця полярність так чітко простежується у розмові Андрія і   

начальника райвідділу НКВД, що не потребує зайвих коментарів: 

«…я забув, що ви сиділи чимало часу в в'язниці і в таборах. 

Виходить єрунда – ми говоримо зовсім на різних мовах, ті самі речі 

сприймаємо зовсім і по-різному. Але добре було б, якби ви все-таки 

мені повірили. 

– То було б неприродно, – зітхнув Андрій 

– Маєте рацію. Виходить, що ми поставлені в такі 

непримиренні позиції, при яких взагалі неможливо договоритися. А 

шкода. Виходить, що нормальні людські взаємини тут виключені.  

  – Виходить... Нормальні взаємини справді виключені... » 
39

.  

Неприродність порозуміння  двох таборів – трагічна, адже в 

кожного з них власне розуміння права, свободи, відповідальності та 

законів взагалі, які не виходять за рамки, але суть конфлікту  й 

полягає у тому, що рамки в усіх різні.  

Право завжди породжується справедливістю. А сталінські 

поплічники не розуміли жодне з цих понять. 

Для них існував лише один закон – заборона права на все 

справедливе та життєво необхідне з метою «поставити на коліна, щоб 

таки він (Андрій – авт.) поповз, як паршивий пес, і скавулів, лизав 

черевики. НКВД не могло стерпіти такого поругания й глумунад 
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своєю всесильністю, що хтось не дається розібрати себе на гвинтики 

й обернути в «дірку від бублика. Як це так!» 
40

.  

Така політика начальників НКВД у творах Івана Багряного 

знищувала свободу як факт, адже де її розбито, там ніхто не 

наважиться говорити, а якщо й ризикне, запротестує проти системи, 

той втратить назавжди спокій та нормальне життя. Така доля спіткала 

Дем‘яна Многогрішного та Андрія Чумака із вище згаданих романів. 

Перший «…стрибнув у певну смерть, але не здався. 99 шансів 

проти одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, але 

стрибнув»
41

. Втік від ненависного життя, у якому його внутрішня 

свобода протестувала проти фізичного рабства, намагаючись змінити 

неволю на свободу. 

Другий проголошує вічні істини: «Я не визнаю пролетарського 

правосуддя, здійснюваного закаблуками й палкою, – каже він в очі 

своїм мучителям-слідчим. – І так само не визнаю соціалізму, 

будованого тюрмою й кулею. Ось це вкупі і є все моє кредо»
42

. 

 І далі: «Його зворушувала трагічна покора всіх оцих 

приречених і вона ж його обурювала. Власне, обурював цинічний 

тріумф тих усіх костоправів, їхнє безмежне панування над 

людськими душами при допомозі жаху, їхній глум над людьми, що 

вони їх звикли розглядати лише як об‘єкти для своїх ідіотичних 

вправ, як «людішек», як «дірку від бублика», обурювало їхнє усталене 

правило, що ніщо їм не може протистояти, з якого – правила, – 

мовляв, немає винятків і не може бути. Та невже ж не може бути 
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винятків з правила?». Може. Люди морально піднесені, величні та 

чисті характером ніколи не підпадали під загальні правила, тому що 

вони не такі як усі за життєвими принципами. І якщо і порушують 

правила – це означає, що правила порушують закон, тобто 

розходяться з поняттям справедливості, що для таких людей є 

неприйнятним. 

При цьому свобода – явище неоднозначне. Кати Григорія та 

Андрія, маючи фактично необмежену владу над чужими долями, самі 

ж втрачають свободу, адже усі їхні думки лише про вбивства і 

«шиття» кримінальних справ. Прагнення догодити  вищому 

керівництву руйнує їхню людську суть, змушує забувати про закони 

та права. І це викривлене розуміння права спотворює один із його 

головних складників – відповідальність.  

Звичайно, відповідальність юридична, правова беззаперечно 

виконується начальниками НКВД перед керівництвом ще вищим, ніж 

вони самі, але не перед загубленими душами, зруйнованими життями, 

тобто відсутня моральна відповідальність як така. 

Ними керує страх та прагнення виділитися, як правило, щоб 

самим не стати жертвами. Багато людей вирішили за краще не 

боротися за свободу, а стати слухняними гвинтиками в державній 

машині і працювати на тоталітарний режим. Але страшніше те, що 

знайшлася величезна кількість людей, готових заради примарних та 

фальшивих ідеалів тоталітарного режиму із завзяттям знищувати собі 

подібних. 

Для головних же  героїв відповідальність, особливо перед 

дорогими людьми, є пріоритетною. Наприклад, Григорій 
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Многогрішний пише після вбивства Мєдвєдєва власне ім‘я, що це він 

зробив, аби не накликати біду на близьких. 

Не лише проза Івана Багряного викриває загарбницькі мотиви 

радянської влади. Показовою також є поема «Батіг». Вже у самій 

назві розкривається символ-образ батога, як розвінчання пізніших 

суспільних систем, заснованих на сваволі, насильстві й не менш 

витонченому лицемірстві. Це асоціація з московсько-радянською 

імперією як новітньою тюрмою народів: 

«Батіг, батіг – він бог на цій планеті... 

Тож він звідтіль, з країни каски й волі, 

Де конституція – святиня над усе, – 

Тож він туди, де люди голі ходять, туди 

Цивілізацію несе» 
43

. 

Бунтарство, патріотичний пафос, незламність ідеологічно 

невпокореного автора – це одні з головних характеристик його поезії. 

У віршованій формі він продовжує проголошувати свої життєві 

постулати.  

Віршована епопея «Комета» продовжує тему тоталітаризму як  

руйнівного явища для людини, особливо творчих особистостей, які 

втрачають авторське «Я» і таким чином радянська влада досягає своєї 

мети – знищує, знеособлює націю. Адже якщо навіть 

освіченаінтелігенція забуває власне коріння, тоді що можна сказати 

про простий народ? 

«Поети – євнухи у наш двадцятий вік! 
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Звичайно, не усі і не на всій плянеті. 

Я лиш всього про земляків моїх - 

Лише про них – про євнухів поетів. 

Родившись з крилами, не вчилися літать, 

Родившись гордими, навчились плазувати...» 
44

. 

Надзвичайно показовим є останній цитований рядок  приклад 

того, що система ламає здавалося б і сильних…Болісне сприйняття 

спустошення великих талантів як людей, що могли б донести народу 

розуміння їхніх прав через зображення несправедливості, показати 

людині свободуі можливості, які вона надає. 

Тоталітарний режим завжди брав за озброєння принцип 

перебільшення і фальсифікації злочинів. Вони збільшували масштаб 

«провини» доти, поки людина не перетворювалася у рослину, 

припиняла відчувати власну значущість та відповідальність перед 

родиною і суспільством. Тобто особу позбавляли повноцінної 

людської індивідуальності, зводячи її роль до звичайного гвинтика 

радянської репресивної машини. 

Отже, вибір між добром і злом, правом і неправом, свободою і 

несвободою, нехтування відповідальністю – проблеми одвічні.  

Іван Багряний, будучи свідомим українцем, надзвичайно гостро 

порушував ці проблеми протягом усієї творчості. 

Зображення гострої ненависті до садизму, репресій як 

руйнівних чинників та абсолютна віра у людину сильну та непохитну, 

але водночас автор не відкидав усю жорстокість людського єства. 
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Та лише шляхом зображення результатів несправедливості та 

ганебних сторінок нашої історії, нелюдських страждань та зламаних 

доль автор прагнув навчити людей полюбити справедливість. Іван 

Багряний зобразив правду минулого як вона є, але таким чином зумів 

довести, що право, свобода і відповідальність – важливі чинники у 

формуванні людського суспільства і порушення цих критеріїв веде до 

деструкції. 

Тобто Іван Багряний займав активну політичну позицію і 

зайвим доказом цього є присвята до поеми «Аве Марія»: 

«Вічним бунтарям і протестантам, 

Всім, хто родився рабом і не хоче бути ним, 

Всім скривдженим і зборканим 

і своїй бідній матері крик свого серця присвячую» 
45

. 

Отже, І. Багряний довів, що він не тільки не мириться з 

радянською дійсністю, а й мав намір боротися проти неї, змінити її. 

Таку життєву позицію може займати людина лише національно 

свідома, незламна у своїх переконаннях і непохитна у своєму 

розумінні права, свободи та відповідальності. 

Поезії Івана Багряного та світогляд героїв його романів, 

зокрема Андрія Чумака та Дем‘яна Многогрішного, дозволяє нам 

чітко простежити думку, що у людини домінуючим з критеріїв, 

описаних у епіграфі має бути Величність. 
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 Підтримало, рятувало їх і надавало сили не лише відчуття 

своєї політичної правоти, а й соціальна порядність і національна 

гідність. Усе те, що складає поняття «честі». 

 Але не варто забувати, що поряд з трагізмом у Івана Багряного 

завжди звучала нотка оптимізму та віри у краще. У цьому і полягає  

геніальність великого борця та непохитного патріота. 

Ірина Кардаш 
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ЛІКАР – БІЛЬШЕ НІЖ ПРОФЕСІЯ 

Лікар – одна із найскладніших та найвідповідальніших 

професій. Він повинен допомагати хворим людям, зцілювати тих, хто, 

здавалося б, уже ніколи не одужає, ставити на ноги тих, хто не вірить, 

що ще колись зможе ходити, повертати до життя тих, хто уже однією 

ногою на іншому світі. Лікареві довіряють своє здоров‘я і здоров‘я 

рідних, до нього звертаються у найважчу хвилину. У лікарських 

руках – сотні і тисячі людських життів, а отже, величезна 

відповідальність і невимовно тяжкий тягар. Адже, як пише П. 

Кузьмінський, директор медичного училища Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького: 

«Історично склалося так, що практично будь-яка помилка медичного 

працівника, що призвела до спричинення шкоди людині, засуджується 

суспільством»
46

. Але окрім юридичної відповідальності і 

громадського осуду, медика карають за помилку і його власні муки 

совісті, а це, часто, і є найстрашнішим покаранням для 

добропорядної, чесної і моральної людини. 

Про лікарів і медичну справу загалом написано багато пісень, 

надруковано безліч художніх та публіцистичних творів, а протягом 

нинішнього ХХІ століття знято величезну кількість фільмів та 

серіалів. Та з-поміж цього всього виразно виокремлюється цикл із 

восьми розповідей Михайла Булгакова «Записки юного лікаря» 

(«Записки юного врача»), що виходили друком ще на початку ХХ 

століття (1925-1926 р).  
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Михайло Опанасович Булгаков (Михаил Афанасьевич 

Булгаков) – 1891-1940р. – відомий російський драматург, письменник 

і режисер. Народився у Києві, тут же закінчив Київську Першу 

гімназію і вступив до медичного факультету Київського університету. 

У період Першої світової війни М. Булгаков працював лікарем у 

прифронтовій зоні. Потім його направили на роботу до села 

Нікольського Смоленської губернії та до міста Вʼязьма 
47

. Саме у цей 

період життя Булгаков починає писати: «Булгаков заведовал в 

больнице инфекционным и венерическим отделениями. Именно здесь, 

в Вязьме, он начал более или менее систематически писать — в 

Никольском это удавалось только урывками»
48

 – пише Марієта 

Чудакова, авторка біографії письменника. Виходячи із цих 

відомостей про життя письменника можна зробити висновок про те, 

що «Записки юного лікаря» є, в основному, автобіографічними. 

Кожна із восьми розповідей глибоко пронизана психологізмом, 

почуттями і переживаннями молодого лікаря на перших кроках його 

нелегкого професійного шляху. 

У першій розповіді, що має назву «Рушник із півнем» 

(«Полотенце с петухом»), автор знайомить читача з головним героєм 

– молодим лікарем Бомгардом, що тільки-тільки закінчив навчання і 

має розпочати свою кар‘єру у далекому глухому селі. 

Двадцятитрирічному хлопцеві, якого не сприймали інакше, як 

студента, доводиться узяти на себе відповідальність за життя усіх 

мешканців села і навчитися одноосібно керувати лікарнею. Перед 
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першим робочим днем лікаря не покидає паніка і тяжкі переживання 

– у штаті лікарні лише фельдшер та кілька медсестер, йому не буде з 

ким порадитись у складній ситуації, він не має права на помилку, він 

боїться такої серйозної відповідальності: «А если грыжу привезут? 

Обьясните, как я с ней освоюсь?... А если гнойный аппендицит?... 

Какой я легкомысленый человек! Нужно было отказаться от этого 

участка!»
49

. Бомгард хвилюється недаремно, адже в перший же 

робочий день він потрапляє «из корабля на бал» - його перша 

пацієнтка, молода дівчина, якій потрібно ампутувати ногу і врятувати 

від смерті через велику втрату крові. Все завершується благополучно 

– лікар проходить бойове хрещення і через кілька місяців видужала 

пацієнтка дарує йому того самого рушника із вишитим півнем. 

Проходить час і Бомгард стає все вправнішим і вправнішим, 

читає багато літератури, і, помітивши, що в нього все виходить, 

ставить собі за мету рятувати усіх, кого зможе: «Я нес в себе одну 

мисль – как его спасти. И этого – спасти. И этого. Всех!»
50

. Він 

приймає по сотні пацієнтів щодня – після чудесного одужання 

дівчини зі смертельно важкою травмою селяни почали йому довіряти, 

а після випадку з дівчинкою, у якої була найтяжча, вже невиліковна 

форма дифтерійного крупу, про лікаря взагалі почали ходити чудесні 

легенди. Хоча, якби не вправність і освіченість молодого доктора та 

волі щасливого випадку, все могло б закінчитись трагічно. В 

найнебезпечніший момент операції – трахеотомії – дитина перестала 

дихати. «Я глубоко вздохнул и остановился. Дальше делать было 
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нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаятся в 

своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский 

факультет»
51

 – саме в найнебезпечніші моменти тягар 

відповідальності загострювався, адже лікар надзвичайно боявся 

убити пацієнта своєю неосвіченістю і недосвідченістю, але і 

змушував до екстремальних, що рятують ситуацію, дій. 

Лише час і набутий досвід могли змінити Бомгарда, і з роками 

він стає справжнім, упевненим у собі досвідченим лікарем, що міг 

відразу поставити правильний діагноз і успішно вилікувати хворого. 

На шляху від нервового і невпевненого лікаря до холоднокровного 

професіонала, який міг сказати: «Терпеть не могу фальшивых и 

покаянных слов: я убил, ах, я зарезал…Убийством я называю 

уничтожение человека с заранее обдуманым намерением…Хирург с 

пистолетом в руке - это я понимаю» – пройшли роки. Ці роки 

подарували Бомгарду чимало сивого волосся: коли він уперше 

приймав проблемні пологи і в його руках було не одне, а одразу два 

життя; коли йому вперше довелось вирвати зуб – від цієї простої, 

здавалося б, операції, лікар відходив тиждень, адже думав, що зламав 

хворому щелепу; коли рятував усе село від епідемії сифілісу… Все це 

витримати і впоратися з собою допомагала гуманність, порядність, 

відповідальність («Ко мне могут привести какой угодно каверзный 

или сложный случай…и я должен стать к нему лицом, и победить 

его. А если не победишь, вот и мучайся…»
52

) і готовність понести 

покарання за лікарську помилку («Я лекарь такой-то, ручку 
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младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие 

колеги, посылайте меня на Сахалин»
53

).  

Така особистість, як доктор Бомгард, не може не заслуговувати 

на повагу. Але, окрім поваги, цей лікар вартий бути кумиром для 

багатьох поколінь лікарів, акушерів, медсестер та фельдшерів. 

Кожному медичному працівникові повинні бути притаманні риси, які 

так яскраво виявлялися у героя циклу «Записки юного лікаря». Для 

молодих спеціалістів книга може слугувати певним посібником із 

добропорядності та лікарської відповідальності, помічником і 

заспокійливим – адже кожен лікар більшою чи меншою мірою 

проходить через страх перших років практикування. На жаль, не всі 

сучасні медики можуть похвалитися цими рисами. Часто жадібність і 

любов до наживи займає у них перше місце, а справжні лікарські 

цінності відходять на задній план. Вони всього на всього не гідні 

гордого звання ЛІКАРЯ, адже це не просто професія, це – 

покликання. Для порятунку людських життів потрібен неабиякий 

талант і витримка, обізнаність і швидка реакція, любов до людей і 

неупередженість, холоднокровність і відповідальність. 

Богдана Кононенко  
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КОНЦЕПТ СВОБОДИ  

В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР» 

Говорячи про видатних діячів ХХ ст.,  неможливо забути таку 

яскраву постать в українській літературі як Олеся Гончара.  Можна з 

впевненістю сказати, що його творчість загальнолюдська, бо про 

вічні  цінності він вболіває у кожному своєму творі. Який період 

історії нашого народу не розглядав би автор, — скрізь простежуються 

найвищі надбання  життя — свобода і людяність. Розглянемо це на 

прикладі його унікального роману «Собор». Як писав Є. Сверстюк, 

«своїм романом «Собор» Олесь Гончар увійшов у саму гущу пекучих 

питань сучасності і розворушив, розтривожив їх рій»
54

. 

Свобода людини - об'єктивна реальність, вона виходить за межі 

врегульовані правом, так як на неї впливають і інші соціальні норми 

(моралі, етики, релігійні норми та інші)
55

. 

Стосовно свободи, здавалось би, зрозуміло, якщо мова йде про 

боротьбу з ворогом. А от у мирний час... У мирний час, коли не існує 

відкритого антагонізму, поняття «свобода» сприймається абстрактно. 

Але саме проти цієї абстрації і протестує автор, створюючи образи 

людей, вільних у своєму виборі, у своїх судженнях і переконаннях. 

Шлях до свободи фізичної завжди супроводжувався кров'ю, смертю, 

руйнівництвом. А хіба шлях до свободи духовної коли-небудь був 

легким? Напевно, ні, адже руйнівна спроба торкалася і людських 

душ, а смерть духовна навряд чи легша за смерть фізичну. 
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Поняття «свободи» у творі досить неоднозначне і зрозуміле 

кожним героєм по-своєму. Наприклад, «Ягор цього разу не 

розсердився. Покурив, подумав, потім мовив глухо: 

« - Криваве юрмище то було. 

   - А свобода? 

   - Клаптями кривавими летіла вона з-під тачанок. Сльозами 

та кров'ю тая свобода вмивалася, Єлько… Ківш чавуну дорожчий за 

всі оті руїнницькі рейди…»
56

. 

Зовсім по-іншому оцінює та використовує це поняття молодь: 

«За сагою на Солончаковій радіолу хтось запустив, солов'ям 

наперекір, на змагання з ними, але вони не здаються, молодь 

розгулялась, серед щебету лісового чийсь радісно-бешкетний голос 

чути: 

 - Свобода й кохання - два несучі крила поезії! Все інше тільки 

оздоба!»
57

. 

Досить художньо і майстерно зреалізована проблема свободи. 

До неї прагне людина протягом усього життя. На прикладі Катратого 

можемо простежити, як людина ще з малку чуючи це слово, навіть не 

до кінця розуміючи його змісту, надавала значення сакральності, 

оповивала власними роздумами. «Вперше про свободу Ягор почув на 

станції, серед кізяків кінських, серед закурених степових тачанок. 

Небо горіло, небо аж білим від спеки було. Високо тяглась червона 

цегляна стіна гамазею, і звідти десь, ніби аж з-під неба, промовляв 
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до майдану патлатий чоловік у френчі, у ремінні. Були, виявляється, 

різні свободи, а є ще свобода абсолютна, безмежна, безкрая… 

 - Свобода і тільки!Хлопчак ловив кожне слово, замлівав від 

захвату в тій тисняві між кінськими хвостами, між кінськими 

мордами, між нашорошеними їхніми вухами (бо й коні тут слухали - 

до свободи й вони мали смак!). Кінським потом, виходить, пахне 

свобода, людними майданами, та їхнім пилом гарячим, та кізяками. 

Свобода патлата, голова в неї немита, а найчастіше вона має вигляд 

сердито піднятих, судорожне стиснутих кулаків… Гриви в стрічках, 

кулемети на тачанках, сліпуча повінь свободи купає темні, неголені 

лиця… І хіба можливо було після цього повертатися в свинопаси до 

похмурих набовдурених колоністів! Краще вже блукати по базарах, 

попід драним небом ночувати, харчитися об'їдками армій, та зате ж 

бути… - як це там? - повстанцем духу, степовим Прометеєм 

розкутим!» 
58

. 

Інше бачення свободи у героя твору Махна: «Існує свобода 

абсолютна, безкрая, безмежна. ...Гладіатор свободи на цих степах, 

блазень, комедіант я...» Безперечно такі монологи підтримують і 

посилюють експресивність тексту 
59

. 

Моральна чистота та внутрішня свобода особистості 

залишаються найвищою мірою визначення людини в прозі О. 

Гончара. Зокрема проблема свободи як вияв особистості та 

відповідальності за власні дії під час історичних катаклізмів чи змін 

розв'язується авторами в контексті зображення бойових дій. Дещо 
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складніше зробити свій вибір героям роману О. Гончара «Собор»» в 

мирний час, адже мова йде не про свободу фізичну, а духовну. І в 

контексті внутрішньо-зовнішньої боротьби за власну душу духовна 

смерть виглядає не менш трагічно. Проте свій вибір робить героїня 

роману «Собор» Єлька, яка починає вірити в життя і робить крок 

назустріч коханню. Ледь не платить найвищу ціну — власне життя — 

за вирішення долі собору Микола Баглай. Духовна націленість 

художнього мислення О. Гончара обумовила його глибоке 

переконання в тому, що робити вибір чесно здатна людина, духовно 

розвинена, морально довершена, сповнена любові до світу й людей. 

Аналізуючи минуле й сучасне, герої «Собору» переконуються: 

на шляху до свободи людина завжди стикалася з руїнництвом, яке 

призводило до нищення найцінніших витворів людських рук, розуму 

й натхнення. Їх турбує проблема: «невже душа висихатиме, а 

зостануться з часом лише каркаси інтелекту? І зникатимуть 

святощі, а на їх місце вдиратиметься цинізм?», а як же з тим, що 

витворила культура кожної нації? Як із соборами, з народними 

звичаями, неоціненними загальнолюдськими цінностями? 

Роман писався в часи, коли навіть питання збереження пам'яток 

старовини – соборів – було дражливим для влади, а постановка 

проблеми відновлення їх функціонування як діючих церков взагалі 

було немислиме. Але автор,  незважаючи на це, пише свій «Собор» і 

несе відповідальність за кожне написане  слово. О. Гончар свідомий 

того, що партійна верхівка не в захваті від його творіння, оскільки це 

гостро проблематичний твір, перейнятий критичним аналітичним 

пафосом, спрямованим проти серйозних суспільних вад  і, нарешті, 



55 

 

що це був роман з виразно відчутними національно-патріотичними 

мотивами 
60

. 

Студент Микола Баглай – найвірніший захисник собору. 

Микола відчуває перед ним «дивний смуток». Собор навіває на нього 

щось «велике», він реально чує музику його куполів. Микола не хоче 

вірити, що «святості зникають із життя і на їх місце все більше 

вдирається цинізм», хоча бачить, як убога антихудожність шалено 

наступає проти всього людяного, прекрасного у житті, проти 

українського. Він уперто шукає спадщину віків, щоб пізнати корені 

невмирущої сили народу. Микола зачарований мистецькою красою 

собору, він для юнака – символ душі, духовної краси. І в цьому 

випадку Микола відчуває свою відповідальність перед цією 

сакральною спорудою, переконаний, що має цінувати собор як 

національну святиню, яка з любов‘ю береже досвід і мудрість 

поколінь. 

«Собор», з означенням Є. Сверстюка, «далеко не пересічний 

твір, у якому автор ставить більш чи менш істотні проблеми і 

пробує вирішити їх на рівні «середнього читача». Ні, тут автор бере 

з уст народу те, що наболіло затверділим болем, а проблеми 

постають самі собою і чекають нашого розуму і рук… це 

літературна спроба реставрації справедливості, гласності, 

громадської думки, і він, безперечно, ввійде в історію як один з 

найгуманніших творів…»
61

. 
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Тим часом Олесь Гончар устами своїх героїв розпочинав дуже 

важливу розмову про дух і бездуховність, пам'ять і безпам'ятство, про 

творення і руйнування. Кожен персонаж самостійно обирає той шлях, 

по якому буде рухатись, творити, і, нарешті, відповідати. Але це 

право кожного особисто, індивідуально.  

Як загально-соціальне явище право характеризується певною 

свободою й обґрунтованістю поведінки людей, тобто відповідними 

можливостями суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно зумовлені 

розвитком суспільства, мають бути загальними й рівними для всіх 

однойменних суб'єктів
62

.  

Руйнівноюдіяльністю характеризується  Володько Лобода, 

який б‘є у саму точку існуючого режиму, бо поєднував властиві йому 

службовий кар‘єризм, владолюбство, цинічність. Та небезпечний 

Лобода перед усім своїм «батькопродавством», яке є його 

визначальною якістю. У цьому випадку автор засуджує посягання на 

людську свободу, зокрема, на людину, яка його виростила і дала 

путівку у життя, а саме-батька. Читацька робота над образом Лободи 

як над образом живої людини  i  носiя  оцiєї  схизми  видається  менi  

не  тільки цiкавою, а й повчальною, не тiльки як захопливе  

словознавче  студiювання, але i як розтин тоталiтарної свiдомостi на 

рiвнi щонайтонших порухiв думкиi  почуття,  пiзнання  недалекого  

минулого на   предметзастереження вiд потворних iсторичних 

експериментiв. 
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Отже, О. Гончар у романі «Собор» художньо осмислює етапи 

поступових змін морально-етичних законів суспільства, а інколи й 

передбачає наслідки цих змін. Деградація суспільства починається за 

схемою: психологічне заломлення, виживання, безвільність, але 

руйнація ідеалів, духовна байдужість та втрата людяності 

починаються з окремої людини. Далі спрацьовує ланцюгова реакція, 

унаслідок якої, мов іржа чи хвороба, бездуховність передається 

більшості населення: людина — родина — рід — нація — 

людство.Порушена в гончарівському «Соборі» тема чистоти думок, 

прощення та позитивного мислення, що є першим кроком до 

духовного очищення, зміни енергетики душі, біоритму 

навколишнього природного світу (внутрішні зміни з Єлькою, Іваном 

Баглаєм). Виразно автор наголошує на тому, що там, де кипить 

громадське життя, де домінують людські відносини завжди знайдуть 

місце право, свобода, відповідальність. Через призму бачення автора, 

право виявляється передусім як особиста можливість чимось 

скористатися (бути захищеним, право на гідність та честь, любов, 

підтримку…). Його  не можна відібрати - ніхто не має права 

позбавити прав іншої людини або порушити ці права.   Права є у всіх 

людей. Їх не потрібно купувати, заробляти. Але як давньоримське 

прислів'я говорить: «Там де право, там і захист». Тому є сенс знати 

закони, щоб відчувати себе впевненіше, а значить, вільніше. Щоб 

знати свої права, але й не забувати про права інших. Свобода у романі 

Гончара виявляється у власному виборі. Лише свобода робить 

людину дійсно щасливою, бо вона надає особистості право вибору, 

якусь альтернативу, допомагає почувати себе незалежними від інших. 
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Вона змінює людину, окрилює, підносить її душу, прикрашає 

людину. Саме тому дуже важливо самому для себе створювати таку 

свободу,  але при цьому не завдавати шкоду іншим, коли нею 

зловживають. Далі само собою вже дає знати про себе 

відповідальність. Це така річ, яка не існує сама по собі, а завжди 

розглядається у певному контексті. Деякі погляди на відповідальність 

у нашому суспільстві настільки масштабні, що визначити правильну 

чи не правильну поведінку людини досить складно. Але слід 

зауважити, що саме відповідальність за свої вчинки часто 

примушують людину замислитись над своїми майбутніми вчинками 

та їх наслідками.   

Олесь Гончар переконаний, що суспільні події є результатом 

людської діяльності, отже і розглядати їх треба через людські долі і 

характери.Заповіти і діяння предків нагадують нам про наш великий 

священний обов'язок перед історією і сучасністю, перед минулим і 

майбутнім: як ми шануємо, як оберігаємо свої національні святині — 

такі, як зачіплянський собор? Який внесок ми зробимо в своєрідну 

естафету поколінь — ця проблема стосується кожного з нас. Як 

священну пам'ять маємо берегти дорогоцінні набутки минулих віків, 

оберігати їх і примножувати, а також дбати про наш внесок до 

скарбниці мистецької історії народу. І які б події не траплялися у 

житті варто відгукнутися на заклик Олеся Гончара: «Собори душ 

своїх бережіть, друзі…». 

Софія Ярощук 
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СВОБОДА В БАЙКАХ ЄВГЕНА ГРЕБІНКИ 

Свобода – це, мабуть, одна з найдорожчих цінностей, які 

людина може отримати з моменту свого народження. Теми свободи, 

прав людини були і залишаються одними із важливих наскрізних тем 

у творчості більшості, як українських, так і іноземних письменників, 

поетів та митців. Адже, український народ у своїй ментальності є, був 

і буде волелюбним народом, який здатний відстоювати свої права та 

свою кровну свободу. Тому, ці теми є надзвичайно актуальними, як 

для художньої літератури, так і для нас, читачів в цілому. Мабуть, 

перелічувати всіх відомих постатей в українській літературі, які 

піднімали у своїй творчості ці актуальні теми не потрібно, адже, 

практично, у кожного з них, ці теми присутні і чітко простежуються. 

Зокрема, не можна не  приділити  увагу творчості відомого, 

талановитого, українського байкаря, поета, прозаїка Євгена Гребінки, 

у творчому доробку якого, теми правового характеру досить цікаво 

представлені.  

Щоб прослідкувати розвиток вище вказаних тем у творчості 

Є.Гребінки для аналізу я використала саме байкарську та частково 

ліричну спадщину митця. 

У своїх байках Євген Гребінка висвітлював найболючіші 

проблеми того часу. Створюючи байки, письменник головним чином 

виходив з народних позицій, що зумовили народницький характер 

його байок і шалену популярність їх серед «простого люду». 

У байці Є.Гребінка ставить у складні взаємостосунки волю і 

мораль,  вибір і необхідність, —те, що А. Шопенгауер визначає так: 

«Одне слово, людина завжди робить лише те, що хоче, і робить це все 
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все-таки за необхідністю. А це залежить від того, що вона, вже є 

такою, якою вона хоче, бо з того, що вона є, з необхідністю випливає 

все, що вона кожного разу робить»
63

. 

Тематика байкарської творчості Гребінки досить різноманітна. 

У переважній більшості своїх творів байкар висміює вади 

кріпосницького суспільства. Але тут слід сказати, що митець ніколи 

не зачіпав його основ, він обмежувався критикою, осудом, 

висміюванням окремих панів, чиновників, суддів тощо.  

Отже, ми говоримо, про критикування автором недолугих 

суспільно-правових відносин, що знаходить своє відображення у 

зображенні попередніх між членами суспільства, а саме: між панами і 

селянами, власне між представниками судочинства, панської верхівки 

тощо. Так, зокрема, на прикладі байки «Ведмежий суд», яка має суто 

викривальний характер, Є. Гребінка на прикладі суду, в якому беруть 

участь тварини, піднімає важливу суспільно-правову тему, а саме  

права людини, захист її прав у несправедливому суспільстві, 

значення Закону для соціуму і його «псевдовиконання». 

У заголовку байки виділяється, що суд був «ведмежий», на 

цьому акцентується і в творі:  

«Суддею був Ведмідь, вовки були підсудки. 

Давай вони його по-своєму судить.» 

Є. Гребінка не вказує у байці на якийсь просвіток для Вола, 

надто нерівні змагаються сили: «Ведмідь сердито став ревіть», 

«Вовки завили» і коли «Віл щось почав був говорить», - його мову на 

самісінькому початку брутально урвали: «Да судді річ його спочинку 
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перебили», бо вирок волові ці судді винесли так само одразу, і 

винесли безапеляційно, адже Віл, на гріх собі, «ситенький був». 

Саме в цій позиції найвиразніше лунає нота цілковитого, 

безпросвітного безправ'я особистості в середовищі, де влада 

належить хижакам. І що безконтрольніші хижаки, тим жорстокіша та 

потворніша їхня сваволя: Є. Гребінка зумисне наголошує на цій 

безмірній, непотрібній і невиправданій жорстокості:  

«... четвертувать і  м 'ясо розідрать суддям на рівні часті.» 

Є. Гребінка переконаний, що судити когось, щось можна, лише 

усвідомлюючи, що кожен рівний перед Законом, що Закон повинен 

бути єдиним, чинним для всіх, що Закон повинен відповідати 

правовій основі життя. Таким чином, як бачимо, горе-судді у байці 

«Ведмежий суд» самі є найпершими і найбільшими порушниками. 

Беззаконня не повинне судити Закон, – ось позиція Гребінки-

громадянина. Суддям, які стоять на сторожі законів суспільства, 

самим найперше слід жити і діяти за законами, а не за хижацькими 

принципами, виявляти мудрість в осяганні суті правочинного у житті, 

а не бути цілковито засліпленими жадобою й зажерливістю. 

Показовим у цій байці Є. Гребінки є і закінчення твору: 

винагорода тому, хто став призвідцем суду над Волом – Лисичці. 

Очевидно, Лисичка розраховувала на чи не найбільший куш, адже 

«лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попелястий 

Віл на панській винниці пив, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.» 

Отже, у байці «Ведмежий суд» Є. Гребінка представляє, по 

суті, цілу програму суспільно-правового й індивідуального існування, 

яке, на його думку, повинно здійснюватись за тими приписами життя, 
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що не мають нічого суперечливого з одвічними, незайманими 

цінностями
64

. 

Гребінка ж, як і багато його сучасників , виступав у своїх, 

навіть кращих, байках з ліберально-поміркованих позицій. Вважаючи 

інститут кріпосницької системи непорушним, він обмежувався 

критикою лише окремих фактів існуючої несправедливості, у даному 

випадку-користолюбства, крутійства судових чиновників
65

. 

Засобами іронії у байках «Віл», «Ячмінь», «Пшениця», «Будяк 

да Коноплиночка» і деяких інших Є. Гребінка в'їдливо висміює 

жорстокість, зажерливість, зарозумілість і пихатість панства. Свої 

симпатії він віддає скромним і чесним, але скривдженим і ошуканим 

людям праці. Поет підносить їхню моральну вищість над 

насильниками-поміщиками. У байці «Ячмінь», написаній у 

діалогічній формі, Є. Гребінка проводить алегоричну паралель, 

порівнюючи гноблених трудівників з соковитими колосками, а панів-

нероб — з «прямими колосками», зовсім «пустісінькими», що 

«ростуть на ниві даром». Таким чином, автор хотів донести до нас  ту 

несправедливість, показати соціальну нерівність, яка була досить 

поширена в тогочасному суспільстві. 

Ось, як пише автор, порівнюючи, як я вже сказала, простих 

людей з панської верхівкою:  

«Скажи мені, будь ласка, тату! 

Чого ячмінь наш так поріс, 

Що колосків прямих я бачу тут багато, 
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А деякі зовсім схилилися униз?» 

Досить показовою є репліка батька, яка висвітлює ще одну 

проблему суспільства, яка існує і до сьогодні - неможливість вільно 

виражати, висловлювати свою думку, пригнічення свободи слова:  

«Син 

Того ж то голову до неба зволить драть 

Наш писар волосний, Онисько Харчовитий! 

Аж він, бачу... 

Батько: 

Мовчи! Почують — будеш битий.» 

Проти дармоїдів-поміщиків спрямована й соціально загострена 

байка-мініатюра «Будяк да Коноплиночка», яка своєю композицією  

наближається до народної приказки. Лаконізм байки, на мою думку,  

є досить влучним, адже завдяки цьому прийому Є. Гребінка 

якнайтонше зміг передати тему та проблему, яку хотів донести до 

читача. А саме, автор засуджує пихатих панів, які наживаються на 

бідних працівниках, селянах. У центрі розповіді-безправність 

простого люду і зажерливість, сваволя гнобителів. Ось, як 

метафорично Є. Гребінка порівнює Будяка та Коноплиночку: 

«Чого ти так мене, паскудо, в боки пхаєш?» - 

На Коноплиночку в степу Будяк тукав. 

«Да як рости мені? і сам здоров ти знаєш, 

Що землю у мене з-під-корінця забрав.» 

Автор говорить про те, що така квола,беззахисна 

Коноплиночка є і в реальному житті і вона уособлює простого 
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селянина, простого «чоловіка» якого «товче»,  «колючий Будяк», що, 

відповідно, уособлює зле панство. 

Тема відсутності законної винагороди за виконану працю, 

споконвічно піднімалася в художній літературі. Є.Гребінка не є 

виключенням. У своїй байці «Віл», він  висвітлює це питання на 

прикладі нещасного вола:  

«Мабуть, на небі звісно стало 

(Про себе Віл в кошарі гомонів) 

Про те, що ввесь мій вік я все за двох робив 

Да й витерпів-таки чимало, — 

Що в плузі силковавсь, копиці волочив, 

Із ранку у ярмі до півночі ходив 

І ще щодня бував і битий!» 

Крім  того, що віл працює безкоштовно, врешті-решт 

приходить його загибель, яку, в принципі  й слід було очікувати:  

«Аж тут хазяїн шасть у хлів 

І, взявши за роги Вола, під ніж повів, 

Бо, сказано — його годовано на сало. 

Ти змалку так любив мене, як пугу пес; 

Чого ж так лащишся тепер до мене, Йване? 

Чи знаєш, що, як ти чоломкаться ідеш, 

Чогось мене морозить стане.» 

Вiрш Є. Гребiнки «Украïнська мелодiя» розробляє вiдомий 

народний сюжет  про те, що дiвчина на прохання й умовляння бiдноï 

матерi погоджується вийти замiж за нелюба, проте заможного. 

Дівчина вирiшує пожертвувати своїм особистим щастям, терпiти 
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заради щастя й спокою неньки, але, зрештою, не витримує і гине, а 

мати гiрко жалкує, що згубила власну дитину:  

«О, Боже мiй милий! що я наробила! 

Дочку, як схотiла, iз свiта  згубила!» 

Весь трагізм знедоленої людини, дівчини, перш за все, 

передається у таких рядках:  

«О мамо, голубко, не плач, не ридай, 

Готуй рушники i хустки вишивай. 

Нехай за нелюбом я щастя утрачу; 

Ти будеш весела, одна я заплачу!» 

Отже, у  цій поезії своєрідно показується як порушуються , 

певним чином,  права людини, зокрема право на особисте щастя. 

Звичайно, дочка свідомо зробила такий рішучий крок, погодившись 

вийти заміж за немилого, але ми розуміємо, що іншого виходу у 

нещасної, по суті, не було. 

Отож, проаналізувавши байки Є. Гребінки, можна зробити 

висновок, що автор висвітлював найболючіші проблеми того часу і в  

переважній більшості ці, так би мовити, дефекти суспільства, він 

викриває крізь призму суспільно-правових відносин. Можна сказати, 

що головним і найболючішим питанням байок Є. Гребінка є саме 

становище селян-кріпаків. Несправедливість суспільства, заснованого 

на «праві сильного», та усілякі гнобителі, обрані Гребінкою за об‘єкт 

критики і викриття, недвозначне наголошення на вищості народної 

моралі, визначення позитивним героєм людей праці свідчили про 
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безперечну прогресивність його поглядів, заснованих на народній 

думці. В цьому полягало головне джерело його демократизму
66

. 

Анастасія Заглинська  
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БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА  

ПИТАННЯ ПРАВА, СВОБОДИ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Актуальність питання. Твори  Б. Грінченка, з їх ідейною 

спрямованістю і концепцією людини, дають можливість глибше 

пізнати специфіку відображення співвідношення ідеалу і дійсності в 

суспільній свідомості, коли отримавши свободу люди не розуміли, 

що з нею робити, були не здатними до рішучих дій тому, що страх 

відповідальності, невідомого лякав. Новий тип героя – інтелігент, 

який стає центральним в багатьох творах Б. Грінченка,  намагається 

порушити цю бездіяльність, є  тим вогником, який запалює 

письменник задля оборони людських прав. 

Найяскравішими представниками вивчення творчості Б. 

Грінченка є А. Погрібний, О. Неживий, С. Єфремов. 

Питання свободи, права, відповідальності існують невіддільно 

від навколишнього світу, змінюють своє значення і призначення з 

постійними життєвим змінами.  

Чому свобода не означає воля? Жити вільно, не залежати від 

когось, особливо коли цей хтось тільки і думку гадає як нажитись на 

таких як ти. Чому права людини могли,  та й можуть, не просто 

порушуватись, а втоптуватися в землю? І головне – хто несе 

відповідальність за вчинки? Може це не завжди має бути той, хто 

вчиняє? 

Відповіді на такі запитання шукає кожна людина, не залежно 

від віку, статі, професії, національності, а тому і відповіді  знаходять 

відображення у творчості: література, образотворче мистецтво, 

музика, театр, кіно.  
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Активна громадська позиція Б. Грінченка в обороні 

національної культури, прав особистості, пропаганда ідей 

національного відродження й просвіти, соціальної рівності, його 

широка наукова, письменницька, видавнича діяльність не могли не 

мати відображення у його творах. 

Позицію Грінченка — письменника й громадянина — багато в 

чому пояснює розуміння ним ролі особистості в історії, у художніх 

творах,  літературознавчих розвідках письменник підкреслював 

значущість і вагомість учинків кожного для загальної справи, 

самоусвідомлення особистості, важливість індивідуального в 

історичному контексті загального. Віра в людину, духовні потенції 

індивіда — характерні риси світогляду Грінченка. Він обстоює 

суспільну значущість естетичного ідеалу; звідси прагнення всебічної 

розбудови образу позитивного героя (інтелігент-культурник), 

орієнтація на громадянську актуальність тематики й проблематики, 

підкреслення освітнього, виховного значення літератури 
67

. 

 Усі проблеми, яких торкається Борис Грiнченко у своїх творах, 

зосереджені навколо людської особистості. Соцiальна змiстовнiсть 

героїв розкривається шляхом виявлення їхньої соцiальної сутностi, 

iдейних, iнодi полiтичних, свiтоглядних, морально-етичних позицiй. 

Але письменника цiкавить соцiальна сутнiсть людини не сама по 

собi, а її iндивiдуальний вияв у процесi життєдiяльностi. Адже, як 

особистiсть людина характеризується не тiльки тим, як вона мислить, 

як ставиться до явищ суспiльного життя, якi її суспiльнi iдеали, а й 
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тим, як реалiзує вона свою соцiальну сутнiсть у взаєминах з iншими 

людьми. 

Слiд зазначити, що Б. Грiнченко подає внутрiшнiй свiт 

особистостi в особливому ракурсi: духовне життя бiльшостi 

персонажiв та суб‘єкта лiрики вiдтворюється в моменти найбiльшої 

психологiчної напруги. У творах зображенi ситуацiї, у яких у людини 

максимально загостренi розумовi здiбностi та чутливiсть емоцiйних 

реакцiй, коли переживання найiнтенсивнiшi, а внутрiшнi страждання 

майже нестерпнi. 

Твори Б. Грiнченка художньо переконують, що саме тиск 

соцiального устрою, антигуманнiсть, деспотизм, якi панують у 

суспiльствi, становлять загрозу морально-духовному життю людини, 

призводять до втрати особистiстю людських рис. Сутички 

особистостi з оточуючим свiтом трагiчнi, призводять до руйнацiї 

людського начала, штовхають людину на злочин, самогубство
68

. 

Омріяна свобода для селянства виявилась тим самими ярмом, 

але з іншою різьбою. Залежність бідного чоловіка від багатшого 

нікуди не ділась, а навпаки, набрала обертів.  

Герої оповідань Б. Грінченка – люди великої душі, а діти – носії 

того високого і прекрасного, що одержано в спадок від батьків, від 

народу. Духовна краса їх найповніше розкривається в незвичайних 

обставинах, в трагічних ситуаціях. Письменник реалістично 

відтворив трагічну суперечність між прагненнями і можливостями 

людини. Для його творів характерне перенесення трагічного 
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конфлікту у внутрішню сферу. Він виникає саме із внутрішнього 

неприйняття людською індивідуальністю умов життя, ідеології і 

моралі буржуазного світу. Через трагічне герої Б. Грінченка 

приходять до глибшого розуміння закономірностей суспільного 

буття, через зображення трагічного автор виносить вирок світу 

соціальної неправедливості
69

. 

Люди  в творах письменника завжди поділяються на два табори 

– бідне селянство чи міщанство, що має на свою землю, двір, 

будинок, але не живе, а виживає, бо є ті, хто своїми загребущими 

руками перекривають їм повітря. Саме між ними постає він, 

інтелігент, той, хто навчить простого чоловіка розуму, змусить 

боротися за свої права, порушить ту меланхолійну бездіяльність, 

стане на бік правди. Та ще не скоро добуде  він перемоги, адже не 

правдою здобувається вона, а владою і силою. 

Людські права у повісті «Сонячний промінь».  

Саме повість «Сонячний промінь» (1890) письменник 

присвятив діяльності народолюбній інтелігенції. Сонячний промінь, у 

ширшому розумінні — символ знань, якими інтелігенти-культурники 

прагнуть просвітити селян для поліпшення їх становища. Цій меті — 

культурницькій роботі серед народу — і віддається головний герой 

повісті Марко Кравченко, студент останнього курсу історико-

філологічного факультету. Він щиро вважає, що єдиний спосіб 

допомогти народові — це просвіта. Прибувши в село на запрошення 

поміщика Городинського як репетитор його сина, Марко Кравченко 

веде бесіди з селянами, вчить їх грамоті, читає їм українські твори, 
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переймається станом рідної мови та навчання у селі, порівнює зі свою 

малою батьківщиною. 

Читання україномовних книг простому селянству, прогресивні 

ідеї, запал, що переповнює юнака та любов до рідної землі не 

залишились непоміченими. Але з боку заможних панів. Надії 

Кравченка прислужитися рідному народові зазнали краху: до його 

культурницьких дій насторожено поставилися самі селяни, що були 

не готові до змін, налякані невідомим, не вірили в свої сили. 

Довідавшись про «неблагонадійні» заходи Кравченка, поміщик 

звільняє його з посади. Тоді  Марко повертається до міста, від важкої 

вчительської праці гине і реальний, земний «сонячний промінь» у 

житті Кравченка, що перестає вірити в себе, адже не зміг донести 

ідею про права кожного народові. Але та іскра, що була в ньому 

запалила вогні в інших душах: він веде листування з кількома 

особами з села, що питають його, як краще чинити, він присилає їм 

книги, донька поміщика Городинського Катерина, що до зустрічі з 

ним була впевнена у тому, що «мужицькою мовою» літератури не 

існує,  зреклася свого середовища й вирішила зблизитися з народом,  

самостійно вивчає українську мову та йде вчителювати на село. 

Дівчина розуміє всю важливість та відповідальність свого вчинку, але 

не боїться, бо те, заради чого це робиться, варте серця, покладеного 

на алтар вітчизни. Катерина усвідомлює наскільки сильно пани, її 

сім‘я втому числі, ущемляють права людини, гадаючи, що гроші, які 

зароблені неважливо яким шляхом зможуть перекрити все. 

Питання свободи в оповіданні  «Дзвоник». 
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Навіть маючи ці права, людина не може бути повністю 

щасливою. Заради досягнення своєї мети, заради світлого 

майбутнього, заради того щастя людина повинна мати ще і свободу. 

Свободу не лише як поняття волі, але і свободу мислення, вибору, 

повну свободу. 

Оповідання «Дзвоник» розповідає про те, як сільська дівчинка 

потрапляє до міського закладу для сиріт. З одного боку, люди 

переживають за долю маленької Наталі, що після смерті матері, 

залишилась з постійно п‘яним та байдужим батьком-калікою, тому і 

відправляють її туди. А з іншого дівчинка опиняється в зовсім новому 

середовищі, стає предметом насмішок, адже будучи вихованою на 

волі, серед природи, цей заклад стає для неї в‘язницею, кліткою. За 

те, що дівча не вміє користуватися ножем та виделкою під час їжі, 

самостійно одягтися та розмовляти «панською мовою» Наталя стає 

об‘єктом глузувань, діти вигадують їй різноманітні прізвиська та 

знущаються з беззахисної дівчинки.  

Нікого не хвилює те, скільки зусиль треба було прикладати їй 

для навчання іншою, нерідною мовою, звикнути до нових звичаїв. І 

все це не могло не сказатися на самій дівчинці. 

Письменник уважно простежує поведінку героїні. Художня 

деталь — дзвоник — стає символічною: є засобом організації 

казарменого способу життя, що нівелює людську особистість, вбиває 

усвідомлення існування власної свободи.  

Б. Грінченко використовує прийом сну героїні, аби показати 

протестну реакцію дитини на нове гнітюче оточення, підкреслити   її 

тугу за селом, за волею. У сні Наталя бачить себе разом з подругою 
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Оксаною на зеленій луці у товариській розмові серед розмаїття квітів, 

що всміхаються до неї своїми «блискучими личками». Чарівний сон 

розбиває звук дзвоника. В уяві дівчинки дзвоник персоніфікується, 

він уявляється їй живим, таким, що знає її і «навмисне так вигукує, бо 

хоче їй дошкулити».  

Наталя живе за велінням дзвоника, не може йому опиратися. 

Проте дівчинка прагне тієї волі, яку мала у своєму голодному житті 

на селі. Доведена внутрішніми стражданнями до відчаю, дівчинка 

зосереджує увагу на колодязеві, що ніби може припинити всі її 

страждання. Настає кульмінаційний момент: у характері героїні 

відбувається своєріднезіткнення двох начал. 

Перше, природне, схиляє її самогубства, друге наказує спитати 

у начальниці дозволу «втопитися в дворі в колодязі». Наталя у діалозі 

з обурено-здивованою вчителькою несміло пояснює: «Я не хочу тут 

жити... Я хочу втопитися».  Дозволу вона не отримала, захворіла 

надовго, та видужала, але позбавлення вибору, свободи дій зламало 

маленьку дівчинку, змусило її існувати як автомат в системі. 

Навіть дорослому важко обмежувати себе в чомусь, а що 

говорити про маленьку дівчинку, яку з дитячого віку намагалися 

перекодифікувати, забрати все, що було їй рідним і створити якусь 

нову модель людини. Забрати в людини, а ще гірше в дитини, 

свободу вибору (мови, дій, рішень) означає змусити перестати бути 

собою, вірити в себе. Адже як можна вірити собі, коли ти віддаєш те, 

що наче неможливо віддати – свободу ,яка має бути лише твоєю, 

назавжди. 

Відповідальність перед собою та суспільством 
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Відповідальність як протилежне свободі — це поняття, яке 

характеризує ставлення особистості до суспільства з погляду 

здійснення нею певних моральних та інших вимог з боку суспільства.  

Якщо обов'язок людини полягає в тому, щоб усвідомити, застосувати 

до того конкретного становища, в якому вона перебуває, та 

практично здійснити моральні вимоги, то питання про те, якою мірою 

це завдання виконується або якою мірою людина винна (провина) в 

його невиконанні, — це і є питання про особисту відповідальність
70

. 

Категорія відповідальності дозволяє охарактеризувати 

здатність людини свідомо виконувати певні вимоги і здійснювати 

завдання, які стоять перед нею, можливість схвалення або осуду його 

вчинків, їх винагороди чи покарань. 

Показовим у цьому сенсі є оповідання «Каторжна» (1888), у 

якому йдеться про життядівчинки-сироти Докії. Дитинство її 

особливо безрадісне: після смерті матері батько приводить до хати 

мачуху. У портреті семирічної Докійки автор підкреслює понурість, а 

в характері — запеклість («Ні пари з уст! Ні сльозинки з очей, мов їй і 

не болить!»). Такою зробили її знущання мачухи, п'яна байдужість 

батька, бездушність сільського оточення та ще огидне прізвисько, 

яким дівчинку звали усі без винятку. Навіть ті, хто пам'ятав ім'я, 

доповнювали його епітетом — «ота каторжна Докія».  

Автор показує взаємини дівчинки з іншими членами родини, 

зокрема дітьми. До них горнеться спрагле любові серце, проте 

наражається на спротив або й знущання. Навіть півторарічного 

хлопчика — улюбленця Докії — мачуха научає: «Бий кулачком, 
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кулачком її...». І зацькована, але нескорена дівчинка  шукає 

прихистку в куща калини, що ріс у гущавині. Однак заповзялося 

життя на дівчинку: мачушині діти знайшли сховок, а мачуха під 

корінь зрубала єдину радість дитячу — калиновий кущ. 

Докія цілувала руки мачушині, затуляла власним тілом останні 

калинові стеблини — не допомогло! Самотність, страждання і відчай 

переповнюють життя героїні; оточення нав'язує їй свою волю, гною 

мораль; і особистість мусить протидіяти.  

Подорослішавши, сільські парубки почали задивлялися  на 

Докію. Зауважив те все й хлопець-шахтар,  що грав на вечорницях, 

куди мачуха послала Докію за позичкою. Він вперше заговорив до неї 

по-людськи. І відтепер серце потягнулося на поклик юнака — дівчина 

покохала щиро і віддано. Усю нерозтрачену любов свого серця 

віддала Докія Семенові.  

Надлам стався у психіці дівчини, коли її зрадив і коханий. 

Немов остання крапля впала у чашу терпіння людського і 

переповнила її. Докія зважується на помсту. Вона підпалює хату, де 

відбуваються вечорниці. Докія трагічно гине, рятуючи єдину дорогу 

для неї людину – сусідську дівчинку Саньку, що єдина була до неї 

ласкава. Вмираючи, Докія запитала: за що? За що стільки муки, горя 

додають люди людям?
71

 

І дійсно, хто несе відповідальність за підпал? Докія, котра 

намагалась задовільнити своє бажання помсти чи люди, що довели 

дівчину до такого стану.  Неоднозначне питання має ще більш 

розмиту відповідь. Звісно, дівчина скоїла злочин, підпаливши хату з 
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усіма, хто над нею знущався, але є добро в її душі змусило кинутися 

назад, в вогонь, рятувати ту, хто була прихильна до неї. Навіть в 

цьому вчинку вона виявилась в сто раз добрішою, ніж ті, хто її 

оточували. Серце, що не знало справжньої любові, але саме завжди 

любляче не здатне на зло. Докія і так несе відповідальність за свій 

вчинок набагато наперед, ще з дитинства, все її життя є карою за те, 

що вона скоїть вкінці.  

Творчість Бориса Грінченка поєднує в собі гірку долю людей,  

але змушує сподіватися на краще, змушує чинити краще, не бути 

такими жорстокими та безсердечними, не посягати на те, що по праву 

нам не належить. 

 Чомусь Катерина, яка віддає своє життя на благо країни, віддає 

його в прямому розумінні: захворівши в холодній, вогкій, старій 

школі дівчина помирає. Але помирає від благої місії, яку обрала сама. 

Намагаючись донести до людей світло знань, прав, можливостей, 

дівчина згасає сама. Та як Марко запалив її, так і вона роздала цей 

вогник надії та сподівань всім навколо. 

Наталя, зі зламаною внутрішньою свободою,  стає прикладом 

того, що трапляється з людиною, коли посягаєш на її волю. Хоч їй і є 

що їсти, в що одягтися, але це не робить дівчину щасливою, бо нема 

найголовнішого – свободи вибору. Голодне життя в селі, серед волі, 

вкупі з подругою і природою, дівчина вважала найкращим, що існує в 

світі, бо там вона була вільною. Їй часто не було чого їсти, але їй 

ніколи не обмежували свободу. Що для людини є найголовнішим. 

Життєвий шлях Докії, сповнений розчарувань та безнадії, 

знущань та гніту, стає для неї суцільним випробуванням. Але для 
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чого воно, що принесе за собою, ще більші втрати та незгоди? А 

може в житті дівчини і трапилось справжнє кохання, огорнуло б її 

серце цілющим маслом, стало б сенсом життя. Але не судилось. 

Дівчині, що за все життя прагнула лише щирого слова, робили боляче 

найрідніші, ті, за кого вона б життя віддала. Як результат, так і 

сталось, але померла Докія не за кохання, а за помсту. Якби дівчина 

одужала їй би довелося нести відповідальність за свій вчинок і ніхто, 

крім Саньки, не заступився б за дівчину. Всі, як один, кричали б 

«Винна!».  

Можливо, смерть у Б. Грінченка є тим спасінням, якого шукає 

багатостраждальна душа, оазисом з цілющим джерелом, що герої так 

прагнуть до нього. В будь-якому випадку автор наділяє своїх героїв 

усіма чеснотами, а суспільство по-своєму розпоряджається ними. 

Валерія Опольська  
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ПРАВО, СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

У ТВОРАХ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

Олександр Довженко окрім свого таланту кінематографіста 

неабияким чином виявив себе і літературі. Значне місце у його 

творчості займає тема Великої вітчизняної війни, краса природи 

рідної землі,  людські якості, філософські мотиви та ін.  

Оглядаючи його творчість через призму понять «свобода», 

«право» та «відповідальність», можемо знайти відголоски та навіть 

гучне звучання їх у його прозі. Окреслити їх і визначає актуальність 

роботи. Проте для початку потрібно визначити ці загальні поняття. 

Отже: 

Свобода — це можливість чинити вибірв відповідно до своїх 

бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. 

Відсутність вибору, варіантів розходження події рівносильна 

відсутності свободи, неволі, рабству. 

Відповідальність — загальносоціологічна категорія, яка 

виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, 

обов‘язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність 

означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для 

суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів 

суспільства або певної групи
72

. У юридичній сфері ми маємо таке 

розуміння – застосування до винної особи примусових заходів за 

вчинене правопорушення. 

Право  — це обумовлена природою людини і суспільства 

система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу 
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особистості, та якій притаманні нормативність, формальна 

визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю 

державного примусу. 

У своєму творі «Україна в огні» О. Довженко описує події 

Другої світової війни,а зокрема Великої вітчизняної. Під час 

описуваних подій народ України бореться за свою свободу, за право 

бути цілісною нацією у суверенній державі.  

Головні герої повісті – сім'я Запорожців - батько Лаврін, мати, 

п‘ятеро синів та дочка Олеся, на чию долю припало чимало 

випробувань на шляху до визволення рідної держави. Протягом 

всього твору автор проносить цю незгасиму жагу до свободи героїв 

твору, їхню честь і гідність та почуття відповідальності за майбутнє 

країни. Адже хто як не вони – діти свого народу будуть захищати 

його від загарбників?.. 

«За що ми б'ємося? За що умираємо? — Голос Кравчини 

затремтів од глибоко напруженого хвилювання, і хвилювання 

передавалось бійцям. — Вороги наші б'ються за особисті багатства, 

за владу над нашою землею. Наші друзі воюють за мир, і лад, і 

радості багатого, щасливого життя своїх країн і здивовано 

питаються один у одного по кабінетах: за що ж бо бореться 

українська радянська людина? За стільки, мов, доларів або марок, як 

німецький, чи не за стільки? За стільки гектарів землі, як Гітлер 

обіцяє кожному солдату? Ні, не за стільки, брати. Ми б'ємось за те, 

чому нема ціни у всьому світі, — за Батьківщину.»
73.
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У вуста одного з головних героїв – Василя Кравчини, автор 

вкладає причину того, за що бореться український народ і вказує, що 

ми відповідальні за власну свободу. 

«Написав я «Україну в огні» з огненним болем у серці і палким 

стражданням за Україну, що перебувала в німецьких лапах, з 

болючим жалем і страхом за її долю… Кому ж, як не мені, сказати 

було слово на захист свого народу,коли отака велика загроза нависла 

над нещасною моєю землею. Україну знає лише той, хто був на її 

пожарах сьогодні…» (зі «Щоденника…» О. Довженка)  

 Бо саме Україна прийняла на себе перші удари загарбників; 

найстрашніші і найбільші битви, відбувалися на її полях, і вся вона 

палала у вогні та стражданнях. 

Ці картини з жалем і болем, а ще більше з жагучою ненавистю 

до ворогів змальовує автор: «Горять жита на многі кілометри, 

палають, топчуться людьми, підводами... Ревуть аероплани. Мечуть 

бомби. Розсипаються вершники по полю, мов птиці... Крик, і плач, і 

височенний зойк поранених коней». Повна розгубленість серед 

населення, розгубленість у військах перед раптовою залізною 

навалою... Сини Купріяна Хуторного, одного з героїв кіноповісті, 

стали дезертирами, повернулися додому і виправдовуються перед 

батьком: «У нас, тату, - генерал пропав. Застрелився, бодай його 

сира земля не прийняла.. Розгубилися ми... Мости, тату, зірвані. 

Плавати не вміємо».  

 Також автор правдиво відобразив розкол нації зсередини, 

оскільки люди не розуміли одне одного і навіть не намагалися 

зрозуміти. Ті, хто їхав у евакуацію не розуміли тих, хто залишається:  
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«—Слухайте, чому вони не тікають? Ви бачите.? Вони не 

тікають?  

— Ну, ясно. Чого ж їм тікати? Вони ждуть німців».
74

 

А селяни, які залишались, проклинали від'їжджаючих за втечу, 

яка за народними традиціями дорівнювалася зрадництву: «А куди ж 

вони ото їдуть, бодай їм добра не було! Щоб вони бігли й не 

переставали! Та нащо ж їх везуть машинами? Може б, машини та 

на щось інше пригодилися!» 

З наближенням фронту прірва між тими, хто опинився по різні 

сторони фронту, іще більше поглибилася. Саме в цей період 

проявлялась сутність кожного, хто залишався, і хто тікав. Найчастіше 

тікали управлінці, байдужі до всенародного горя, якими керувала 

«Недорозвиненість звичайних людських відносин, скука формалізму, 

відомственна байдужість чи просто відсутність людської уяви і 

тупий егоїзм котили їх на державних гумових колесах мимо 

поранених». Тут ми бачимо проблему свободи вибору. Люди 

розгублені, не знаючи що робити і, намагаючись врятуватись, не 

хотіли бути зрадниками. Але найстрашніше було те, що «державні 

діячі середньої руки», втікаючи самі, звинувачували інших у паніці, 

приховували правду. До прикладу, Василь Кравчина, почувши 

розмову голови виконкому одного містечка з двома дівчатами про 

відступ, з гіркотою вигукнув їм: «Тікайте, сестри мої, тікайте. Бо 

прийдуть німці, понівечать вас, заразять хворобами, поженуть у 

неволю, а цей незгораємий шкаф,— показав Василь на голову,— що 
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збирається тікати, повернеться потім та й судитиме вас за 

розпусту».
75

 

Письменник розкриває сутність зрадництва, але звинувачення 

висуває не окремим людям за їхню слабкодухість, а державі, яка не 

виховала у населення патріотичних почуттів. 

У іншому своєму творі «Воля до життя» О. Довженко показав 

всю ту силу людського бажання жити. Тут військовий хірург 

розповідає своєму другові про те, як він рятував людей на війні, що 

бачив. Найважливіше, вважає він, це воля людини до життя.  

Головною історією виявляється надходження нового 

пораненого солдата, котрий має зараження крові і шансів, на думку 

лікаря, у нього вже немає. Гангрена охопила плече, підбиралася до 

шиї, пульсу майже не було. Лікар бачив, що залишилося всього 

кілька хвилин, але підбадьорив Кармалюка, пообіцявши, що він буде 

жити. Однак перев‘язки не призначив. Після обходу лікар присів у 

своєму кабінеті. Раптом почувся стукіт і на порозі з‘явився 

Кармалюк. Він вимагав перев‘язки... Боєць хотів жити заради помсти 

ворогам.  

«Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов’ю. 

Школи ще не хотілося йому так палко врятувати життя людини, як 

нараз. Іван лежав перед ним у глибокій нестямі, але його воля до 

життя передалася лікареві і сповнила його вщерть. Він забув свою 

втому, свої безсонні ночі і працював, як після живодайного сну і 

свіжої ванни, працював легко й радісно...» 
76
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Коли Кармалюка виносили з операційної на койку, йому 

аплодувала вся палата. Людям передалася його воля до життя.  

Тут ми бачимо той аспект людської сили волі, що коли людина 

має право на життя, вона буквально вигризає його, дивлячись у вічі 

смерті. Твір був створений з думкою про те, що тільки воля до життя 

могла врятувати людину в ті страшні часи, коли гинули мільйони. 

О.Довженкові вдалося створити образ такої людини, яка могла 

надихнути інших, влити у них сили. Особливо важливо це було в ті 

роки, коли було написане оповідання.  

На хірургові лежала відповідальність за життя пацієнта, і він, 

почерпнувши тої жаги і сили у солдата, виконав свій обов'язок, 

повернувши всім віру в те, що надія є, не все ще загублено і ніколи не 

треба опускати руки. 

Підтверджує цю думку з твору цитата О. Довженка з його 

«Щоденника…»: «Лише сильним дано право на безсмертя…» Так, 

неможливо не погодитись з цими словами, адже з цього випливає, що 

якщо бійці українського народу будуть сильними та ніколи не 

здаватимуться, вони здобудуть безсмертя нації. Що було і буде 

їхньою головною метою. 

Проаналізувавши ці два найвидатніші твори О. Довженка 

можемо сказати, що в загальному поняття свободи, права та 

відповідальності розкриваються на тлі подій Великої вітчизняної 

війни.  Як говорив  

О. Довженко : «Мені хотілося розсунути рамки екрана, відійти 

від шаблонної розповіді і заговорити, так би мовити, мовою великих 

узагальнень». Свобода – це те, за що бореться український народ. 
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Тобто вона є основною метою і тою мрією, яку хотів би втілити 

письменник. Проте у творах ми бачимо лише відчай, адже ця мрія не 

така вже й досяжна, тому що війна загалом складний процес з 

великою кількістю жертв та трагічних наслідків. Тому, хоча і буде 

країна вільною, але ціна цьому – смерть багатьох українців.  

А життя - це вища цінність, як і свобода.  

У творі «Україна в огні» О. Довженко зображує боротьбу 

українського народу за право буті вільним, незалежним ні від кого, 

жити в мирі и злагоді. Цім правом наділені всі жителі України (за 

Конституцією), а посягання на це право вважається злочином. 

Засобом посягання на право в тій годину на незалежність булу війна. 

А «Всяка війна аморальна в своїй внутрішній Основі. Тому і 

зображати її в книгах як благородства и красу людського вчинків - .. 

злочинство и глупоту. Війна - дурна.» Так говорив О. Довженко у 

своєму «Щоденнику ...» Яскраво він протестує проти війни, і вважає 

її найбільшим злочином. Війну називають мистецтвом . Вона таке ж 

мистецтво, як шизофренія або чума.  

Щодо поняття відповідальності ми бачимо велике її почуття 

перед Батьківщиною у постаті Василя Кравчини. Він з мужністю 

закликає своїх братів ставати до бою і не здаватися. І в чіткій 

опозиції, безвідповідальними та егоїстичними він показує вище 

начальство та німецьких окупантів. 

Тому, підсумовуючи твори О. Довженка у співвідносності з 

цими поняттями, можемо сказати, що вони виражені яскраво на тлі 

боротьби українського народу з німецькими окупантами (провідною 
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темою повістей «Україна в огні» та «Воля до життя»). Тобто ми 

сприймаємо їх та аналізуємо з національними мотивами. 

Галина Приходнюк  
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МИТЕЦЬ І АНТИНОМІЯ «СВОБОДА-НЕВОЛЯ»  

У ПОЕЗІЇ М. ДРАЙ-ХМАРИ 

Визначальною у «неокласичній» концепції є проблема 

мистецтва, високого призначення митця. Роздуми про роль мистецтва 

у суспільстві, про сутність митця, який прагне бути собою, 

вступаючи у конфлікт із суспільством, що вимагає від нього (митця) 

службової функції, хвилювали письменників різних епох, адже, як 

твердить М. Шлемкевич, «для свідомості особливо важливими є 

світогляд і мистецтво, — перший встановлює порядок ідей, порядок 

мислей, а друга мистецька ділянка організує почування людини»
77

. На 

цих та інших концептуальних питаннях (зокрема, як проблема 

особистості, її становлення й розвитку в суспільстві) стосовно 

творчості «неокласиків» акцентували вже увагу в своїх дисертаційних 

дослідженнях Л. Темченко й О. Томчук, в ряді критичних статей М. 

Шудря, О. Гальчук та інші науковці. Даною розвідкою вважаємо за 

необхідне поглибити дослідження зазначеної проблеми; з'ясувати, як 

виявляються у поетичному просторі М. Драй-Хмари стиль думок і 

прагнень, стиль життєвого досвіду і світобачення митця. 

Поети «п'ятірного ґрона» розглядали долю митця в конкретній 

українській ситуації, вибудовуючи концепцію Поета 

(«універсального митця»), що «формує свій неповторний світ, свій 

космос, виключно на духовних цінностях»
78

. У спогадах Юрія Клена 

зазначено: «мета поета — дати те сильне, потужне слово, що, 

подібно Орфеєвому співу, вміло б зачаровувати і звіра і камінь. Це 

                                                             
77

Шлемкевич М. Загублена українська людина. — К.: Фенікс, 1992. — 158 с. 
78

Гальчук О. Микола Зеров і античність: Навчальний посібник з історії української 

літератури. — Київ, 2000. — 192 с 



87 

 

[...] висока недосяжна ціль, яку повинен собі ставити поет: діяти на 

людські серця так, щоб з камінних вони ставали живими»
79

. Власне, 

гуманізм визначив спрямованість поетичного пошуку усіх 

«неокласиків». 

Підключення культурологічного контексту вказує на те, що 

погляди М. Драй-Хмари на класичну спадщину, на роль поета в 

суспільстві сформувалися під впливом традицій вітчизняних 

теоретиків, зокрема Г. Сковороди, за переконанням якого — ніщо так 

не потребує внутрішньої свободи, як мистецтво: «неспорідненість 

вбиває художество». Така позиція натрапляла на спротив поширеної 

серед українського письменства, історично зумовленої практики, 

коли соціальна заанґажованість вимагала від письменника бути 

іншим — «заступати керманича держави, посла, священика чи 

евгеника»
80

. В інтерпретації М. Драй-Хмари доля митця мала свою 

специфіку, зумовлену несприятливими для справжньої творчості 

умовами більшовицького режиму. У записниках поета занотовано: 

«Але часи, часи! щоб ніхто й не посмів не то, щоб друкувати вільне 

слово, а навіть думати вільно! Для чого ж напружувати зголоднілі 

мізки, коли є готова система думання й філософування? Відкривай 

книжку К. Маркса й читай, учись аж досхочу — страви вистачить 

на всіх». Тож ідеться про «адаптацію» митця, точніше, його 

пристосування до середовища. 

За умов літературної дискусії 1925—1928 років, яка вимагала 

від митця самоідентифікації, порушувався принцип цілісності 
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художньої ментальності поета, а отже, і його образного світу. 

Причину цього слід шукати в абсурдності становища митця, 

змушеного творити у тоталітарному суспільстві. Звідси й мотиви 

громадянського сумніву, духовної кризи та внутрішнього розпачу, що 

інколи виявляються через «дезорієнтацію на місцевості»(поезія «В 

село», 1925). М. Драй-Хмара використовує топос «шляху», 

нерозривно пов'язаного із літературними творами, в яких 

відбивається процес шукання. Поезія набуває трагічно-реалістичного 

забарвлення («шляхів нема, немов хто витер, — а треба йти!»). За 

аналогією утворена картина «На побережжі»(1924), де на пейзажний 

малюнок нашаровується психологізована метафора «благословляють 

незримі руки / тих, в кого серце болить» — і логічно замикаються на 

різкому зізнанні «Я загубив дорогу». Маємо відповідні образи і 

картини, що передають ставлення автора до абсурдної, прикрашеної 

міленарними гаслами дійсності, його стурбованість та біль. 

О. Томчук у дисертаційному дослідженні акцентує увагу на 

свідомому «породженні» М. Драй-Хмарою домінуючого трагічного 

колориту, власне, того, що Ю. Шерех назвав «комплексом 

Кассандри». На нашу думку, у цих «тужливо-трагічних» мотивах 

виявляється романтичне світобачення поета. Життєрадісний за 

природою, М. Драй-Хмара вірив у національну революцію (не 

випадкове сполучення кольорів голубого і золотого у його творах), 

але невдовзі побачив, що замість відродження почалось руйнування 

України. «У революції інтелігенція українська не пережила в повній 

мірі національного моменту (не закріпила своїх позицій) і через те 

почуває себе «ні в сих, ні в тих» перед явищами соціального 
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порядку»
81

, — зазначив М. Драй-Хмара у «Щоденнику»(13.08.1924 

року). Усі суперечні й болісні стани душі поета, що відбилися на його 

творах, а також самокритика й самовироки, які знаходимо у 

щоденнику, підводять до думки, що нещастя, під гнітом якого живе 

суспільство, накладає свій відбиток і на митця. В цьому аспекті 

слушна думка І. Тена: «середовище, тобто загальний ментальний і 

моральний стан, у якому перебуває населення, зумовлює тональність 

художніх творів і допускає тільки ті, котрі йому відповідають, а 

інші — усуває, ставлячи ряд перешкод та нападок на кожному кроці 

в їхньому розвитку»
82

. 

У сучасному поетові суспільстві широко культивувалася теорія 

класово закомплексованої людської істоти і фантомної ідеї 

соціалістичного будівництва з усіма її атрибутами, запроваджувався 

одержавлений терор, утверджувалися поняття «кат», «в'язниця». У 

сонеті «Місто майбутнього»(1930) впадає в око розходження між 

реальним і уявним, між явищем і об'єктом бажання. Егоїзм та 

намагання об'єднати людей залізом і кров'ю — ось характерні риси 

більшовицького режиму. Фінальні ж терцини сонета містять 

іронічний підтекст, що явно дисонував із дійсністю: 

Кинджала не кривавить помста й зрада: 

братерство тут — найвищий маєстат, 

а можний розум — всеєдина влада 
83

. 
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Витворена М. Драй-Хмарою модель радянського суспільства 

заперечувала офіційний міф про «соціалістичні перетворення», а 

суцільна іронія забезпечила суміщення амбівалентних у контексті 

твору понять. За таких умов суспільного співжиття поет постав перед 

необхідністю піти на важкі компроміси із самим собою, до речі, як і 

більшість представників інтелектуальної еліти початку XX століття, 

що пережили моральні й фізичні тортури сталінської системи, яка 

вкорінювала «підмінені ідеали [...] необхідність «офіційно» 

фальшивити, писати півправду або чверть правду...»
84

. Окремими 

поезіями М. Драй-Хмара змушений був віддати данину часу, 

поступитися щойно запроваджуваним соцреалістичним догмам 

(«Пісня комбайнерів», «Стахановець») або лавірувати у «сповненому 

глибинним сенсом і радістю житті»
85

. Як ілюстрацію наведемо 

фрагмент поезії «Рушник»: 

Жінко радянська, ти долі цієї страшної 

не знаєш: 

Світ кровожєрства, насильства і рабства 

загинув навіки. 

Вільний, щасливий твій шлях у великій 

країні трудящих...
86

. 

Очевидно, поета обмежував стиль доби і він частково піддався 

нав'язаній порожнечі. Показові у цьому плані щоденникові записи: 
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«... я помітив, що в мені виросли якісь нові почуття, котрі 

заговорили у віршах дивною і чудесною мовою, я побачив, що в мені 

народилась любов до соціалістичної батьківщини, до її вождів і до 

тієї величної ідеї, ідеї звільнення трудящих усього світу, яка живе в 

кожному серці пролетарія і в кожному камені соціалістичного 

будівництва»
87

. Достоту, вчувається фальш у такій веселості, досить 

промовистій на тлі спланованого радянським урядом голодомору та 

репресій. Вірші з другої рукописної книги М. Драй-Хмари «Сонячні 

марші» за зовнішньою простотою приховували тенденцію 

всезагального опрощення поезії та вимушених компромісів 

письменства, засвідчували трагічний шлях інтелігента — «шлях 

примирення, покірливого узгіднення з дійсністю»
88

. 

Зі сказаного видно: світовідчуття М. Драй-Хмари 

характеризується роздвоєністю між прагненням гармонії та 

неприйняттям життєвих потворностей, зумовлюючи, крім 

реалістичних, типологічні для початку XX століття неоромантичні 

тенденції. На цьому ґрунті, певна річ, з'являються елементи 

символізму. 

Світ поетичних символів розкриває латентну суть поезії, її 

духовний, філософський та історичний зміст, а в поезії зміст, як 

відомо, — інакомовний, «ширший, ніж конкретно означене, ніж її 

буквальний текст»
89

. Таке уявлення закономірне, коли реальний світ 
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трансформується у систему знаків, символів, однак інколи поетичне 

інакомовлення набуває неадекватного прочитання в небезпечному 

для поета сенсі. Про загрозу викривленого трактування літературних 

явищ застерігав В. Перетц ще в 1914 році. Не заперечуючи 

співвідношення між політичним життям і літературними явищами, 

він доводив небезпеку «піднесення літературного явища до явищ 

політичного життя, як до головних причин, що зумовлюють їх 

появу»
90

. Проте для критиків 20-х років вульгарно-соціологічного 

ґатунку мистецтво, що «цуралось» сучасності і не замикалося «в тісні 

рамки свого регіонального простору», стало ворожим, ідеологічно 

шкідливим, як у трагічній ситуації з сонетом М. Драй-Хмари 

«Лебеді» (1928). Офіціозна критика розшифрувала «ґроно п'ятірне 

нездоланих співців» як згадку про «неокласиків». Згодом 

більшовицька критика (М. Новицький, Б. Коваленко) винесла 

суворий присуд сонетові: чужа якась мова, чужі настрої», «з 

елегантного й бадьорого сонета виходила якась контрреволюція». 

Насправді ж у сонеті мовилося про гурт лебедів на затишному плесі, 

які, слід визнати, підсвідомо викликають паралель лебеді — митці: 

Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 

веде вас у світи ясне сузір'я Ліри, 

де пінить океан кипучого життя
91

. 

Значущі для осмислення сонета відомості дає позначення перед 

текстом вірша: «Присвячую своїм товаришам». З цього приводу 
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слушно зауважив І. Дзюба: «сонет М. Драй-Хмари прозвучав як 

мужній голос на захист друзів — з вірою в чистоту, правоту і 

невмирущість їхнього естетичного ідеалу»
92

. Ця проблема — 

вдосконалення засобів поезії для висловлення «Абсолюту» — 

можлива у поезії «чистій», універсальній і незалежносамоцінній. У 

М. Драй-Хмари, в даному випадку, виявляється проблема символу, 

що ним і є Лебідь, птах поетів, недарма він щоразу постає у ліриці. 

Достатньо нагадати хоча б «Сонет»С. Малларме та вірш Я. Щоголева 

«Лебідь». М. Драй-Хмара використав мотив ним же раніше 

перекладеного сонета С. Малларме, проте його твір висловлював 

абсолютно протилежну ідею з щирою вірою у «переможний спів» 

«п'ятірного Грона нездоланих співців». Оригінальним сонетом М. 

Драй-Хмара переконав, що для нього не так важливо, хто ті співці: чи 

українські «неокласики», чи французькі поети «Абатства», — 

головне, щоб вони залишалися носіями вічних прекрасних цінностей 

життя. У такий спосіб у поезії репрезентовано типологічний архетип 

поета. 

Сонет «Лебеді» правив за компромат після арешту автора, адже 

цим твором М. Драй-Хмара засвідчив власну громадянську і 

мистецьку зрілість: «пориватися до висот поетичної досконалості, 

берегти і творити індивідуальне мистецьке «Я», вириватися на нові 

простори естетичного розкрилення своїх здібностей і прагнень, бути 

творчо незалежним і сміливим». Підставою для такого твердження М. 

Жулинського могли слугувати щоденникові записи М. Драй-Хмари. 
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1928 року поет замислив написати поему про Опанаса Филиповича, 

ігумена Берестейського, який вів боротьбу з єзуїтами і був ними 

замордований. Ідея майбутнього твору -г- «в часи лихоліття не треба 

ховатися, а голосно кричати про правду, не боючися й смерті». Поема 

не була написана, але її провідна думка стала гаслом, яке М. Драй-

Хмара намагався втілювати власним життям. 

Поетичним утіленням антиномії «свобода — неволя» є 

алегоричний сонет «По кліті кованій», датований 1929 роком. Образ 

леопарда, закутого в клітку, асоціюється з творчою особистістю і її 

безталанням: «пручатись, борсатись у путах суєти/і марити про рай, 

як Піко Мірандоля»
93

. Рай, вимріяний італійським філософом-

гуманістом, потрактовано прихистком усіх митців, істинною 

людською свободою. Як свідчить Е. Фромм, у «Промові про гідність 

людини» Піко Мірандоля твердив: «... можеш бути вільним за своєю 

особистою свободою і совістю — і сам собі будеш творець і 

будівник»
94

. Підтекст прозорий — кожна людина від народження 

наділяється правом вільно обирати свій шлях, керуючись 

високоморальною системою цінностей, але на справжню волю 

(зокрема свободу творчості) годі сподіватися у деперсоналізованому 

суспільстві. Тому митець змушений «волочити кайдани Атта Троля». 

У сонеті вчувається відгомін німецької філософії кінця XIX століття 

(Ф. Ніцше), схильної до уявлення, що в основі світу закладена ідея 

волі як рушійної сили становлення. 
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Порівняно з попереднім твором зміст оригінальної поезії 

«Іспанська балада» (про астурійське повстання), що входить у 

свідомість реципієнта також в алегоричній формі, — значно глибший. 

Образи бика і тореадора, як експресивні за характером тропи, як тип 

структурно-змістової єдності — похідні від узагальнюючого 

світообразу М. Драй-Хмари, зумовленого врешті-решт 

екзистенціальним самопочуттям поета в абсурдній ситуації того часу: 

«Вже роги заревли — останній смертний бій — /і люті вороги 

злились у грі страшній». Тут варті уваги міркування нідерландського 

історика культури Й. Гейзінги. Ключова думка його дослідження — 

провідне значення гри у виникненні й розвитку культури. «Всяка 

поезія породжується грою: священною грою поклоніння богам [...], 

бойовою грою герцю...»
95

. У свою чергу, алегоричний код 

міфологеми «бою — змагання» можна дешифрувати таким чином: 

тореадор — митець, про якого М. Драй-Хмара не говорить прямо, тут 

достатньо короткого натяку («... з вітром воював, мов лицар той 

чудний»), щоб зродилася думка про творчу особистість, шукача 

прекрасного та ідеального в житті; бик — суспільство, яке, зрештою, 

карає митця за непевність. Таке розкодування може сприйматися 

спробою М. Драй-Хмари «вловити» собою плинну дійсність та 

ідентифікувати себе з довкіллям. 

У поемі Юрія Клена «Попіл імперій» розкрито «мистецтво» 

тортурування людини, її повільне моральне й фізичне нищення у 

сталінських концентраційних таборах, коли вона проходила через 

почуття безвиході і бажання смерті сприймалося як визволення. 
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Водночас у поемі йдеться про так само злочинний тоталітарний 

режим фашистської Німеччини. Певно, комунізм та нацизм 

побудовані за однією моделлю. Обидві ідеології культивували 

жорстокість, підступність, деспотично-рабські комплекси. 

Закономірно, що історичні події в житті суспільства залишили 

помітний відбиток на художньому мисленні М. Драй-Хмари. Мотив 

«неволі» — «неприродного, болісного, нестерпного для людини 

стану»(Е. Соловей) втілено у табірних і тюремних віршах поета, що 

подають картини психологічної суті ув'язнення як форми катування. 

Розкриваючи психічний стан в'язня, М. Драй-Хмара нерідко 

звертається до фольклорної стихії, зокрема у поезії «І знов 

обвугленими сірниками», актуалізуючи образи «калинового мосту» 

— символу єднання земного і небесного світів, «запряжених в шори 

«вороних» коней». За своєю природою ці образи амбівалентні, 

наділяють відповідною подвійністю світовідчуття поета. Якщо 

порівняти поезію М. Драй-Хмари з фольклорними піснями про 

минулі літа і втрачену молодість: 

... запрягаю коні в шори і доганяю молоді літа, 

лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. 

— Вернітеся, благаю, хоч у гості! 

— Не вернемось! — гукнули з даліні. 

Я на калиновім заплакав мості... 

Запряжу чотири коні, коні воронії 

Та поїду доганяти літа молодії 

Ой догнав же літа свої в калиновім мості. 

— Вернітеся, літа мої, хоч до мене в гості. 
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— Не вернемось, не вернемось, — не маєм до кого. 

Стає очевидною фольклорна генеза поетики лірики, оскільки 

простежено однотипні образи («коні воронії», «літа молодії», 

«калиновий міст») та синтаксичні засоби (діалогізм), що 

репрезентують відповідний песимістичний настрій. Завдяки значущій 

інтонації поезія М. Драй-Хмари розкриває душевну травму митця-

в'язня. Поет усвідомлює «нерозв'язність конфлікту», що породжує 

відчуття безвиході, гіркоту близької загибелі. Усі образи: «тюремний 

камінь», «нездріманне око у «вовчку», «клаптик неба, розп'ятий на 

гратах», «сумні сірі мури», що тиснуть, створюючи ілюзію мішка, — 

це тема утиску і «відходу», яка повністю належить до онтологічного 

порядку. Такий «межовий» стан ліричного героя зрозумілий: говорив 

ув'язнений поет, слова якого були наслідком глибокого шоку після 

власного арешту і розправ над українськими інтелігентами. Поезію 

було надіслано з концентраційного табору Нерега 24 травня 1937 

року, написано рік тому — в травні 1936 — у Лук'янівській в'язниці. 

Листи М. Драй-Хмари цього періоду сповнені розпачу і безнадії. Він 

передчував, що вирватися з неволі йому не вдасться, як засвідчує 

остання фраза з його листа до дружини від 2 червня 1936 року: «... Я 

не чекаю ніяких змін на свою користь, бо зневірився в усьому»
96

. 

Зараз важко уявити душевний стан людини, поставленої перед 

фактом запідозрення в «українському націоналізмі», що тягло за 

собою звинувачення у «шпигунстві», зв'язках з іноземною розвідкою, 

а також у «тероризмі». М. Драй-Хмара знайшов у собі силу 

                                                             
96

Гейзінга Й. Homo Ludens (пер. з англ. О.Мокровольського). — К.: Основи, 1994.— 250 с. 

 



98 

 

духовного опору, мужність до кінця заперечувати обвинувачення, що, 

безсумнівно, залежить «від психічної життєвої настанови людини, від 

вродженого оптимізму», та, в першу чергу, віра в майбутнє залежить 

від того, скільки років залишилося попереду. На той час М. Драй-

Хмарі було 47 — межовий вік для українського поета (аналогія Т 

Шевченко — В. Стус), а він ще й спромігся по-шевченківськи 

закликати: 

«О, вирвіть сонце з темних казематів — хай світлий день 

розвіє рабства ніч. Єднайтеся в ненависті завзятій: ненависть — 

молот наш, єднання — міць.» 

Тож слушно зазначив Ю. Лавріненко: «...М. Драй-Хмара 

репрезентує типовий для передових людей 20-х років волюнтарний 

гуманізм культури і високої етики, що вміє битися за своє»
97

. 

Суголосна добі поезія «Героєві» (1935), в якій автор фактично 

ідентифікує «неокласиків» з героями, хоча «вони вже не любили, не 

боролись: / над ними віяв смерті білий стяг». Природно, «діяльний і 

героїчний життєвий стиль породжував естетику героїзму», тому в 

образі ліричного героя, до якого звертається поет, оспівано духовного 

спадкоємця «неокласиків», спроможного власними силами 

вирішувати свою долю. Цю сентенцію втілено в початкових рядках 

поезії:  

«Дерзай — і скине полюс вічні пута, 

скаже сміливому: володій...». 
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Людина тут постає у типово неоромантичному дискурсі, а світ 

мистецтва — єдиним прихистком і порятунком для творчої 

інтелігенції, перейнятої «деформаціями на терені національного 

життя» (Ю. Ковалів). 

Драй-Хмарівська ars poetica відбита також у поезіях «Виходь на 

путь сувору і тверезу» та «Спустившися на саме дно копальні». 

Естетико-мистецьке кредо конденсовано виражають рядки:  

«Ламай традицій віковічну скелю, 

обтрушуй прах невольного життя». 

Ідейно-естетичні первні «філософії мистецтва» М. Драй-Хмари 

започатковано культурою античності, що засвідчує мотив 

прославлення духовної праці, органічно пов'язаний з «ідеєю поета-

майстра, поета-ремісника»:  

«Поете, поринай у вир буття... 

Шліфуй, обточуй райдужний опал, 

вкладай всю душу в дорогі клейноди, 

для людства — це найвищий ідеал». 

Така мистецька позиція властива усім поетам київської школи, 

адже, як зазначає В. Моренець, «в «ґроні п'ятірному»сповідувався 

міф святого Мистецтва, яке підноситься над часом та державними 

кордонами»
98

. Достатньо нагадати такі поезії, як «Різьбярі», «Кому не 

мріялось, що є незнана муза» П. Филиповича, «Самоозначення»М. 

Зеровата ін. 
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Традиційним із погляду світової поезії, як наголошує Е. 

Соловей, стало усвідомлення життя як долі, призначення, талану. 

Тому не випадково у поезії М. Драй-Хмари домінує мотив:  

«Я вмру, 

а те, у що я вірю, 

залишиться 

і житиме без мене — 

напевно житиме!..» 

З основною тональністю цитованого твору перегукується 

поезія П. Филиповича «Закликав червень чарівну теплінь», яка 

містить філософське узагальнення: людина смертна, та безсмертні її 

діяння, її творчість. Поет вірить у безсмертя, звертаючись до 

молодшого покоління, залишає свій заповіт:  

«Смерть не мине, і ти загинеш сам, 

Та безліч раз зійдуть твої творіння»
99

 

Така культурософська тенденція (акцент на моральності 

мистецтва) — типологічна для «неокласиків», бо «поет є носієм 

вищого знання і покликаний його передати». 

У результаті проведеного аналізу виявлено іманентну 

особливість української «неокласики», що полягає у специфічній 

увазі до суспільно-національних проблем та неприйнятті 

комуністичного терору. Антиномія «свобода — неволя» потрактована 

М. Драй-Хмарою як сутнісна ознака духовного феномена, чий 

гуманістичний сенс пов'язано із здатністю поета володіти собою, 

творити відповідно до власної природи. Ця здатність, як видно, 
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поглиблює етичний кшталт митця, що принаймні намагається 

залишатися собою всупереч обставинам. Отже, свобода для митця М. 

Драй-Хмари — це передусім духовна свобода. 

Катерина Приходько  
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КОНЦЕПТ СВОБОДИ У ПОВІСТІ «МАРУСЯ» ГРИГОРІЯ 

КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА 

Однією із базових філософських категорій, котра стосується 

людини, є свобода. Це – самовизначення духа, здібність діяти у згоді 

з самим собою, котра не визначається зовнішніми обставинами. 

Свобода особистості – це і питання про свободу волі, і про вибір, і 

про взаємозв'язок різних компонентів структури особистості: во-

льового, раціонального, ціннісного. Свобода також тісно зв'язана з 

проблемою відповідальності. Адже саме свобода й може надати 

можливість людині бути і залишатися самою собою і не підкорятися 

обставинам. Особистість завжди прагне бути вільною. Свої погляди 

на свободу людини сформулювало багато філософів, зокрема й 

Імануїл Кант, Жан Поль Сартр та Микола Бердяєв.  

Людина, за Імануїлом Кантом,  не є тільки чуттєво-природною 

істотою, а, по-перше, істота розумна й моральна. І саме такій якості 

людини притаманна незалежність від визначальних причин світу: 

зовнішньої необхідності. Ця незалежність і складає свободу людини. 

Своєрідне поле діяльності свободи – це моральність людини. 

На думку Жана Поля Сартра – це модель на майбутнє, адже 

людина проектує й сама визначає, що матиме у своєму future. Людина 

– цілком вільна істота, адже у її житті немає такої умови, яка б 

завадила здійснити свій вибір.  

Микола Бердяєв є відомим теоретиком свободи людини, тому у 

центрі його філософської концепції – особа в усій різноманітності її 

духовного життя. Суть людини полягає у індивідуальному, тобто 
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безпосередньо пов'язана із її позитивною свободою, котра не 

потребує зайвих обґрунтувань і доказів, адже є самодостатньою.   

Якщо йдеться про свободу у мистецтві (а саме у літературі), то 

варто зважати на постать самого автора (орієнтуючись на біографію) 

та створені ним тексти (зважаючи на історію літератури). Так, 

свобода може виявлятися у різних векторах: йдеться про творчість, 

котра є незалежною від історичних перипетій чи цензури, якщо 

автору дозволено творити усе й усюди, йдеться про свободу власне 

тематичну, йдеться про свободу у самому тексті. Ми не 

заглиблюватимемося у біографічні аспекти та ті соціально-культурні 

площини, у яких творив Григорій Квітка-Основ'яненко, адже нас 

цікавить його творчість у чистому вигляді. Тим не менше, зазначимо 

про контекст початку ХІХ століття, коли відбувалося пробудження 

національної свідомості, боротьба літератури за право власного 

існування, опанування нових тем, витворення мови, відновлення 

тяглості традиції.  

Із відкриттям у 1905 року університету, Г. Квітка-Основ'яненко 

вливається у літературне життя Харкова. Відбуваючи активне 

громадське життя, він творить українською та російською мовами. 

Звісно, літературознавство традиційно, проте упереджено, асоціює 

його творчість із  сентименталізмом, літературним напрямом, який не 

мав на українському ґрунті чітко окресленого національного обличчя, 

теоретичної аргументації та першорядних талантів. Сентименталізм 

цілком і повністю відповідає українській, генетично утвердженій, 

уснопоетичній творчій традиції. Манера письма та творчі пріоритети 

письменника позначилися на розвитку прози ХІХ століття, так він 
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став взірцем для П. Куліша, Ганни Барвінок, Марко Вовчок, І. Нечуя-

Левицького та ін. Важливим є те, що у житті, як і в своїй творчості, Г. 

Квітка-Основ‘яненко виявляв риси української національної вдачі, 

постаючи попри весь обшир свого таланту, людиною поміркованою і 

скромною що, ймовірно, й спричинило нерозуміння дійсного 

масштабу особистості митця, обвинуваченню його у вірнопідданстві, 

в утвердженні «консервативних» патріархально-релігійних ідей чи 

так званих дворянської ідеології.  

Попри те, що обраний нами твір – повість «Маруся» – 

хрестоматійно не порушує теми свободи, ми вирішили розібратися із 

цим концептом на кожному із векторів. Адже ідея свободи як такої 

була провідною для тогочасного суспільства, а створення тексту – 

також є виявом прагнення до свободи.  

У повісті «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка поміж усіх 

персонажів варто виділити 4-х головних: Наума Дрота (батька), 

Настю (матір), Марусю (молоду дівчину), Василя (сироту).  Власне, 

навколо дій та відчуттів цих героїв й будуватимуться наші пошуки 

концептів свободи. Отже, поняття свободи безпосередньо пов'язане із 

плинністю буття й усвідомленням того, що так званої «вільності» 

хочеться уже сьогодні, тому автор починає свій текст із визначення 

того, що потрібно брати тут-і-зараз: «Перше всього подумаймо: чи ми 

ж на сім світі вічні?... Ні, нема тут нічого вічного!» Йдеться про те, 

що життя скороминуще, адже «вони на сім світі такі ж  гості, як ти 

і усякий чоловік, - чи цар, чи пан, чи архиерей, чи салдат, чи лиман» – 

тому за усе потрібно хапатися. Герої легковажно ставляться до своєї 
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свободи, покладаючись на долю – що є абсолютно правильним, у 

ключі вищеокреслених філософських поглядів. 

Так, Наум Дрот – розумний чоловік, котрий був успішним 

господарем, роботящим, добрим християнином та обрав собі 

слухняну жінку Настю. Усі рішення Наума обґрунтовуються 

протягом тексту тим, що він має досвід, прожив життя й бажає для 

своєї родини лише найкращого. Оскільки, українська родинна 

традиція передбачає «формальне» головування батька – Наумові 

рішення завжди були єдино правильними, тобто відрізали можливості 

будь-яких інших варіантів, що обмежувало свободу інших.  Однак, 

Бог не давав подружжю дітей, а з цим Наум нічого вдіяти не міг, 

тобто у даному разі природа бере верх над людиною й вона 

залишається наодинці зі своїми бажаннями щось змінити. Ми 

пам'ятаємо, що  йдеться: 

про ХІХ століття (період, коли особистість не була вільною у 

способі життя, а змушена була прив'язуватися до суспільного устрою 

своєї консервативної доби, тобто були визначені формати поведінки, 

котрі обмежували у діях й нав'язувалися – протошаблонність та 

протозомбування); 

про українське село (а сільські «правила» подачі себе та свого 

способу життя й досі мають впливи, коли люди змушені жити за 

нормами конкретної соціальної групи, аби не бути жертвами пліток 

та обмовлянь); 

про відсутність жіночої освіти; 



106 

 

про відсутність жіночого працевлаштування (кріпацтво 

закінчилося, а бути наймичкою при дворі – не вважалося місцем 

роботи); 

про часи, коли не було медицини, а усиновленням не 

займалися; 

– тож єдина самореалізація жінки полягала у народженні й 

вихованні дитини (це був період розквіту сексизму й укорінення 

гендерних стереотипів у літературному каноні). А оскільки у Насті не 

було навіть дітей – це була позбавлена будь-яких шансів на 

повноцінне виконання своєї соціальної ролі особа, тобто вона апріорі 

була залишена без свободи (прикутість до чоловіка, адже вона не 

могла піти навіть у монастир, будучи заміжньою,  прив'язаність до 

його думки та волі, відсутність можливості вкладати себе у щось, 

наявність лише 4-х стін своєї хати, котра разом із городом була 

своєрідною в'язницею – мали би спричинити гострий депресивний 

стан, хоча літературний фактаж, захищаючись, й свідчить про те, що 

станом на початок ХІХ століття така ситуація була нормальною й 

закономірною). А страждання жінки: «Оттим-то Настя, дивлячись 

на худобу, та й журилась: що кому то воно, каже, після нас 

достанеться?» – це усвідомлення безповоротності  не реалізації 

власного «Я». Свобода означає, що особистість має можливості 

вибору лінії поведінки в різних ситуаціях, способу дій, більше того, 

свого місця в житті і таке інше. Простіше кажучи, свобода є тоді, 

коли людина виступає не у ролі пасивного об'єкта, але активного 

суб'єкта, тобто не лише самостійно і свідомо діє, але й готова 

відповідати за свої дії. У творі Г. Квітки-Основ'яненка єдиним 
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пасивним об'єктом є Настя, адже нове, чи то пак молоде, покоління 

прагне прогресивного руху вперед, тому Маруся порівняно із нею 

цілком дієвий персонаж.   

Та усе ж дочка Маруся народилась у подружжя, й Настя була 

вільною у короткочасному періоді її виховання, навчання. Дочка – 

єдина особа на адресу якої матір мала можливість надсилати 

рекомендації, поради, віддавати себе: «Було, мати стане їй казати: 

«Пішла б, доцю, на вулицю: бач, тепер весна, вона раз красна. 

Пограла б з подруженьками у хрещика, пісеньок би поспівала». Таким 

чином, нам варто розмірковувати про свободу самої головної героїні 

– Марусі. Оскільки дівчина є втіленням найкращих рис української 

національної традиції – вона має більше прав, ніж решта. Маруся 

дозволяє собі вередувати й обирати між забавками з дівчатами і 

хатньою роботою. Тут нам і йдеться про процес формування і 

розвитку особистості, коли вона самореалізовується, що включає 

активний вибір і не менш активну діяльність. Самореалізація людини 

– це виявлення її потенцій, здібностей та їхній розвиток і 

застосування на ділі. Тобто Маруся постійно знаходиться на 

роздоріжжях, демонструючи свої кращі риси, приймаючи рішення, 

проявляючи діяльність. Однак, це може тривати лише доти, доки у 

сюжет не вплітається сфера почуттів: відтоді учинки Марусі 

підпорядковуються почуттям й вона віддає свою свободу долі: 

дівчина робить свій вибір один раз, надалі покладаючись на щось 

інше. Тобто варто говорити про «в'язницю» почуттів, котра 

унеможливлює здійснення вибору: «Та й Марусі ж було добре! Як 

заговорив до неї Василь...» У цьому ключі окремо стоїть постать 
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парубка Василя, котрий так само стає заручником: «От і Марусі і 

Василеві неначе світ піднявсь, полегшало на душі, вийшли вони з 

хати». Так, Маруся автоматично зв'язувала себе думками: «Зараз же 

лягла на постіль, так і не подумала, щоб спати. Зараз прийшов на 

думку Василь...», а Василь замкнув перед собою усі двері: «І Василь 

не луччий був її. Не тільки роботу, покинув хзяїна і город;  знай блука 

круг села, де жила Маруся». Таким чином, можна говорити про певне 

емоційно-фізіологічне почуття, імпульс, виклик, що  блокував для 

персонажів доступ до свободи. Це відбувалося поетапно, адже 

Маруся коливалася на кожному із кроків – вона розривалася між 

Сциллою вірності коханому та Харибдою родинності, зокрема, коли 

Василь забороняв говорити про їхні зв'язки:  «Ні, Марусенько, 

потривай ще матері об мене говорити. 

- А чому ж? 

- Ще, моє серденько, не уремя. Треба підождати.  

- Як се можна? Матері і батькові треба усе зараз 

розказовати й ніколи перед ними не брехати». Дівчина не казала 

матері з батьком правди – це з одного боку перетинання певних 

моральних кордонів, але з іншого вона утвердила свої права на 

свободу вибору, хоча правда усе ж повернулася й Маруся змушена 

була виправдовуватися перед батьками, адже як вільна особистість 

вона помилилася (йдеться про шлях проб й хиб), але ж вільною вона 

не була. 

Авторитарність батьківської постаті проявляється, коли він 

відмовляє Василю під час сватання: «Ох, не хотілось було сього 

казати, та ви мене розжалобили!.. бо мені дуже жалко, що рішаюся 
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Василя, та нігде дітись!», однак потужність особистості Марусі 

нічого не схиляло й вона «гнула» свою лінію «Василя, а коли не 

Василя – то нікого!» . 

У свою чергу Василь, як чоловік та носій патріархального 

начала (а до всього він сирота без двору, грошей та суспільно 

передбаченою долею, тобто без шансів вибитися в люди (адже 

йдеться про типову ситуацію ХІХ століття), – образ чоловіка, що має 

удвічі більше сили, енергії та наснаги), прощається із Марусею і 

мовить: «Побачимось... і будеш ти моєю, коли не на сім світі, так на 

тім!» – тобто Василь силою свого слова прирік дівчину на погибель, 

адже він обмежив варіації їхнього спільного існування між цим 

світом, тобто реальним життям, але ми пам'ятаємо, що батьківський 

патріархат своїм рішенням відхилив таку можливість, й тим світом – 

таким чином дівчина не мала вибору. Підписуючись під почуттями до 

хлопця – вона обрала єдиний існуючий шлях, котрий привів її до 

смерті.  

Далі відбувається ряд різних перипетій, коли Василь 

піднімається по службі, повертається у село, батько змінює своє 

рішення й готовий віддати доньку. Наказово лунає тон Наума Дрота, 

коли він дає поради як зятю «гледіти жінку свою», що також 

передбачає єдиний можливий варіант розвитку подій.  

Василь йде на чужину й Маруся підтверджує його тезу 

прощання, адже Слово про той світ уже вимовлене: «Василю! На 

кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш!» Таким 

чином, слово плюс місце й гарантували конкретний розвиток подій. 

Маруся захворіла, вона просить батьків про те чи інше лікування, 
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поміч, полегшення страждань й ті виконують, але це не 

волевиявлення особи, адже вона хвора – тобто не є вільною у думках, 

діях, пересуванні. Маруся помирає, сказавши: «Василечка мого як 

побачите, скажіть, що не вбивавсь... скоро побачимось». Василь 

повертається, однак скоро також помирає через необхідність й 

розуміння потреби «бути укупі з Марусею». Фінальним акордом 

прив'язки до місця й слова є остання репліка Наума: «Дай, господи 

милосердний, щоб ти там знайшов свою Марусю!» Тобто такий собі 

«пінг-понг» словами про вічність та зустріч за її межею й є тією 

неможливістю обирати, тобто йдеться про невільних особистостей, 

зрозуміло, що об'єктивні умови не тільки забезпечують свободу, але й 

обмежують її певними межами, однак персонажі повісті «Маруся» 

приймають фатум, вступають у гру з почуттями, прирікають себе на 

смерть.  

Ми постійно повертаємося до того, що певна соціальна роль, 

суспільне становище, родинна ієрархія, гендерний та віковий аспекти 

стають визначальними для героїв, а їхня доля є наперед 

передбаченою унеможливлюючи інші варіації. Тобто батько та матір 

мають свою «гру» та поле, де вона відбувається, однак доленосна 

зустріч Марусі й Василя з одного боку є довгостроковою 

перспективою,  з іншого – це замикання себе на почуттях, з третього 

– це фатальна закоханість. Усе обертається навколо свободи: 

можливості людини бути вільною й робити оцей постійний вибір, 

котрий і визначає її життя.   

Роксолана Корпанюк  
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СВОБОДА ВИБОРУ ГІДНОГО ВЧИНКУ ЛЮДИНИ ЯК 

ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА ЗА ІДЕЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ ТВОРЧОСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 

 «Людина відбивається в своїх вчинках» 

Ф. Шимер 

У сучасному суспільстві тема стосунків між людьми 

надзвичайно актуальна. Кожна особистість здобуваючи освіту, 

працюючи на роботі, спілкуючись з оточуючими набирається цінного 

досвіду, робить певні висновки, аналізуючи свої вчинки та дії. Саме 

тоді постають питання: «Як правильно чинити?», «Чого мені 

потрібно навчитися, щоб стати гідною індивідуальністю 

суспільства, в якому я живу?»  

В усі часи людство хвилював стан духовності окремої 

індивідуальності і суспільства в цілому. Саме піднесення духовності 

особистості стає необхідною умовою формування людини нової доби, 

від якої певною мірою залежить майбутня доля держави. Тема 

моралі, моральних пошуків української людини відзначається тим, 

що наші письменники створили такі твори, які дають можливість 

виховувати в молодого покоління кращі якості людини – її 

принциповість, чесність, глибину почуття, а також засуджувати 

негативні риси та аморальні вчинки, зокрема пихатість, зарозумілість, 

зрадливість, облудність, безпринципність. 

За словами І. Франка, Г. Квітка-Основ‘яненко – «творець 

людової повісті, один із перших того роду творців у європейських 

письменствах». Він звернув увагу на стосунки між простими 

селянами, які мають свої думки, переживання, почуття та емоції. 



112 

 

Письменника вражала простота, але надзвичайна глибинність 

поглядів людей. Саме тому ця наукова розвідка пов‘язана з творчою 

спадщиною цього українського автора. Ставлячи на найпершу 

повинність натури людської моральну чистоту, особисту правдивість 

та добрість, Квітка й шукав зразків цього в людях. 

Предметом дослідження даної статті є образ людини в зв‘язку з 

суспільством, який постає з ідейно-естетичного спрямування 

творчості Г. Квітки-Основ‘яненка, але через призму правових законів, 

розглядаючи право як систему, що формує життєвий простір, при 

цьому береться до уваги категорія свободи вибору вчинку. Адже 

сутністю права є свобода людини, але не будь-яка, а певним чином 

визначена та забезпечена, відповідно це притаманні людині 

властивість і форма життя, що відображають її прагнення до 

самовираження, самореалізації. Мета статті полягає у висвітленні 

поняття свободи вчинку людини як особистості на прикладі творів 

вищезазначеного письменника в контексті розгляду права. 

Одним з найвиразніших проявів менталітету народу є його 

світогляд, тобто своєрідна система поглядів на об‘єктивний світ і 

місце в ньому людини, на ставлення людини до оточуючої дійсності і 

до самої себе, а також обумовлені цими поглядами основні життєві 

позиції людей, їхні переконання, ідеали, принципи пізнання і 

діяльності, ціннісні орієнтири. Щоб зрозуміти першопричини порухів 

у душах героїв, цікаво у цьому зв‘язку простежити характерний прояв 

національного менталітету – ставлення українців до релігії. Так, на 

прикладі аналізу повісті Г. Квітки-Основ‘яненка «Маруся» і Наум 

Дрот, і його дружина Настя, і Маруся, і Василь, щиро вірують у Бога, 
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змалку пізнали не догмати, а смисл Божого слова, у повсякденному 

житті дотримуються Божих заповідей: діти шанують батьків, 

молодші – старших, дружина поважає чоловіка, чоловік дбає про 

сім‘ю. Чесність, порядність, повага до односельчан, мир. Злагода, 

щире слово, чесна праця, намагання робити добро один одному, 

боязнь гріха, людського осуду – такий мікроклімат, така моральна 

атмосфера. Для українців були властиві космічно-магічне відчуття 

світу і органічне злиття з природою, емоційність, що виражається у 

постійному прагненні до самовдосконалення і глибокій релігійності. 

Своєю «Марусею» письменник стверджував, що українська нація 

самодостатня і неповторна. Нація, яка чітко усвідомлює свою єдність 

із землею, на якій вона живе, має свої чесноти, звичаї, традиції, 

норми, цінності. На прикладі подій, які розгортаються, можна 

простежити, що подекуди людські почуття переважають над 

розумом, героям твору притаманна якась настійна потреба каятись і 

шукати винного, прощати і терпіти. Тобто, народ має ідеал, але не 

завжди проявляє достатнє волевиявлення для його досягнення. 

Очевидно й інше: у цьому творі Квітка-Основ‘яненко у 

високохудожній формі показав могутні енергетичні потенції 

українського народу, здатного утвердити себе як націю і державу. 

Моральна особистість у художньому творі виступає в усьому 

багатстві її життєвих зв‘язків і відносин. У цьому розумінні художній 

твір – це своєрідна модель реального світу, що відбиває не тільки 

реальність окремого факту, але й реальність процесів і тенденцій 

розвитку дійсності в цілому. 
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Відповідно до цього, людина роблячи вибір на основі вивчення 

Божих законів, завжди буде гідна найвищого схвалення в суспільстві, 

адже Бог може надавати права, які є найдієвішими в своєму 

функціонуванні.  

У оповіданні «Перекотиполе» наявні риси романтичної 

поетики. Фабула оповідання така. Трохим і Денис ідуть на заробітки. 

Перший випадково дізнається, що другий – злодій. Повертаючись 

додому з Трохимом, Денис боїться, що той розкриє односельцям його 

справжнє обличчя. Він убиває свого супутника. Гинучи в чистім полі, 

Трохим «попросив» перекотиполе, щоб воно було свідком його 

смерті. Сприйнявши це спочатку скептично, Денис згодом, коли 

побачив біля своєї жертви цей бур‘ян, зблід і затрусився, що його й 

виказало. «…Принципи художнього бачення й зображення 

характерів у творі неоднакові. Квітка різко контрастно зображує 

двох основних персонажів оповідання: Трохим – простий, по-

просвітительському зрозумілий, стилі-зований у дусі 

сентименталізму; Денис Лискотун – таємничий, некерований, 

зображений яскравими романтичними барвами. Сентиментальне 

трактування образу Трохима й романтичне Дениса зумовили різні 

психологічні позиції «автора» щодо персонажів. Створюючи образ 

Трохима як еталон морально-етичної поведінки, почасти як 

виразника власних життєвих переконань, митець стоїть за цим 

персонажем і підтекстом, діє через логіку фабули. Характер 
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Трохима розкривається через переказ або безпосередній виклад його 

думок.»
100

 

Завдяки внутрішній щодо персонажа психологічній позиції 

епічного «автора» образ Трохима не затуманений серпанком 

таємничості. Уся його чиста душа мов на долоні. Це статичний, 

тотожний самому собі характер. Квітка наділяє сентиментального 

героя улюбленими традиційними рисами. Перед нами – чесний, 

сумлінний, працьовитий селянин-бідняк, поміркований і покірний 

долі, богобоязливий. У його характері домінує тенденція до 

компромісного вирішення конфліктних ситуацій навіть ціною 

власних поступок. 

Образ Дениса Лискотуна теж почасти виконує функцію носія 

авторського світогляду. Денис наділений протилежними рисами 

характеру. Тут – властивий разючий контраст між добром і злом. 

Денис, хоч одного й того самого походження, що й Трохим 

(Лискотун став багатим, нажившись на грабунках; Венгериха каже 

про його матір: «… бідніша мене була, тепер же піди з нею, одягна як 

міщанка), цурається мужицької роботи», соціальна психологія у 

нього вже інша. «Прикметною рисою образу «автора» в оповіданні є 

манера відтворення романтичного персонажа. Квітка послідовно 

дотримується однотипних, але інших, ніж у змалюванні Трохима, 

способів зображення – упродовж усього твору Лискотун показаний 

через сприйняття то односельців, то Трохима, то справника. Сам 
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«автор»«не бачить» Дениса самого, без оточення.»
101

 У вступній 

авторській характеристиці письменник не претендує на те, щоб 

описати Дениса достовірно й вичерпно, не дає персонажеві свого 

портрета-оцінки. Сам «автор» немовби усувається од 

відповідальності за дану характеристику. Вона містить у собі два 

суттєві моменти: відоме всім односельцям про Лискотуна, зовнішнє, 

уявне про нього і натяки на невідоме, таємниче в його житті. Ота 

таємничість – невід‘ємний елемент романтичної фабули. Тут і 

захоплююче, майже детективне «полювання» на таємницю, і 

попереднє, протилежне суті персонажа, його зображення з наступним 

поступовим «зриванням масок». «За допомогою багатозначних 

висловів, невласне прямої мови (злиття голосів «автора» й громади: 

«хто його зна, де-то вже він ходить, на заробітки, та так щиро 

заробля»), підкреслення неабияких здібностей, сміливості («Не 

боявсь нікого і нічого: у саму глуху північ скажи йому піти на 

кладбище – піде і усе справить»), виняткової поведінки, вчинків, у 

яких порушено звичні причинно-наслідкові зв’язки, нез’ясованих 

джерел збагачення Дениса письменник створює інтригуючий тон 

експозиційної характеристики.»
102

 

З персонажів найглибше проникає в суть Дениса Трохим. 

Автор подає романтичний образ так, як його бачить Трохим – його 

морально-етичний і художній (за творчими принципами змалювання) 

антипод Дениса. Важливим компонентом у розкритті образу 
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Лискотуна є діалоги-суперечки персонажів (взаємні спроби вивідати 

чужі наміри, добути потрібну інформацію) – своєрідне зіткнення двох 

різних світоглядів, двох антагоністів. Літературний прийом 

контрастного змалювання допомагає виразно показати винятковість, 

незвичайність романтичного персонажа. 

Денисове мовлення палке й різке, воно добре передає 

внутрішню боротьбу, суперечливість і мінливість думки. У 

Лискотуна переважають суворі інтонації, доведені інколи до краю 

(«грізно крикнув на нього Денис»; «вп’ять і одізвався до Трохима, та 

таким страшним голосом, неначе зовсім не він»), прориваються 

погрозливі натяки («Забув! Забудеш і справді!»). Водночас 

письменник майстерно показує, що Лискотунове демонстрування 

сили голосом зумовлене почуттям страху, невпевненості. Драматичні 

розмови чергуються з не менш напруженим мовчанням, унаслідок 

чого взаємини між персонажами ще більше наелектризовуються. У 

діалогах Лискотун не розкриває себе повністю. Найглибші порухи 

Денисової душі – таємниця не тільки для Трохима чи «автора», а й 

для нього самого –він не знає, що чинитиме за хвилю. Ця 

незавершеність персонажа – типово романтична риса. 

Найвиразніше Квітка підкреслює гострий погляд, швидку 

реакцію, холеричний темперамент Дениса: «глянув бистро, бачить, 

що се Трохим, як заскрегоче зубами, а очі мов запалали»; «Тут Денис 

так глянув на Трохима, що у того усі жижки задрижали і в душі 

похолонуло»; «очі, як жар, горять і сам розлютований, мов звір 
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який!»
103

. Романтичний персонаж, як і годиться, постає енергійним, 

активним. 

Один з центральних епізодів оповідання – зображення 

поведінки супутників під час бурі в лісі. Перед нами романтична 

динамічна сцена природних жахів із буреломом, блискавкою та 

громом і крайнього збенте-ження людських душ. Виразно помітна 

романтична психологізація пейзажу. Колоритний опис нічної бурі 

поданий у гіперболізованій проекції. Установкою на гіперболізм, 

грандіозність, персоніфікацію природи письменник прагне передати 

читачеві фізичне відчуття цього стихійного лиха. 

«Естетична функція романтичного пейзажу зрозуміла – 

екстремальні умови буття викликають слабоконтрольоване 

пристрасне саморозкриття Дениса. Простежується синхронна 

градація буряних страхіть і людських почувань»
104

 зазначає Є.Нахлік 

. Страх перед можливою негайною помстою «зверху» спричиняє стан 

романтичного афекту, злочинець виголошує монолог-одкровення, 

монолог-сповідь, монолог-каяття, звернений до Трохима. Якщо 

саморозкриття сентиментального героя відбувалося у спокійній 

обстановці, у розмові з матір‘ю, то Денисове проходить у критичний 

момент, як ексцитація. Виразною ознакою романтичної поетики є й 

те, що збурення почуттів настає вночі. Ніч – традиційний 

романтичний фон для незвичайного розкриття душі. За найвищого 

розпалу природної стихії внутрішня боротьба у сповненого сумнівів 

Лискотуна досягає апогею. У розбійника навіть починаються 
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галюцинації – йому привиджується сповнений гніву забитий ним 

колись жебрак-старець, який свариться на нього; «Денис біга… руки 

лама, блідний, як смерть, і, не тямлячи сам себе, кричить: «Я не 

тільки злодій, я й душогубець, зарізав нищого... мав грошей у нього 

знайти... Одежу свою закривавив, а він онде свариться...»
105

. 

Схвильована самохарактеристика Дениса під час збентеження 

почуттів показує іскру людяності в цього «самого первого злодія, 

мошенника і душогубця», а це вже імпульс до властивого 

розвинутому романтизмові неоднозначного трактування характеру. 

Ставлячи на найпершу повинність натури людської моральну 

чистоту, особисту правдивість та добрість, Квітка й шукав зразків 

цього в людях і найлютіші йому постаті були ті, що «душу свою 

полагають за други своя» в якомусь чистому, ідеальному пориві. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що у творчості 

Г.Квітки-Основ‘яненка з усією широтою, повнотою і глибиною 

відображені соціальні стосунки між героями твору і майстерно 

показано національну ідентичність українця та його високу мораль. 

Для Григорія Квітки багато важило те, щоб людина не очерствіла в 

горі, щоб її душа не закривалася в холодному онімінні перед темною 

прірвою скорботи й безвиході, щоб богобоязнь і розсудливість її не 

полишали.У творчості Г. Квітки-Основ‘яненка з усією широтою, 

повнотою і глибиною відображені соціальні стосунки між героями 

твору і майстерно показано національну ідентичність українця та 

його високу мораль. 
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Кожна життєва ситуація загартовує людину, або навпаки може 

ослабити її життєві позиції, але в будь-якому випадку потрібно 

залишатися гідною людиною, не робити ганебних вчинків, за які 

потім нести відповідальність по життю. Отже, вчинок і здійснює, й не 

здійснює призначення, життєву мету людини. Розв'язання 

суперечності універсальності та індивідуальності знаходить вихід у 

перманентності вчинкової активності, через перехід від одного 

вчинку до іншого. Причому тут діє подвійна детермінаційна 

логіка.Тут знаходить собі місце суперечність між прагненням людини 

до універсального вираження і можливістю прояву його у певній, 

скінченній індивідуалізованій формі. Розв'язується ця суперечність 

через вчинкове проникнення в свою сутність, з'ясування своєї 

принципової рівності.  

  Вчинок, як писав М. Бахтін – «більш ніж раціональне – він 

відповідальне». Тільки «відповідальна замученість» людини як 

суб'єкта, що сам зробив свій вибір і зайняв тим самим своє "єдине 

місце у бутті", є свідченням вчинковості, життя як учинку. 

Світ учинку – це світ принципово людського «не-алібі в бутті». 

У цьому виявляються і своєрідний пафос вільного самоствердження, і 

трагедія самообмеження. Адже вибір одного з можливих варіантів 

перекреслює всі інші. Саме тому така висока ціна відповідальності, і 

так принципово важлива особиста практична включеність індивіда як 

суб'єкта у кожний акт свого життя як неповторного і незворотного 

вчинку.Самопізнання людини і самопізнання світу, самотворення 

людини і самотворення світу – один процес, що здійснюється через 

вчинок як універсальний механізм самовідтворення буття. Людина є 
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свідомим носієм цього механізму, і тому саме на її долю випадає 

висока місія й на неї лягає висока відповідальність як на причину і 

творця. 

Вікторія Половко 
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ОЛЕНА ЛЯУФЛЕР – ОСОБИСТІСТЬ,  

ЩО ВИПЕРЕДИЛА ЕПОХУ 

Погляди на статус жінки, її права і свободи у сучасному 

суспільстві значно відрізняються від уявлень про ці проблеми 

наприкінці XVIII століття. Зараз жінки є активними учасницями 

політичного і громадського життя, стають керівницями підприємств, 

організацій, навіть урядів, а часом і президентами. Сучасній людині 

важко уявити, що всього півтора століття тому молоду розумну 

дівчину, яка бере участь у філософських дискусіях, сміливо виказує 

власну думку і прагне самостійно заробляти на життя, вважали ледь 

не божевільною. Саме таку неординарну для тієї епохи і цілком 

звичайну у наш час особистість,  читач і зустрічає у повісті Ольги 

Кобилянської «Людина». 

Відома українська письменниця, громадський діяч і активістка 

феміністичного руху на Галичині Ольга Юліанівна Кобилянська 

(1863-1942), присвятила своє життя написанню творів, переважно 

повістей та новел, у яких відбивалося основні погляди інтелігенції 

того періоду («Valse melancolique», «Ніоба», «Через кладку», «За 

ситуаціями») та особливості сільського життя («Жебрачка», «Банк 

рустикальний», «На полях», «У св. Івана» та ін.) У цих та інших 

роботах порушуються проблеми морально-етичного, психологічного 

характеру, відтворюються реалістичні та романтичні тенденції 
106

. 

Окрім того, як зауважує Л. Луців: «О. Кобилянська була першою 

українською письменницею, що ввела в нашу літературу психологічну 

повість, у якій по-мистецьки вирішувала і долю жіночої 
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емансипації»
107

. Повість «Людина» (1891) є своєрідним синтезом 

перелічених тем. Це перший твір Кобилянської українською мовою 

(попередні авторка писала німецькою). Вона присвятила його своїй 

приятельці і однодумиці Наталі Кобринській (ініціаторці створення 

феміністичного руху на Галичині).  

Головна героїня повісті Олена Ляуфлер, донька лісового 

радника, ще з молодих літ опиняється у конфлікті зі своїм оточенням, 

друзями, рідними. Маючи аналітичний розум і гострий язик, будучи 

начитаною і всебічно розвиненою, Олена любила брати участь у 

дискусіях з чоловіками, часто ставлячи їх у глухий кут. Мати дівчини 

надзвичайно цього боялася: «Бесіди пекучі, немов залізо, небезпечні 

слова…бриніли, мов бджоли, біля чесних ух пані радникової, й лякали, 

наче страшила,.. її набожну душу, денервували її та спроваджували 

безсонні ночі…»
108

. Додавали олії у вогонь численні подруги матері, 

говорячи: «Наколи ви їй ті дурниці не виб’єте з голови, то будете 

наслідків гірко жалувати; вона ще молода, буйна!», «Дівчина губить 

легкодушно свою будучину і відстрашує від себе і від других сестер 

женихів!»
109

. Однак подібні балачки не тривожили Олену аж до того 

часу, поки батьки не почали вдаватися до рішучих заходів щодо неї. 

Батько-п‘яниця поступово розтратив більшість майна і вирішив 

видати дівчину за багатого хлопця, щоб повернутися до колишнього 

заможного життя. Ось тут і розкривається конфлікт між бажанням 

батьків підкорити доньку, змусити її до ненависного заміжжя, власне, 
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зробити із неї звичайну дружину-домосідку «при горшках і мисці» 
110

 

і Оленою, яка не може стерпіти таких посягань на її свободу і на 

право вирішувати, як жити і з ким. Як відзначає Ірина Вільде у статті 

«Ольга Кобилянська. Зблизька і здалека»: «Ніхто не питається 

Олени, чи любить вона лісничого, чи зможе загалом його полюбити, 

для них вистачає того, що Олена – «людина», тобто, як писав 

Маковей: «Сотворіння таке, що до всього привикне і мусить 

привикнути»»
111

.  

Ставлення батьків до Олени, їхні корисливі бажання 

використати дочку задля власного блага, прокльони у відповідь на її 

відмову коритися – усе це якнайточніше характеризує негативний бік 

тогочасного суспільства, де жінка була лише «молодим конем», що: 

«почує залізну і сильну руку, так і подасться вліво і вправо»
112

. На 

противагу цьому, як типовий романтичний образ, виступає Олена з її 

твердими переконаннями про статус жінки, непереборною жагою до 

свободи і самостійності. Як вона заявляє батькам: «Ніяка сила світу 

не стопче в мені мислячої самостійної людини!»
113

. В одній лише цій 

фразі виявляється її сміливість, переконання, прогресивність думки і 

сучасність (щодо ХХІ століття), небажання коритися чужим 

забаганкам і наказам, а мати право і свободу самостійно вирішувати, 

як будувати своє життя, за кого виходити заміж, де працювати. Все це 

було властиво і самій Ользі Юліанівні, яка, без сумніву, вклала 
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частину себе в образ Олени. Вона писала: «Нам треба не ляльок, а 

героїнь в хатнім господарстві, у вихованні дітей, героїнь, що могли б 

в данім разі своїм дітям і батьків заступити». «Кобилянська рішуче 

виступила проти принижуючого гідність людини почуття покори, а 

заодно й пов’язаного з ним почуття жалості» – так пише про 

Кобилянську О. Бабишкін 
114

. 

Подальша доля Олени, що так і не скорилася батькам, не 

вийшла заміж, складається теж не надто радісно. Сім‘я Ляуфлерів 

була змушена переїхати до села через брак коштів. Брат накладає на 

себе руки через нерозділене кохання, грошей не вистачає. Землю і 

будинок, які орендувала родина, повинні були забрати нові власники. 

Дівчина повинна прийняти важливе і складне рішення, щоб урятувати 

рідних від жебрацтва. Вона знайомиться із молодим лісничим 

Фельсом, що без тями у неї закохується. Олена розуміє, що єдиним 

виходом з її складної ситуації буде вийти за нього заміж, хоча вона 

ще й досі кохає іншого, що давно помер, перечитує його листи.  

Здавалося б, ситуація повторюється – сім‘я у біді, Олена 

змушена одружитися із нелюбом або залишитися без засобів на 

існування. Єдина різниця – і вона є визначальною – не батьки 

вимагають від неї такої жертви, а вона сама ставить собі цей примус, 

сама обирає цей шлях. Це – її власний вибір, її рішення. Олена, 

нарешті, має владу над своїм життям, хоча це і не приносить їй 

щастя. 
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Сама назва повісті може багато сказати про суть тексту. «Горда 

назва – «Людина» – вжита в цьому оповіданні з усім гірким 

присмаком іронії.» – говорить Ірина Вільде 
115

. Головна героїня 

постійно доводить своєму оточенню, що вона – жінка – є 

ЛЮДИНОЮ, що має свої права, обов‘язки, може вільно виказувати 

думку, обирати життєвий шлях. А їй, навпаки, постійно доводять, що 

вона є лише жінкою, максимум господинею в домі, молодим конем, 

якого треба приборкувати, софісткою, егоїсткою, якій нема діла до 

власної родини. 

На сьогодні проблеми, з якими стикалася головна героїня 

повісті «Людина», вже не є такими актуальними. Питання про права і 

свободи жіноцтва давно вирішені, і Олена Ляуфлер у сучасному 

суспільстві почувалася б у «своїй тарілці». Та, можливо, якби не було 

таких людей, як Ольга Кобилянська, ми б і досі жили у країні, де 

дівчину, що не хоче прожити життя домогосподаркою, вважали б 

якщо не божевільною, то принаймні ненормальною. 

Богдана Кононенко  
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БЕЗКІНЕЧНА ІСТОРІЯ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА 

«Бути добрим зовсім не важко:  

важко бути справедливим». 

                                                                           Віктор Гюго 

Справедливість… Чи є вона в нашому житті? Яке її точне 

детермінування? Певно ніхто не зможе об‘єктивно відповісти на ці 

питання. У справедливості є декілька визначень: 

1. Властивість за значенням справедливий; 

2.Правильне, об'єктивне, неупереджене ставлення до кого-, 

чого-небудь; 

3.Людські відносини, дії, вчинки, які відповідають морально-

етичним і правовим нормам. 

Протягом років і навіть століть, епох надзвичайно яскраво 

виражається несправедливість соціальна. Незважаючи на те, що 

більшість сучасних країн кричить про рівність прав, свободу слова і 

відповідальність винного по закону – жоден з цих пунктів не 

дотримується у суспільстві. Більшість людей просто обурюються цим 

несправедливостям, але такі незвичні персоналії, як письменники, 

історики, що все це можуть вилити на папір. 

Постать історика – це окреме явище у літературі, яке треба 

розглядати не глибоко, а навпаки поверхньо. Це людина роботу якої 

варто читати, вивчати і величати, бо справжній історик напише або 

розповість правдиву хроніку, історію, а не оманить майбутнє 

покоління на руку собі, або через незнання, що є ганебним для 

людини цієї професії. 
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Драма «Кремуцій Корд» Миколи Костомарова побудована на 

реальному зображенні героя часів Римської імперії, відомого 

історика, прославителя республіканського режиму – Кремуція Корда. 

У цьому творі несправедливість займає ключову позицію.  Життя 

навчає, щоб досягти успіху, мети – ми повинні пройти ряд 

випробувань, задля перевірки міцності духу. Кожен свою 

справедливість має заслужити, проте не завжди може діждати її при 

житті, як більшість філософів, письменників, поетів, істориків. 

Правова система Риму завжди відрізнялася особливою жорстокістю і 

тиранізмом. Відповідно свобода такого режиму умовна, люди живуть 

в страху і паніці, не мають прав і волі. У драмі розглядається цікава 

історична реалія – суд над Кремуцієм Кордом і його видатною 

працею «Аннали Римської республіки». Історик Кремуцій Корд 

звинувачується в тому, що у своїй праці написав похвалу Бруту(один 

з вбивць Цезаря), і говорячи про Кассія(один з вбивць Цезаря), як про 

останнього римлянина. Легенда говорить, про те, що побачивши 

серед вбивць Брута, Цезар накрив голову тогою і змирився зі своєю 

долею. Це пояснюється тим, що, можливо, Брут був сином Цезаря, 

що тільки усилює мерзенність злодіяння
116

. 

Кремуцій Корд чесна людина, історик, який, засуджуючи 

політику тиранізму Юлія Цезаря, що на наш погляд є правильним, 

тим самим розлютив прихильників такої політики – Тиверія, 

римського імператора: 

 «Видеть глупость целого народа, глупость тысячей, 

чувствовать себя выше их и умнее… да!.. Я преследую благородного 
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человека и уверяю всех, что он негодяй, — и все верят этому и 

величают меня добродетельнейшим и справедливейшим. Ты не раз 

упрекал меня, зачем я слишком много даю воли сенату, зачем 

оставляю следы старой республики; ты даже советовал мне — с 

помощию войска утвердить самовластие. Ах, Сеян! Ты знаешь, что 

приятнее приготовляться к наслаждению Венерою, нежели тогда, 

когда уже насытишь страсть свою; приятнее ловить зверя на 

охоте, чем поймать его…»
117

 Свобода і права людей взагалі не мають 

місця в цій країні, проте за будь-який політичний матеріал, за будь-

який вислів у сторону діючої влади можна було потрапити за грати 

або вмерти насильницькою смертю. Хіба це не нагадує СРСР-івську 

систему, незважаючи на те, що автор жив до приходу радянської 

влади. Можна сказати, що Костомаров – пророк, або ж це доводить 

тезу, що всі події є своєрідними послідовниками і відгомоном подій 

попередніх.  

 Цікавими є останні слова Кремуція Корда, коди він помирає на 

десятий день голодування: «Передайте Тиверію, що історія 

помститься за історика». Працю Кремуція Корда спалили, та його 

історія, його незламний дух залишися у серцях людей. Відповідаючи 

за написане ним, Кремуцій Корд замість довгострокового 

перебування у тюрмі, вважає за краще померти, аніж бути 

невільним.
118

 Своїм вчинком він показує, що людська свобода, воля є 

даром Господнім і найважливішим здобутком у житті. І якщо це 

право у людини відібрати – відбувається злам особистості, прийняття 
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вкрай радикального рішення із фатальними наслідками. 

 Найцікавіша особливість творчості, що вона, тією чи іншою 

мірою, заторкує всі сфери діяльності життя. Найперше такою 

особливістю може похизуватися літературна творчість. Скільки 

перевтілень, перебігів, дотичних матеріалів ми можемо прочитати в 

книгах, підручниках. Найдивніше знаходити у книжках, а особливо 

художній літературі, теми або дотичність до предметів(і навіть 

абстрактних), що, на перший погляд, зовсім не належать до творчо-

літературних переспівів. 

В наш час так багато змінилось порівняно з попередніми 

часами, епохами. Проте, з іншого боку, люди такі, що й були. До 

моди повертається все забуте старе, до вжитку, ба, навіть подекуди 

ситуації нагадують перипетії, що відбувалися 100 чи 200 років тому 

назад. 

Катерина Яриновська 
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ВІЧНО АКТУАЛЬНИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ 

В українській прозі 40-60х років помітне місце посідають твори 

Пантелеймона Куліша. В історію української літератури П. Куліш 

увійшов насамперед як автор першого українського роману «Чорна 

рада. Хроніка 1663 року».  

Всі його твори виникали на грунті українських народних 

легенд, переказів, пісень та історичних джерел. «Чорна рада» – 

історико-етнографічний роман, оскільки джерелами цього твору є 

літописна традиція («Літопис Самовидця») та український фольклор. 

Тому цей твір є особливо цінним. Він несе у собі нерозривно 

переплетені духовну та матеріальну цінності.  

 Творчість письменника, зокрема «Чорна рада», вже має досить 

довгу історію досліджень. Та проблема полягає у тому, що аналіз 

доробку письменника завжди здійснювався крізь призму певної 

ідеології, яка була характерна для України як частини Російської 

імперії, а згодом СРСР другої половини XIX та XX ст.   

На сучасному етапі українського літературознавства учені все 

частіше звертаються до вивчення творчої спадщини П. Куліша, 

осмислення його ролі в розвитку національної літератури. За останні 

десятиліття доробок П. Куліша став широко опрацьованим у сфері 

літературознавства, та досі іще рідкісними є праці, які розглядають 

його твори з точки зору права. Отже, це питання є актуальним, 

оскільки у творі міститься досить широкий опис правового аспекту 

життя тогочасного українського народу. Завдяки такому аналізу ми 

можемо встановити певні ознаки правовідносин українського 
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суспільства XVII ст., що дозволить нам краще зрозуміти загальну 

історію становлення українського права як системи. 

Як вже зазначалось, перу українського прозаїка належить 

історичний роман «Чорна рада». Ще 1846 р. він створив два тексти 

«Чорної ради» – український та російський, але через арешт і 

заборону друкуватися тривалий час не міг видати їх уповні. 1856 р. 

опрацював нову українську редакцію роману й випустив її у світ 

окремою книжкою на початку наступного року. Тоді-таки переробив 

«вільний переклад» «Чорної ради» російською мовою, дотримуючись 

у ньому більше, ніж в останній українській редакції, тексту 1846 р., й 

опублікував його в журналі «Русская беседа» 1857 р. та окремим 

відбитком
119

.
 

На мою думку, поняття свободи є провідною темою не тільки 

«Чорної ради» П. Куліша, а й інших його творів. Оцінка подій часів      

Б. Хмельницького у романі близька до трактування, висловленого 

Кулішем 1846 р. в історико-публіцистичному творі під назвою 

«Повесть об украинском народе». Тут Куліш із захопленням писав 

про патріотизм українського народу, його прагнення до волі, 

засуджував егоїзм та користолюбство козацьких гетьманів та 

старшин. Національно-визвольну війну 1648-1649 рр. під проводом Б. 

Хмельницького він розглядав як справедливу боротьбу проти 

рабства, за людські права і свободу. У цьому творі П. Куліш писав: 

«Казалось, никогдауже не восстать украинцам из своего 

порабощения;но в том-тои состоит достоинство этого народа, 
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что в нем никогда не угасала искра свободы. В самом последним 

своем порабощении он помнит о прежнейвольности и как бы ни был 

уничтожен, никогда не теряет надежды на лучшие времена»
120

. 

Безсумнівно, що у творі знайшли певний вияв також 

антикріпосницькі настрої Кирило-Мефодіївського братства, членом 

якого був письменник. 

У романі «Чорна рада» в центрі уваги автора знаходяться 

історичні події бурхливих часів 1663 р. в Україні: боротьба між 

Сомком і Брюховецьким за гетьманську булаву, невдоволення селян, 

міщан та рядового козацтва пригніченням та утисками з боку 

козацької старшини, кульмінацією чого стає ніжинська «чорна рада», 

де хитрий Брюховецький демагогічними обіцянками схиляє до себе 

народ і отримує булаву. Фінальною сценою роману є жорстока страта 

Сомка та його поплічників. 

У якості епіграфа до одного з розділів російського варіанту 

твору Куліш використав уривок із відомої народної пісні, де 

говориться про справжні причини занепаду та покріпачення 

українського козацтва: 

Отже, саме ці представники козацької верхівки, егоцентричні 

пани, байдужі до інтересів народу й батьківщини, стали причиною 

занепаду. Вони не відповідають за долю народу, хоча це власне і є їх 

обов‘язком. Вони не дотримуються власних обіцянок, ідуть на все, 

аби досягнути особистої влади, перемогти своїх суперників. У них 

відсутні будь-які моральні принципи, домінуючимивиступають 
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зажерливість і зрадливість, а про якусь честь і добросовісність тут 

немає й мови. Автор роману не оминув рис відчуженості козацької 

верхівки від народу, її пихи та зневажливого ставлення до 

демократичних низів. 

Серед таких панів першим є гетьман Іван Брюховецький. Він 

обіцяє козакам, міщанам і селянству «порівняти Україну»
121

, знищити 

соціальну нерівність й економічне пригнічення. А досягнувши своєї 

мети він жорстоко розправляється із своїм першим опонентом 

Сомком та нахабно глузує із національних звичаїв і з обіцяної 

рівності станів. Тобто, порушуючи певні положення права, моральні 

норми для Брюховецького не наступає відповідальність. Я вважаю, 

автор хотів наголосити на тому, що в такій ситуації єдиним 

регулюючим чинником відносин у державі є народ як єдиний, 

цілісний організм. 

Риси корисливих зрадників батьківщини втілені також в 

образах Гвинтовки та писаря Вуяхевича. Зажерливий, грошолюбний 

полковий осавул Гвинтовка найповніше виявляється у ставленні до 

народу. Замість того, щоб всіляко підтримувати свій люд, допомагати 

йому, він ненавидить і зневажає міщан і запорожців. А писарчук 

Вуяхевич, який служив Сомку, спокушений наживою, зраджує його, 

що призводить до загибелі гетьмана. 

На противагу їм, носіями кращих традицій Запорізької Січі в 

романі стають Пугач та Кирило Тур. Старий Пугач виступає 

своєрідним охоронцем непорушних старовинних звичаїв. Сивий і 
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суворий дід на відміну від демагога Брюховецького щиро хоче 

змінити ненависні порядки в Україні та встановити своєрідну рівність 

станів:«не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого; усе 

буде в нас обще»
122

. 

Реалістичність роману полягає також у досить численних 

епізодах сутичок панства з невдоволеними низами суспільства. 

Селяни загрожують панам сокирами і косами, гнівно вигукують: «Не 

пустимо глумитися над собою! Буде вже й того, що один свиту 

золотом гаптує, а інший, може, й сірячини не має; один оком своїх 

сіножатей не займе, а ми ось з половини косимо. А вибивались з-під 

ляхів усі вкупі»
123

.
 

Отже, таким чином, яскраво виявляється прагнення людей до 

свободи, бажання бути вільними особистостями, рівними у правах із 

верхівкою. 

В подібних епізодах роману виразно виявляється прагнення 

«нижчих» станів до звільнення від панського здирництва та до 

громадянських прав, рівних з правами верхівки. 

Даючи оцінку  тим подіям, автор зазначав, що визвольна війна  

під проводом Б. Хмельницького і пізніші події XVII ст. були 

«восстанием низших слоев... против панства».
3 

Тобто народ 

повставав, боровся за свої права і свободи. Українці ставали на шлях 

до своєї мрії – вільної і єдиної держави. Вони йшли до цієї цілі, не 

зупиняючись ні перед чим, долаючи перешкоди, віддаючи свої життя, 

та була іще одна вагома проблема: поруч із ними ішли егоїстичні та 
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зрадливі політики, які особисті корисливі інтереси ставили вище 

державних. Тут можемо побачити уже характерний для України хід 

подій: правляча верхівка не діє відповідно до встановленої системи 

права (козацьких статутів) і не несе за це відповідальність. Для неї 

взагалі не існує такого поняття, так як і таких понять як рівність і 

справедливість. 

Як висновок, хотілося б зазначити, що П. Куліш – це визначна 

постать українського письменства. Він розумів український народ, 

його нелегку долю, що засвідчено його найвизначнішим твором 

«Чорна рада». 

У цьому романі автор наголошує на таких поняттях як права, 

свобода народу. До них він також відносить поняття обов‘язку та 

відповідальності правлячої верхівки перед суспільством. П. Куліш 

яскраво висловлює свою критику на адресу егоцентричних панів, 

байдужих до інтересів народу й батьківщини, які стали причиною 

занепаду. У таких представників козацької старшини як Іван 

Брюховецький, Гвинтовка відсутні будь-які моральні принципи, 

домінуючимивиступають зажерливість і зрадливість, а про якусь 

честь і добросовісність тут і годі говорити
124

. 

Та, незважаючи на це, народ повставав, боровся за свої права і 

свободи. Таким чином ми бачимо прагнення автора до зображення 

життєвої правди. Більшість масових сцен, епізодів, соціальних 

конфліктів змальовано в романі так виразно, репліки невдоволених 

                                                             
124
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міщан, селян і низових козаків настільки переконливі, що перед 

читачем яскравими шматками вимальовується історична дійсність. 

О. Гончар зазначав, що проблемний роман «Чорна рада» 

сприяв зростанню національної самосвідомості українського читача, 

посиленню інтересу до багатої історії, до визначних діячів минулого.
1
 

Тож це означає, що у своєму творі Куліш піднімав болючі для 

українців питання, намагався подати своє розуміння, а таким чином 

якосьпосприяти кращому майбутньому свого народу. 

Анастасія Мальченко 
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ПРАГНЕННЯ ДО СВОБОДИ  

У ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Свобода — можливість чинити вибір відповідно до своїх 

бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. 

Відсутність вибору, варіантів розходження події рівносильна 

відсутністю свободи, неволі, рабству. Свобода є одним з 

проявів випадковості, керованої свободою волі(навмисність волі, 

усвідомлена свобода) або стохастичним законом (непередбачуваність 

витоку події, неусвідомлена свобода). У цьому значенні, поняття 

«свобода» протилежно поняттю «необхідність». 

Ще Арістотель стверджував, що людина вільна у своїй долі й у 

своїх вчинках, тільки від неї залежить: прагнути до високого чи до 

низького. 

Розглянемо, наприклад, творчість Лесі Українки. Персонажі 

драм письменниці перебувають у постійному відвоюванні місця своїм 

бажанням, вони, як правило, потерпають, бо протистоять обставинам, 

оточенню, яке їх не сприймає, майже скрізь поставлені у виключні 

ситуації. Вони змагаються за вільну творчість, моральний обов‘язок, 

правду, честь нації. 

Боротьба необхідності і свободи надзвичайно складна і 

трагічна, вона спричиняє страждання. Найстрашніша кара, якої 

зазнають герої драм Лесі Українки, – це докори власного сумління, 

довічна спокута, що є гіршим, ніж фізичне покарання. Пригадаймо 

Юду з драматичної поеми «На полі крові». Тут Юда, всупереч 

біблійній розповіді, не повісився, а продовжував жити в поті чола й у 

докорах сумління, себто вічним спокутником. 
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Воля у боротьбі з необхідністю часто програє. Герої зазнають 

внутрішнього спустошення й усамітнення, фізичної або моральної 

загибелі, оскільки справжня цінність в очах суспільства не 

поважається, що має повагу – не має ніякої ціни. Доказом і наслідком 

цього є усамітнення кожної гідної і видатної людини. Вустами донни 

Анни з «Камінного господаря» Леся Українка проголосила:«Для 

гордої і владної душі життя і воля - на горі високій». 

      Трагічна доля героїв драм Лесі Українки є не чим іншим, як, 

власне, актом їх волі, а не наслідком покарання долею . У порівнянні 

з класичними зразками античної трагедії, де конфлікт часто 

спричиняла світова недосконалість, Лесині персонажі переживають 

крах свого внутрішнього світу . 

Можна окреслити спільне для трагічних ситуацій в 

драматичних творах Лесі Українки. Скрізь стикаються неспівмірні 

сили і в результаті змагання з фатальною неминучістю нівечиться 

якась висока цінність. Ця цінність становить глибинний зміст життя 

персонажа, тому природним і цілковитим є те, що він беззастережно 

бере на себе тягар боротьби і змагається навіть тоді, коли бачить 

тріумф ворожих сил над собою, усвідомлює марність самого 

змагання. Більше того, в процесі боротьби відбувається злам чогось 

великого і цінного в героєві. Трагічний персонаж у процесі свого 

змагання, буває, сам ніби прискорює свою катастрофу. 

Леся Українка поставила як головне завдання відкрити світ активних 

особистостей, які і повинні скласти новий світ, де кожна з цих 

особистостей неповторна. Саме їх «ансамбль» і створює неповторний 

світ не натовпу, а суспільства. Визначає її героїв і об'єднує їх те, що 
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вони є носіями незламної волі, а також те, що вони не схиляються 

перед тиском так званої громадської думки, масової свідомості. Тим 

більше, що масова свідомість завжди спрямована на консервацію 

усталених норм співжиття і страшиться кардинальних змін. І все ж 

саме до масової свідомості зверталася Леся Українка устами своїх 

героїв. При всьому розмаїтті культурних регіонів, які охоплюються в 

драматургії поетеси, вона знаходить те спільне, яке об'єднує людей 

різних рас, націй і навіть історичних епох.  Цю спільність вона вбачає 

в прагненні до свободи. Леся Українка зосереджує навколо цього 

питання всю проблематику, порушену на сторінках її драматичних 

творів. 

В першу чергу це, звичайно, онтологічний аспект свободи, 

коли саме буття ставиться в залежність від неї. Для Лесі Українки 

саме буття збігається з соціальною свободою як такою, Це відтворено 

в поемах «Самсон», «Роберт Брюс, король шотландський», у казці 

«Про велета», в драматичних поемах «Вавілонський полон», «На 

руїнах», «Оргія». 

В уста героїв «Оргії» корінфського співця Антея Леся Українка 

вкладає, так би мовити, розуміння свободи як здатність відстояти 

честь та гідність свого народу: 

«... се дивно, як ми досі не привикли, 

    що переможцям вільно називати 

    країну нашу смітником, а нас, 

    поки ми не в "оправі", просто сміттям.» 

Це проведення досить прозорих аналогій між долею тих 

народів, які втрачають свою державну самостійність, потрапляють 
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під владу інших народів та держав. Адже саме це було основною 

трагедією українців, які сторіччями не мали «власної хати» на своїй 

власній землі і могли її отримати милостиво лише з рук чужинців. 

Змушена покірність щодо волі переможців, як це вона 

намагається показати на сторінках своїх драматичних творів, повинна 

водночас не обертатися зрадництвом щодо свого, хай і поневоленого 

та розтоптаного народу. 

Тобто якщо неможлива активна «зовнішня» протидія, то це аж 

ніяк не повинно пов'язуватися з «внутрішнім» розчиненням у 

чужинецькому бутті. 

Але, як відомо, зовнішнє поневолення можливе лише тоді, коли 

саме у масовій свідомості відбувається зміна – вона, ця свідомість, 

переорієнтовується з «героїчної», як це було з українцями доби 

козацьких воєн, на «меншовартісну, пристосовницьку», що і 

характеризувало свідомість українців після цієї доби. 

І, як зазначає Леся Українка, шлях до свободи починається з 

внутрішнього вибору нерідко всупереч пристосовництву своєї 

власної позиції. Тому і в тих драматичних творах,  головним усе ж є 

не виділення зовнішніх сторін пошуків свободи, а пошуки того 

емоційно-чуттєвого, з якого й починається сам імпульс свободного 

пошуку. 

     Свободу в драматичних творах Лесі Українки можна поділити на 

два типи: фізичну та естетичну.  

Позиція Лесі Українки стосовно фізичної свободи полягає в 

усвідомленні того, що поки в людині живе відчуття внутрішньої 

свободи, фізичний полон залишається для неї явищем тимчасовим. І 
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навпаки, внутрішнє примирення з рабством призводить й до рабства 

духового. 

У групі цих драматичних поем, зрештою, як і в більшості 

драматичних творів, письменниця намагається заглибитися у 

психологію вчинків та зосередитися на феноменах, що є 

визначальними у свідомості її персонажів. Особливо характерне для 

неї протиставлення масової та індивідуальної свідомості з, 

як правило, двома способами його розв'язки. При першому 

спостерігається прагнення погодити ці дві протилежності через певні 

конфліктні ситуації («Вавилонський полон», «Руфін і Прісцілла», 

«Камінний господар»), при другому таке погодження принципово 

неможливе, що стає передумовою наступних драматичних колізій 

(«На руїнах», «В дому роботи - в країні неволі», «У пущі», «Оргія», 

«Бояриня»). 

Аналізуючи ситуацію фізичного рабства, Леся Українка 

приходить до висновку, що без наявності фізичної свободи не 

можлива повна самореалізація духового «я» індивіда. Коли така 

свобода відсутня, то над особистістю нависає небезпека й 

внутрішнього рабства, породженого зовнішньою ситуацією. В основі 

фізичної свободи завжди лежить апріорна потреба вільного існування 

індивіда, не обмежена зовнішнім примусом. Вибір у межах цієї 

свободи завжди однозначний: свобода— рабство. 

Дійові особи у творах групи естетичного типу свободи 

здійснюють свій вибір у межах вийнятково індивідуальної шкали 

цінностей, між серцем та розумом, котрий протистоїть почуттям. При 

цьому вибір у межах естетичної свободи відбувається не так на рівні 
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«свобода — рабство», як на рівні «свобода — несвобода». Проблема 

радше полягає у волі індивіда, котрий або спроможний, або 

неспроможний протистояти несприятливій для його суб‘єктивного 

«я» зовнішній ситуації. 

Часте примирення із дискомфортною зовнішньою ситуацією є 

не тільки в драматичних творах з естетичним типом свободи, а й у 

творах інших типів: «Прощання», «На полі крові», «Кассандра», 

«Адвокат Мартіан», «Бояриня». Однак, важко не помітити, що  для 

Лесі Українки більш характерна опозиційність героїв, їхнє різке 

протиставлення себе зовнішньому світові («На руїнах», «Одержима», 

«У катакомбах», «Три хвилини», «У пущі», «Оргія»). 

У персонажів цієї групи драматичних творів Лесі Українки в 

основі джерела естетичної свободи лежать не так почуття, як сама 

душа. Можна сказати, що драматичні твори типу естетичної 

свободи — це твори про стремління людської душі у світ 

прекрасного, це наче намагання «олюднитися» через вибір свободи 

любові та свідомої відповідальності за цей вибір («Одержима», 

«Лісова пісня», «Айша й Моххамед»). 

У драматичних поемах групи естетичної свободи ще не 

постають питання об'єктивного добра чи зла, адже свобода естетична 

керується вийнятково суб'єктивними мотивами, і ніхто, крім Месії ще 

не робить спроби піднятися понад своїм суб‘єктивним «я» в ім'я 

якогось вищого духового закону. 

Можна припустити, що осмислення таких болючих тем, як 

безвілля, пасивність, рабська психологія, бажання будити народну 

свідомість, формувати національне і державне – це відгук на той 
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контраст, який бачила Леся між дещо вільнішим європейським світом 

(недарма М. Драй-Хмара називав її людиною європейської культури) 

і Україною, про що вона писала: «Мені тепер ще тяжче буде у 

своєму краї, ніж досі було», «…мені видається, що на руках і на шиї у 

мене видно червоні сліди, що понатирали кайдани та ярмо неволі, і 

всі бачать тії сліди, і мені сором за себе перед вільним народом. 

Бачиш, у мене руки в кайданах, але серце й думка вільні.., тим-то 

мені так гірко, і тяжко, і сором… Мені сором, що ми такі невільні, 

що носимо кайдани і спимо під ними спокійно…», але ж Українкою 

вона усвідомила себе значно раніше, тому відстоювання 

національних інтересів було її постійною потребою.  

Руслана Мукоїд  
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ПРАВО, СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

У ТВОРАХ МАРКА ВОВЧКА (МАРІЇ ВІЛІНСЬКОЇ) 

Марко Вовчок (справжнє ім'я: Марія Олександрівна Вілінська, 

за першим чоловіком — Маркович, за другим чоловіком — Лобач-

Жученко) – видатна письменниця України, класик української прози 

й активний діяч російського літературного процесу, прийшла в 

літературу напередодні селянської реформи 1861 р., в час назрівання 

в Україні та й в усій Росії революційної ситуації. Тому всі її твори 

перейняті мотивами боротьби проти кріпосницького права. Можна 

відшукати чимало тем у її творах, загалом пов‘язаних з правом, 

свободою, відповідальністю.  

Уже самою своєю появою авторка заявила про право жінки 

бути на рівні з чоловіком у поглядах, діяльності і в літературі. Жіноча 

тема порушується і в її творах, які здебільшого і говорять про долю 

жінки у сучасному суспільстві, проектуючи її на різні події, явища. 

Які б наміри не мала Марія Вілінська, все ж псевдонім вона взяла 

чоловічий, інакше б її просто не читали, і вона не змогла б доносити 

свою істину до оточуючих. Особливу роль у формуванні ідейно-

естетичних поглядів письменниці відіграла творчість Шевченка. Вона 

була для неї високим зразком реалістичного зображення трагічної 

долі кріпаків (зокрема жінки-кріпачки), романтичного уславлення 

визвольної боротьби народу за свободу.  

Марко Вовчок показує соціальну загостреність кріпосницької 

дійсності, з'являється суспільно-політичний аспект художнього 

трактування реальних причин народного лиха. Новими для 

української прози були глибоке усвідомлення динаміки суспільного 
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буття, самий характер художнього історизму. У поглядах оповідача 

Марка Вовчка та її героїв відбилися зрушення в суспільній психології 

людини з низів. Кріпаки починають усвідомлювати несправедливість 

свого соціального становища і прагнуть до свободи. Пробудження в 

селянських масах протесту проти гноблення відображено в 

«Інститутці»
125

: рішучий, по-бунтарськи настроєний Прокіп говорить, 

що «воли в ярмі й ті ревуть», а людина мусить шукати порятунку від 

ярма («або вирятуйся, або пропади!»). Селянин Хведір Голубець із 

повісті «Дяк»
126

 вступає в бійку з сільським головою, а потім заявляє: 

«Буду бити всіх: і писаря, і далі вгору». 

Намагання героя-селянина звільнитися від кріпацтва та його 

наслідків (Маша з однойменного оповідання, Настя з «Ледащиці», 

Назар із «Інститутки»), виступати за поліпшення долі убогих, за 

соціальну справедливість (Кармелюк із однойменної повісті) 

письменниця трактувала співчутливо. В оповіданні «Маша» втілено 

погляди письменниці на шляхи перебудови селянського буття. Марко 

Вовчок робить деякі, можливі в підцензурних умовах, спроби 

заглянути в перспективу народного життя, художньо виразити 

селянські ідеали та мрії про щасливе майбутнє. Так, з'являються 

мотиви суспільного влаштування кріпака після звільнення його з 

кріпацтва (становище Устини в «Інститутці», Маші в однойменному 

оповіданні) , окреслюються конкретні ідеали трударя: воля, праця на 

себе («Викуп», «Маша», «Ледащиця», «Інститутка»).  
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Найвищого мистецького рівня досягає Марко Вовчок у 

зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному 

суспільстві була найбільш гнобленою, приниженою й безправною 

істотою. Цей образ посідає центральне місце в обох книжках 

«Народних оповідань», а також у «Рассказах из народного русского 

быта», «Інститутці». Зосереджуючися передусім на станових 

суперечностях, виявляючи глибоке знання конкретних явищ 

кріпосницької дійсності, Марко Вовчок показує, як життя цих 

прекрасних душею трудових людей нівечать жорстокі поміщики та 

їхні прислужники.  

В оповіданні «Козачка»
127

 вільна дівчина одружується з 

кріпаком. Олеся – головна героїня, - була заможною козачкою, але 

закохалася у Івана Золотаренка – кріпака. Це означало. Що якщо вони 

будуть разом, то Олеся теж стане кріпачкою. Громада у її селі 

реагувала жахливо: хлопці – ревнували, старі – противилися, благали 

не губити себе, але дівчина нікого не слухала. У неї було право 

вибору між життям багачки і життям у злиднях з коханим, без 

свободи чинити так як вона забажає, а лише в інтересах панів. До 

кінця ситуації вона ще не розуміла. Коли вийшла заміж – стало 

страшно. Чоловік вмер на чужині, діти голі і босі. На ярмарку вона 

зустріла своїх колишніх подруг з села, котрі дали солодощів її дітям. 

А вона могла б бути такою самою щасливою панною… Та все ж, 

знаючи, що лише вона відповідальна за свій вчинок, покірно зносила 

свою долю.  У творі показується і порушення права жінки на 
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повернення свого стану після смерті чоловіка-кріпака. Їй про це 

просто ніхто не сказав, кріпачкою вона і залишилась. 

Суворим звинуваченням кріпацтву було одне з найкращих 

оповідань письменниці «Горпина»
128

, де змальовано трагедію молодої 

матері, яка через деспотизм і сваволю пана втратила дитину й 

збожеволіла. Головна героїня – Горпина змушена йти на панщину 

кожного дня, на маючи змоги годувати свою дитину. Щоб весь день, 

за відсутності матері, маля було спокійне вона, за порадою людей, дає 

йому молоко на макових голівках. Одного разу від такого зілля 

дитина помирає. Про яку свободу і права людини тут взагалі можна 

говорити? Найстрашніше, що відповідальність за таку долю ляже 

лише на саму матір, і аж ніяк на панів. 

У драматично напруженому сюжеті оповідання «Ледащиця»
129

 

показані протест сільської дівчини Насті проти кріпосної залежності 

її родини, тяжка боротьба за те, щоб позбутися кріпацтва і мати право 

«на самих себе робити...». Художньо виражені тут (як і в російському 

оповіданні «Маша») ідеї вільної праці трудівника на себе, близькі до 

тих, які пропагували Шевченко й Чернишевський. 

Мотив згубного впливу кріпосництва на долю підневільної 

людини звучить і в одному з найкращих оповідань Марка Вовчка 

«Два сини»
130

 (1861), де майстерно розробляється актуальна на той 

час тема рекрутчини, царської солдатчини. У формі тужливо-

задушевної оповіді матері-вдови про долю своїх синів, яких пан 

віддав у рекрути й яких загубила царська солдатчина, зображена одна 
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з типових трагедій селянського життя, велике горе й безнадія 

самотньої, пригніченої злиднями немічної матері. В цьому творі 

також порушується людське право. У даному випадку -  ніхто за 

«законом» не мав права забирати дітей вдови в солдати, адже сім‘я 

була без годувальника. Принаймні не можна було забирати обох. У 

творі сказано, що наказ прийшов тільки на старшого, а пан наказав 

забрати й молодшого. Про свободу вибору не йдеться аж ніяк.  

Інша група «народних оповідань» Марка Вовчка — на 

родинно-побутові теми («Сестра», «Чумак», «Сон»). У багатьох із 

них письменниця розкриває внутрішній світ простих селян, високість 

їхніх морально-етичних принципів. Центральна героїня оповідання 

«Сестра»
131

, наділена притаманними саме українській селянці рисами 

лагідної вдачі, виявляє водночас твердість волі у своєму прагненні до 

незалежності, свободи. Вона зворушує душевною добротою й 

самозреченням заради щастя іншого. Також вона відчуває на собі 

відповідальність за своїх племінників, тому піклується про них, 

надсилає гроші, справляє одежу та інші необхідні речі, не зважаючи 

на те що в тій сім‘ї її образили і вона була змушена піти тяжко 

працювати до чужих людей. 

Повість Марії Вілінської «Інститутка»
132

 — найяскравіший 

зразок індивідуальної творчої манери Марка Вовчка як українського 

прозаїка. І. Франко вважав, що цей твір проникає «найглибше в суть 

кріпацького лихоліття». У повісті зображена доля села напередодні 

ліквідації кріпацтва, це гімн свободі та особистим правам людини на 
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гарне, вільне життя. В конкретних явищах, що відбуваються 

переважно в одному поміщицькому маєтку, відтворено кріпосницьку 

дійсність у її найтиповіших виявах. В основі сюжету — реальний 

соціальний конфлікт, який відбиває протиборство двох основних 

антагоністичних сил того часу. В загостренні соціального конфлікту 

повісті відтворюється процес посилення реальних класових 

суперечностей між кріпаками, доведеними до нестерпних страждань, 

і поміщиками, до краю розбещеними своїм повновладдям над 

кріпаком. У повісті зображено два покоління панів і два покоління 

кріпаків. Поміщиця-внучка показується ще жорстокішою й 

аморальнішою кріпосницею, ніж стара пані. Те, що представники 

молодого покоління кріпаків на відміну від терплячої бабусі-кріпачки 

протидіють панським знущанням, прагнуть позбутися влади 

поміщиків, виражає думку про наростання антикріпосницьких 

настроїв у суспільстві. Головна героїня — Устина — хоч і не 

підноситься до активного протесту проти панських знущань, але її 

ненависть до панів зростає, її симпатії на боці волелюбного Назара й 

рішучого Прокопа. Разом з чоловіком, відданим панами в солдати за 

вияв протесту проти катування кріпаків, Устина звільняється від 

влади поміщиків і працює наймичкою в місті. 

В образі інститутки, виписаному різкими штрихами, 

узагальнені найхарактерніші риси експлуататора-самодура, хижака, 

породженого кріпосницькою системою. Поданий у розвитку, цей 

характер розкривається переважно в дії, вчинках, а також через 

бачення й оцінку різних персонажів. Так, крім інших способів 

характеристики, пані інститутці даються прямі оцінки оповідачкою 
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Устиною («недобра», «немилосердна», «охижіла», «тільки погляне, 

то наче за серце тебе рукою здавить», «все злісливіша, все 

лютіша»), Назаром («дивиться так, що аж молоко кисне»), Катрею 

(«вона вже й оком своїм нас пожерла»), Прокопом, панами-сусідами. 

Виступає інститутка і з самохарактеристикою (науку «я в одно ухо 

впускала, а в друге випускала», «Я зо всього викручусь, іще й їх 

оступачу»). Твір художньо переконує, що паразитичне існування й 

повновладдя над кріпаком становлять загрозу морально-духовного 

виродження панівної верхівки, втрати нею людських рис.  

Образом чоловіка інститутки Марко Вовчок спростовує думку 

про істотну залежність долі кріпаків від доброти та освіченості їхніх 

панів. Пан-лікар показаний і освіченим, і добрішим за жінку, але від 

того кріпакам не легше, бо, зрештою, він підкоряється жорстокій і 

владній дружині, своєму класовому оточенню й загалом 

кріпосницьким порядкам. 

Провідним мотивом у творі є думка Устини: «Любо на волі 

дихнути!». Своєю повістю Марко Вовчок переконливо доводила, що 

ліквідація кріпосної системи є головним завданням доби. 

Відображуючи життя в оповіданнях і повісті «Інститутка» переважно 

в межах конкретних картин невеликого масштабу, Марко Вовчок 

підводить, однак, до висновків широкого суспільного змісту — про 

антигуманну сутність, неприродність усього суспільного ладу. В 

українській прозі зароджувалася радикально-демократична концепція 

розуміння народного життя, соціальної дійсності. Серйозне якісне 

зрушення в розвитку прози полягало також у відмові від одвертого 

дидактичного моралізаторства, хоча нерідко виявляється характерна 
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для просвітительського художнього мислення спрямованість на 

усунення вад суспільства через його вдосконалення та перевиховання 

людини. 

У немирівський період, в час великого творчого піднесення, 

Марко Вовчок поряд з українськими творами пише оповідання 

російською мовою — «Надежа», «Маша», «Катерина», «Саша», 

«Купеческая дочка», «Игрушечка», які ввійшли до збірки «Рассказы 

из народного русского быта». Тут вона далі розвиває 

антикріпосницькі мотиви, наближається до сатиричної манери 

письменників гоголівського напряму в розкритті паразитичного 

побуту, бездуховності існування дворян-поміщиків («Игрушечка»), 

спирається на досвід І. Тургенева в поетизації моральної сили й 

духовної величі представників селянських мас (Катерина, Саша з 

однойменних оповідань). Порівняно з першою збіркою «Народних 

оповідань» посилюється увага до явищ зростання класової свідомості 

селян-кріпаків та відповідно загострюється трактування соціальних 

конфліктів («Маша», «Купеческая дочка»), чіткіше 

індивідуалізуються характери, соціально увиразнюються 

психологічні характеристики персонажів («Купеческая дочка», 

«Игрушечка»). 

Оповідання «Маша»
133

 свідчить про те, як чутливо вловлювала 

Марко Вовчок у народному середовищі кінця 50-х років характерні 

вияви зростання протестантських настроїв і прагнення до свободи. В 

сюжеті про принципову категоричну відмову рішучої дівчини-

кріпачки від примусової підневільної праці, кардинальне 
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переродження героїні після викупу з кріпацтва в працьовиту й 

життєрадісну людину, виражається ідея осягнення людиною свого 

щастя у вільній праці на себе. Умови кріпосницького уярмлення 

породжують у допитливої сільської дівчини відразу до кріпаччини, до 

неприйнятних здоровому глуздові прав однієї людини володіти 

іншою як своєю власністю, виробляють непереборне бажання 

вирватися з ярма.  

Навіть у казках Марка Вовчка можна простежити теми права, 

свободи, відповідальності. Для прикладу -  казка «Дев‘ять братів і 

десята сестричка Галя»
134

. Розповідається про вдову та її дітей, котрі 

тільки-но підростуть – змушені йти в найми, щоб забезпечувати 

сім‘ю, адже живуть вони у великих злиднях. Працюючи тяжко й за 

дарма брати знайшли легший спосіб заробляти на життя: вони пішли 

в так званий Зелений Гай, стали розбійниками і вбивали багачів задля 

власної наживи. Хлопці зробили вибір на користь аморального життя 

через те, що більше не могли існувати в неволі, вони прагнули до 

свободи, свободи загалом і свободи у вчинках. Але все погане 

повертається, це було очевидно, що за таке життя треба нести 

відповідальність, інакше доведеться гірко поплатитися. Покидаючи 

матір та сестру хлопці такої відповідальності не мали, вони не думали 

не те, щоб про рідних, але й про самих себе. Все обернулося 

плачевно. Їх мати померла, сестра вийшла заміж за статного, багатого 

козака, і здавалося б мала бути щасливою, але на зустріч новому 

життю молода пара їхала саме через Зелений гай… сталось так, що 

брати вбили коханого чоловіка Галі, чоловік же – смертельно поранив 
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одного з братів. Дві смерті близьких людей дівчина пережити не 

змогла, кинулася в Дніпро. Своя ж рідня відібрала у неї право на 

особисте щастя. 

Бачимо, що твори Марії Вілінської надзвичайно багаті за 

тематикою, мотивами, образами, у них легко відшукати проблеми 

права, відповідальності свободи. Вони наскрізно присутні у її творах і 

їх аналіз може бути безмежним. 

Олена Призиглей 
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АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У ТВОРІ «ПОВІЯ» ПАНАСА МИРНОГО 

Наукові дослідження проблем юридичної відповідальності 

мають давню історію. Попри вагомі здобутки радянської та 

української правничої науки у цій галузі знань є ще чимало 

законодавчих та доктринальних проблем, які потребують нових 

підходів до їх вирішення. На часі потреба системного аналізу 

юридичної відповідальності за законодавством України, його 

порівняльний аналіз із відповідними нормами інших держав Європи. 

Найбільш розповсюдженою в літературі точкою зору на 

відповідальність є її розуміння як міри державного примусу, як 

реакції на вчинене правопорушення. В цьому аспекті на думку 

більшості авторів, відповідальність полягає в якості осуду 

правопорушення, у встановленні для правопорушника невигідних 

(несприятливих) правових наслідків у вигляді обтяжень особистого 

чи майнового характеру.  

Відомо, що Томас Гоббс, який вперше в історії науки вжив 

термін «відповідальність», використавши його в розумінні 

абстрактної відповідальності громадян, поєднаних 

«загальносуспільним договором», за дії своєї держави (Левіафана). 

Кант ототожнював відповідальність особистості з її боргом (вважаємо 

більш правильно вживати термін «повинність», адже борг –калька від 

рос. «долг»), Гегель – із розумним усвідомленням нею необхідності 

визначеної лінії поведінки. Співвітчизник Гоббса Джон-Стюарт 

Мілль майже двома століттями пізніше вперше застосував термін 

«відповідальність» в сугубо ретроспективному значенні. Саме Джона 
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Мілля, як підкреслює C.  Алексеев ,можна з повним правом 

вважатиродоначальником ретроспективної відповідальності, 

відповідальності-покарання, «яка на багато десятиліття і навіть 

століття випередила традицію розгляду цих проблем в 

юриспруденції». Дійсно, сучасне традиційне уявлення про юридичну 

відповідальність виходить від уявлення про неї як про 

відповідальність-покарання, санкції.Між тим, загальновизнаного 

поняття юридичної відповідальності не вироблено і, на думку І. 

Кучеренко «застосування самого терміну «відповідальність» в 

різнобічних розуміннях навіть до деякої міри приводить деяких 

вчених до песимістичних висновків відносно можливості вироблення 

єдиного поняття відповідальності». 

Аспекти та прояви юридичної відповідальності можна 

простежити у багатьох як зарубіжних,так і українських творів. У 

даній статті буде розглянуто на прикладі творі Панаса Мирного 

«Повія». 

У цьому творі письменник змальовує життя села й міста після 

реформи 1861 року, правдиво показує класове розшарування 

селянства й безправне становище трудящих, у гостросатиричному 

плані зображує дворянство, міську й сільську буржуазію, розкриває 

їхню антинародну суть. 

На невеликому часовому відрізку простежено класову 

диференціацію, точніше передиферетщіацію села, перебирання влади 

від старої, одвертої хижої еліти, викоханої кріпацтвом, до нової, 

хитрішої в образі Карпа Здора. Показано заміну панів-кріпосників 

пронирливими нуворишами, що поставали здебільшого з 
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представників торгового капіталу (Колісник), перехід великих 

землевласницьких господарств на орендаторські рейки  (Кравченко), 

загострення класової боротьби селянства аж до «пожежної війни», 

Роман не оминув і класово-станової боротьби дворянства за свої 

командно-панівні привілеї. 

Герої діють в самотині, в роботі, в інтимній обстановці, 

домашній, на вулиці, на сільських сходах, велелюдних міських 

гульбищах, земських з‘їздах. Село, повіт, губернське місто. Маємо 

адміністративно-вертикальний «зріз» життя цілої губернії України, 

побуту та інтересів майже всіх її шарів населення. 

Можна закинути автору забуття робітничого класу? Одне, що 

він ще народжувався, на Полтавщині був нечисленним, ще не 

виділився у щось сформовано самостійне, зливався з 

заробітчанством, наймитством, а через нього - з селянством. А втім, 

такий закид може бути тільки вульгарно-соціологічним. Адже всяка 

панорамність диктується проблематикою твору, сюжетною 

необхідністю. 

Частина перша «У селі». Письменник відразу вводить читача в 

головну сюжетну лінію картинами лютої зими. Зима – одна з 

причинових сил, пружин експозиційного й зав‘язуючого моментів. 

Основний конфлікт – змагання нагло овдовілої Пріськи Притики із 

злиднями та із зборщиком податей Грицьком Супруненком. До 

класової неприязні сільського багатія до бідної родини Притик 

додалася нова, дуже вагома причина – син закохався у їхню дочку. 

Єдина рада – вижити дівку із села. Головна сюжетна лінія стикується 
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тут із лініями Суцруненка та початком третьої – наскрізно фонової – 

лінії Карпа Здора. 

Частина друга «У городі». Головна сюжетна лінія розвивається 

у сплетінні з лінією Загнибід. Світ крамарів-міщаи, звичайно, був 

Христі чужий, як і кожній наймичці із села. «Великі гроші», що їх 

подарував Загнибіда Христі по своєму злочині, щоб вона мовчала, 

служать речовим доказом причетності дівчини до вбивства не так для 

слідства, як для сільського «судійства» і матері, яка з горя й сорому 

помирає. У картинах арешту Христі, похорону виступає у своїй 

незмінній ролі Супрунен-ко. Лінія Карпа Здора має зав‘язку в плані 

соціальної динаміки - збагачення. 

Частина третя «Сторч головою». Головна романна лінія 

розвивається паралельно з лінією Мар‘ї (і з далеким заглибленням в 

кріпацьку юність цього персонажа), новою – Довбні – Марини; 

фатально перехрещується теж з новою сюжетною лінією панича 

Проценка, відавторський біографічний екскурс якого проливає світло 

на суть культурницького народолюбства 60-х років як громадського 

руху.  

Частина четверта «По всіх усю дах». Лінія Колісника стає 

провідною, земська переплітається з нею, втілюється в його 

діяльність і вчинки. Колісник привласнив великі громадські гроші, 

купив маєток, з тривогою чекає земського «наїзду», а поки що 

накинув оком на Христю-арф‘янку, забрав її до себе. Лінія Колісника 

на тривалий час – рік – сплітається з головною романною. 

З допомогою земського бенкету та Христі Колісник вгамовує 

ревізійні заміри Лошакова, а з настанням тепла рушає з повією в 
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новопридбаний маєток - поблизу рідного села Христі. У стосунках 

Колісника із слобожанами та орендарями показується обличчя нових 

експлуататорів, що розмовляють з простими людьми словами і тоном 

поміщиків, діють тим же хижацьким чином. Відвідавши рідну 

Мар‘янівку, Христя «пробуджує» лінію Карпа Здора – тепер 

заможного, поважного, родина якого виявляє ніби по-давньому 

велику прихильність до повії… заради доступу до Колісникового 

лісу. Проявляються також, майже епіложно, лінії батька й сина 

Супруненків. 

Війна із слобожанами породжує нову коротку сюжетну лінію 

орендаря Кравченка. Селяни спалили його садибу, але він, як фенікс з 

попелу, за допомогою Колісника знову постав у своїй зловісній силі.  

Буквально з перших сторінок твору ми зіштовхуємося з 

проявами так званого «правосуддя». У епізоді,коли декілька селян 

поверталися із ярмарку,на якому мали ціль заробити хоч трохи 

грошей, їх зустрічає головний зброрщик у селі – Грицько Супрун. 

Дізнавшись, що селяни не спромоглись нічого заробити, відповідно з 

них нічого покласти у його кишеню, він розлючено викрикнув: «У 

чорну їх!».Тут ми простежуємо абсолютне свавілля у законі. 

Наступною ситуацією був випадок, коли у однієї з головних 

героїнь Пріськи помер чоловік на зворотній дорозі з ярмарку,та ніс 

додому п‘ять карбованців. Ці гроші опинилися у Грицька,з яких він 

взяв 3 на похорон,а два мусив віддати Прісці,чого він звісно не 

зробив. У відповідь на її прохання повернути він почав звалювати 

свою провину на інших селян,наче це вони мусили б зробити. Тобто 

почав усіма можливими шляхами уникати своєї відповідальності. 
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Послідуючим проявом юридичної несправедливості було 

рішення Грицька відібрати у Пріськи землю,законно належну їй, на 

підставі того,що вона за неї не в змозі платити. Також він хотів 

змусити платити її податки за покійного чоловіка. Це рішення було 

абсолютно протизаконно, але у ті часи панам закони були не писані, і 

за беззаконня вони не несли жодної відповідальності. Єдиною 

рушійною силою прости панів був лише cам народ,і саме у цьому 

правовому конфлікті він був важливою рушійною силою: 

«-Та постійте, підождіть! – гука звону Кароп. –Вона по закону 

податків  не повинна платити. Де се видано, щоб удова давала 

податки за померлого чоловіка? З чого їх узяти? 

– А земля?земля? – желіпає Грицько. 

– Що ж земля? За землю викупне требу дати. Ну, викупне й 

буде давати, а податки з якої речі? 

– Так! так! – ревнула громада. – Податки на громаду, а 

викупне – хто землею володіє. 

– Писать? – пита старшина 

– Пишіть! – гука громада». 

Згодом у помсту Грицько наплів, начеб то Пріська зі своєю 

дочкою Христею напоїли його сина Федора зіллям,що той почав 

марити та наче зійшов із розуму. Добрі люди порадили Прісці 

звернутися до суду за такі наклепи не неї. Але суд не зміг 

обвинуватити Грицька, тому що ходили чутки як напередодні він 

вечерям у шинку з суддями.Тобто,як ми бачимо що його свавілля 

знов залишилося без наказаним. 
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Минувши деякий час у хату Пріськи та Христі прийшла нова 

біда. Прийшов писар за зачитав наказ,у якому було домовлено ще при 

покійному чоловікові найняти Христю за десять рублів на рік до пана 

Загніби. Адже колись Пилип (чоловік), позичив у пана гроші і не 

повернув. І іншого виходу як відправити Христю відробляти не було. 

Добре Христя служила у Загніби, аж пока не померла його 

жінка Загнібиха. З жалю пан відпустив Христю додому,та ще й дав їй 

п‘ятдесят рублів, що на той час були дуже великі гроші.  

По поверненню Христі із служби, злі язики почали 

наговорювати на Христю, наче вона чи вкрала ті гроші,чи заробила 

пішовши «на легкі хліби». А деякі навіть перешіптувалися ніби вона 

сама вбила Загнібиху та вкрала ті гроші. В зв‘язку з цим пізньої ночі 

до їх хати прийшов Грицько із становими,з наміром заарештувати 

Христю. Не дивлячись на переконання у своїй невинності,які вони 

навіть слухати не хотіли,дівчину все таки забрали зі словами: 

«– Взять мала дую у волость, а возле старой поставить 

соцьких…І боже храни кого пускать»…». 

Послідуючі аспекти юридичної відповідальності 

простежуються у той період,коли Христя жила та працювала повією у 

городі,під псевдонімом Наташа. Її взявся отримувати місцевий 

заможний пан Колісник.Про нього ходила недобра чутка, що він 

«накрав земських грошей, строячи мости та греблі, купив який 

маєток…он з чого наша аристократія зложиться». 

Він настільки нажився чужими грошима, що навіть дозволив 

собі купити село Веселий Кут. 
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«Маєток стоє тридцять тисяч, - думав він. –Земля там добра, 

родюча. Земля тепер в ціні – по п’ятдесят карбованців десятину не 

купиш, а коли й по п’ятдесят, то сама земля двадцять п’ять 

тисяч.На ліс та дворище п’ять тисяч зостається.З одного 

палацу,коли його розібрати, цегли тисяч на три дістанеш, а крім же 

його хата для управителя зовсім ще 

нова,кухні,конюшні,теплиці,комори, і все те камінне….Ліс іде за 

дурницю. А за його, коли тільки з розумом продавати, не двадцять 

вибереш. Дістається маєток в десять. Це по двадцять рублів 

десятина. Дій його честі!». 

Оскільки Колісник присвоїв собі не тільки ліса,та ще й озеро 

собі,він не дозволяв простим селям ловити там рибу.Вона все ж 

прийшли благати його щоб він дозволив, аргументуючи це тим що і 

вода и риба у ставку-то все боже.На що він відповів: 

«…городи, став..хоч топіться у ньому,для мене все рівно. За се 

тільки окопайте мені ліс ровом. А ви мені на те що? Як тисячу даси, 

то й окопаємо. Чуєте? Тисячу  рублів за те,що обнесете ліс сяким 

таким ровом? Та за тисячу рублів вас усіх з вашими нащадками 

купити можна! До городів я прикидав ще сотню рублів – не брали? І 

не ніжно! Подавай назад городи! Не смій у ставку ловити риби! Не 

хочете? І без вас знайдемо грабарів. На те і грошики, що злуплю з 

вас, знайдуться такі,зо окопають. Не хочете? Ще не те буде. Не те! 

Води з ставка не дам! Копай собі колодязі – та й май свою воду. 

Ставок мій і вода моя!» 

З цих слів ми розуміємо, що пан свавільно присвоїв собі 

землю,яку по суті нікому не належала,була загального користування. 
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Ніхто ні в кого не мав би питати дозволу на той же вилов риби. Але 

користуючись своїм положенням у суспільстві,своїм впливом, та 

неспроможністю селян йому протистояти, Загніба просто вирішив 

нажитися на цьому,присвоївши собі це все добро. 

Те ж саме ми можемо  побачити і на прикладі сучасного 

суспільства. Наша влада теж беззаконно присвоює собі багато земель, 

незаконно відбирає її у власників, та робить с нею абсолютно що 

захоче. А прості люди,на жаль,не можуть цьому ніяк зарадити. 

Після смерті Загніби Христя залишилася ні з чим. Не дістався 

їй ні його маєток,ні квартира. І після довгих блукань вирішила вона 

податися до свого рідного села. Воно сподівалася знайти свою 

колишню хату та залишитися жити там. Але не так сталося як 

гадалося. Дійшовши серед ночі до хати,вона побачила що на її місті 

уже стоїть хата та крамниця жида. Тобто він без усякого дозволю та 

незаконно присвоїв собі землю Христі. Навіть коли вона просилася 

по суті у свою ж власність переночувати, він її не пустив,на що не 

мав права. І так замерзла на смерть Христя біля своєї ж власності. І 

ледве-ледве добрі люди нашкребли їй на похорон одягу та грошей. 

Отже,як ми бачимо,за всі злодіяння лиходіїв не було жодної 

юридичної відповідальності. Село Марянівка,яке є центром подій у 

творі,являє собою так звану невелику державу,де діють свої «псевдо 

закони», не підвладні ґрунтовним поясненням та аргументації. Хто 

вищий за станом - тому закон не писаний. А інші звичай люди безсилі 

проти цієї системи. Увесь твір пронизує нитка свавілля та 

беззаконня,яка трагічним чином впливає на долю головної героїні 

Христі. 
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Отже, при виявленні сутності юридичної відповідальності, 

потрібно враховувати той факт, що правопорушення може 

спричинити і ті санкції, що мірами відповідальності не є. Так, 

примусова охорона зобов‘язань втілюється насамперед у спонуканні 

до їхнього реального виконання. Але реальне виконання, навіть якщо 

воно буде примусовим, не можна вважати мірою відповідальності. 

Юридична відповідальність може слугувати не тільки метою 

зміщення законності і захисту порушених прав і свобод громади і 

масових репресій. Держава, її органи, намагаючись викорінити 

правопорушення, створити стабільний правопорядок у деяких 

випадках використовували не легальні методи боротьби.  

Для того, щоб юридична відповідальність не перетворювалася 

у свою протилежність, юридична наука і практика виробили ряд 

принципів, дотримуючись яких, держава діє в рамках законності і не 

переходить тієї межі, за якою реакція на правопорушення з‘являється 

новим правопорушенням. 

Катерина Коротушка  
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ВЕЛИЧ ВЕЖ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

Звертаючись до праць Олега Ольжича, написаних понад сім 

десятиліть тому, не можна не помітити ту гостру актуальність, яку 

вони мають для нас – українців XXI сторіччя. Одним із найбільших 

захоплень цього мислителя, вченого та політика-націоналіста була 

прадавня культурна спадщина української нації. Він оспівав героїчну 

багатовікову культуру України–Руси у своїх віршах, а також 

присвятив їй низку наукових і публіцистичних праць. Висновки, яких 

дійшов Олег Ольжич, є корисними і цікавими сучасним українцям, 

принаймні тим із них, хто не може бути байдужим до долі української 

культури. 

Олег Ольжич належав до покоління першої еміграційної хвилі, 

яке змогло не тільки зберегти, а й примножити українську культуру 

за кордоном, коли на Україні найкращі традиції українського народу 

руйнувались репресіями, голодомором та реформами. Усією своєю 

творчістю Ольжич прагнув утвердити героїчний світогляд українців, 

пропагував думку, що кожен громадянин має здобувати свободу, 

можливо, навіть ціною власного життя.  

«Нащо  слова?  Ми  діло  несемо.   

Ніщо  мистецтво  і  мана  теорій.   

Бо  ж  нам  дано  знайти  життя  само   

В  красі  неповторимій  і  суворій.   

Що  вибереш,  чи  образ  бездоганний,   

А  чи  прообраз  для  усіх  один?   

Міцніша  віра  і  дзвінкіший  чин   

За  словоблудіє  і  за  тимпани!   
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Ось,  сходить,  виростає,  розцвіта   

Благословеніє  не  форми  —  суті.   

Одвага.  Непохитність.  Чистота.   

Милуйтеся!  Беріть!  І  будьте,  будьте!» 

(«Нащо слова? Ми діло несемо...», «Рінь». 1935 р.) 

Вірші, пройняті цією ідеєю, друкувалися на сторінках 

емігрантської періодики, здебільшого у львівському журналі 

«Вісник» поряд з поезіями Є. Маланюка, Л. Мосендза, Олени Теліги.  

Збірки Олега Ольжича «Рінь», «Вежі», «Підзамчя» абсолютно різні і 

за формою, і за змістом. 

1940 року в Празі виходить друга книга поета «Вежі», яку 

критики називають збіркою революційної лірики, з якої О. Ольжич 

постає неоромантиком, котрому характерні висока напруга почуттів, 

строга й лаконічна мова. Сучасне й майбутнє України болить поетові: 

«Товаришу, любий мій брате, 

Дивися у вічі рабам. 

Як будете так воювати − 

Вкраїни не бачити вам.» 

Революційна лірика цієї збірки, за словами літературознавця 

Юрія Коваліва, «перейнята рвучкими ритмами та риторикою». 

Художній світ у ній представляє, за висловом літературознавця 

Миколи Неврлого, «поета виразно модерного, нової світоглядної 

формації». 

Ця збірка відрізняється від інших збірок тим, що має гостру 

ідейно-політичну скерованість. Збірка «Вежі» складається з двох 

ліричних поем: «Городок. 1932» і «Незнаному Воякові». 
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«Дорога  пряма  і  одверта,   

І  твердо  іде  леґіон.   

Там  втрат  не  буває,  де  жертва  —   

Здобутий  в  огні  бастіон!   

Хто  має  уші  —  хай  слуха!   

Хто  має  серце  —  люби!   

Встає  цитаделя  духа  —   

Десятки  літ  боротьби.» 

(«Городок 1932», «Вежі», 1940 р.) 

«Ви  вийшли,  незнані,  із  темряви  нор   

Позничити  шлях  перемоги.   

І  знав  вас  поштовий  брудний  коридор   

І  сірі  обніжки  дороги.  

Це  ви  написали  на  брукові  міст   

Трьох  літер  багряну  рекляму.   

Не  роки  життєвою  мірою  —  зміст   

Для  того,  хто  дивиться  прямо.» 

(«Незнаному воякові», «Вежі», 1940 р.) 

Поема «Незнаному воякові» є своєрідним посланням, у якому 

поет висловлює свою віру у високу мету задля України, спрямовує 

патріотичну молодь до жертовності, до виконання святого обов'язку 

для своєї землі за най-екстремальніших обставин. 

Вірш «Захочеш — і будеш» — це дев'ятий вірш із циклу 

«Незнаному Воякові», в якому автор у наказовій формі переконує, що 

майже все в житті залежить від нас самих: 

«Захочеш — і будеш. 
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В людині, затям, 

Лежить невідгадана сила.» 

Тільки доклавши власних зусиль, людина може побудувати 

щасливе майбутнє, бо часто вона не усвідомлює, наскільки багатим є 

її внутрішній світ, скільки фізичної сили приховує сила людського 

духу. Але в той же час слід пам'ятати, що наші дії не можуть 

керуватись вседозволеністю, ми не можемо діяти за принципом «Ціль 

виправдовує засоби», адже всередині кожного з нас є вічне мірило 

вчинків — сумління. Автор називає сумління «невблаганним», адже 

ми можемо переконати оточуючих, що примусило нас порушити 

моральні принципи життя, але ми ніколи не зможемо переконати в 

цьому сумління, не зможемо примусити його замовкнути: 

«Навчися надать блискавичність думкам 

І рішенням важкість каміння.  

Піти чи послати і стать сам на сам  

З своїм невблаганним сумлінням.»  

В іншому творі цього циклу Ольжич наголошує на тому, що 

справжній громадянин не має права чекати, коли в майбутньому 

зміниться на краще життя його країни, бо:  

«Держава не твориться в будучині.  

Держава будується нині.  

Це люди, на сталь перекуті в огні.  

Це люди, як брили камінні.» 

Хоча поет усвідомлює, що далеко не кожен має внутрішні сили 

пожертвувати своїм життям, особистим щастям заради щасливого 

майбутнього усіх. Мало таких:  
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«Хто кров'ю і волею сціпить в цемент  

Безвладний пісок міліонів.»       

Отже, увесь цикл поезій «Незнаному Воякові» пройнятий 

гострим осудом безперспективної інерції українців, є поетичним 

закликом не примирятися з принизливим становищем раба. 

У поемі-хроніці «Городок. 1932» йдеться про суворе життя 

українських підпільників. Вона написана під враженням дійсних 

фактів про напад групи української військової організації ОУН на 

пошту, щоб роздобути гроші для організації. Серед українців дана 

акція була сприйнята як помста польському урядові за знущання над 

українським населенням в 30-ті роки. Кілька осіб бойової групи було 

заарештовано. Польська влада, караючи їх, замінила смертний вирок 

довічним ув'язненням. 

«Підзамчя» — посмертна збірка Ольжича, хоча він її 

підготував ще 1940 р. Вона об'єднала творчі пошуки поета часів 

«Ріні» та «Веж», засвідчила високу культуру його художнього 

мислення, схильність до філософських узагальнень духовної 

дійсності. Поезія Ольжича — це сповідь воїна, відкритого й чесного в 

бою, який чітко усвідомлює, що тільки ціною власного життя 

прокладається шлях до свободи, до здобуття права бути справжньою 

нацією.  

Жертовність, «відчуття межової лінії, мужності на краю 

безодні» (М. Ільницький) об'єднують поеми збірки «Вежі» з творами 

«Ріні» та «Підзамчі», хоча за стилем і художніми засобами вони 

різняться. 
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Олег Ольжич вірив у майбутнє України, вірив, що її час 

прийде. Прагнув і в особистому залишити після себе слід. 

Визначальною рисою Ольжича як людини його сучасники називають 

одержимість. Причому ця риса виявила себе у рівній мірі і в 

поетичній, і в науковій, і в політичній діяльності людини-легенди, 

котра була відома відповідно під іменами: Ольжич, Кандиба, Кардаш. 

Сьогодні Олег Ольжич − поет і громадянин, сподвижник 

національно-державної ідеї − приходить до читача, щоб по праву 

зайняти гідне місце серед духовних велетнів українського народу. 

Анастасія Якименко 
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ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОЇ МОРАЛЬНОСТІ І ЗЛОЧИНУ  

У ТВОРАХ В. ПІДМОГИЛЬНОГО 

Валер'ян Петрович Підмогильний – яскрава постать в 

українській літературі,прозаїк українського «розстріляного 

відродження», твори якого охоплюють революційний період.  В його 

творах на першому місці стояли не події, а людина, внутрішній стан її 

душі, психологія сприйняття дійсності, філософське осмислення тих 

подій, в які потрапила людина в епоху революційних бур перших 

років революції та громадянської війни. Неоднозначно сприйняла 

критика твори В. Підмогильного, тим більше, що у його творах не 

було описів тріумфальних перемог будівництва омріяного щасливого 

майбуття. Тут була правда життя, через яку часто розбивалися 

людські мрії і надії, породжували скепсис, розчарування, викликали 

сумнів, а то й несприйняття тих більшовицьких гасел і агітаційних 

закликів, які розходилися з дійсністю, викликаючи супротив у 

молодих душах, критицизм і невдоволення. Людина і революція, 

людина і обставини. Герой болісно шукає себе, він не хоче бути 

сліпим виконавцем чужих ідей, чужих намірів. Герой хоче себе 

бачити і відчувати особистістю серед того загалу. Тому на першому 

місці в творі стоїть морально-естетична проблема, той філософський 

аспект, який розходився з офіційною ідеологічною доктриною — твір 

має бути насамперед ілюстрацією до економічних програм, і тому все 

настирливіше критики розглядають твори В. Підмогильного як прояв 

буржуазного відходу від завдань пролетарського мистецтва. 

   Герої оповідань і повістей В. Підмогильного — живі люди, 

заглиблені в життя, мислячі, в постійних пошуках відповідей на 
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злободенні питання життя — чи це скалічений робітник («Старець»), 

чи це гімназисти («Гайдамаки»), чи студенти («На селі»), підлітки 

(«Важке питання», «Добрий Бог»). Коли вони стикаються з дійсністю, 

а їхніх душах виникає сум'яття, поряд з впевненістю — розчарування 

в тих ідеалах, які так гучно проголошувалися творцями нового 

суспільного ладу 

  В. Підмогильний один із перших підняв і проблему голоду, 

показав причини цієї трагедії («Проблема хліба», «Собака», «Син»), 

всебічно розкрив тяжкі роки боротьби українського народу з 

найрізноманітнішими ворогами за свою незалежність, державність 

(«Остап Шаптала», «Третя революція» тощо).  

Отже, ми бачимо, що у творчості В. Підмогильного 

розгортаються проблеми людської несправедливості, жорстокості, 

свободи. У творах «Проблема хліба», «Собака» автор піднімає не 

лише проблеми справедливості, але й моральності і вселюдських 

моральних цінностей загалом.  

Поблема людської моральності і злочину  

у творах «Проблема хліба» та «Собака» 

   В епохи гострих соціальних конфліктів людська духовність 

має властивість виснажуватись. Це виявляється у формі утрати 

багатьма людьми моральної чутливості до розрізнення таких понять, 

як істина і неправда, краса і потворність, добро і зло. Вселюдські 

моральні цінності виявляються непотрібними. Об'єктом художнього 

аналізу В.Підмогильного стають причини і механізми руйнування 

етичних засад людського буття, характер спотворення моральної 

природи людини і пошук регуляторів нормалізації та гармонізації 
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духовності соціуму і духовного світу людини.  У своїх прозових 

творах В.Підмогильний нерідко доходить висновку, що одним із 

факторів роз'єднання людей у суспільстві, спустошеності людини та 

її моральної деградації є міський спосіб організації життя, де кожна 

людина сам-на-сам залишається зі своїми проблемами. 

  Експозицією оповідання «Собака» є метафоричний опис 

міста, в якому воно постає ніби живою істотою й одночасно неживим 

фізичним об'єктом, який перебуває у стадії стиснення до розмірів 

точки, що може у будь-яку мить вибухнути. З перших рядків автор 

виявляє неприхильність до міста, яке може знищити все живе своїм 

«отруйним повітрям». Мешканець міста, студент Тимергей стає 

творцем далеко не життєствердної філософії – філософії голоду. 

Фінансова криза звела Тимергея з людьми, з якими «він не мав нічого 

спільного». Оточення, чуже Тимергею, не допомагає йому позбутися 

почуття безпорадності. Долаючи часо-просторові межі, Тимергей 

уступає у діалог із титанами філософії. Подумки він звертається до 

Декарта:  

– Декарте! Ти голодував коли? 

– Ні, – каже. 

– Біжи ж мерщій та пиши свою працю. Потім не поїж 

тиждень і    створи нові. Тоді матимеш ти певний ґрунт. Тоді ти не 

скажеш: 

 – Cogito ergo sum... А закричиш! 

– Ой їсточки... 
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– Пам'ятай, що право на існування має лише те, що можна 

спожити. 
135

 

  До «поняттєво – категоріального апарату» філософії Тимергея 

увійшли борщ та ковбаса, що виступили у вигадливих оксиморонно- 

семантичних сполуках: «Кант і борщ. Ніцше і ковбаса». 

  Концепція існування у Тимергея лаконічна, виразна й 

універсально значуща: «Рація життя в тому, щоб їсти». Однією 

фразою Тимергей ніби дає відповіді на всі онтологічні, гносеологічні, 

етичні, психологічні запитання світу. Самому собі Тимергей 

говорить, що людина – не Homo Sapiens, а, передусім, тварина, яка 

керується інстинктами задоволення голоду й споживання. Падіння 

людини з антропоцентричного п'єдесталу, зневіра у людській 

духовності, знищення гуманістичних ідеалів спровокували почуття 

презирства, відрази й відчуження від людей і світу. «Тимергей ... ішов 

у тому ж нахабному настрою... і дивився навкруги з такою зневагою, 

мовби плюнув допіру з місяця на землю». Мізантропія, викликана 

відчуттям голоду, сприяє виникненню в душі Тимергея 

деструктивних імпульсів, спрямованих на соціум і навіть на символ 

сучасної людської спільноти – місто.   

«Якби він міг вимовити свою безсилу, стислу ненависть до 

міста, людей і вулиць, місто зникло б, люди попадали б і вулиці 

вкрилися б пилом. Але Тимергей мовчав, хоч хотілося підійти до 

ближнього будинку, повалити, розтрощити і на купах лишитися 
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святкувати свою перемогу диким танцем.»
136

 Опис нереалізованих 

прагнень Тимергея, доведеного до відчаю почуттям голоду, набуває у 

творі есхатологічного звучання. Але і природа голоду, який має бути 

затамованим, і природа людини, в якій із деструктивним началом 

змагається й воля до життя, не дали Тимергею фізично загинути. 

«Від надій Тимергей сп'янів – йому зробилось тепло, перед 

очима попливли вулиці, а тіло здалося легким і рухливим, мов зроблено 

було з повітря». 
137

 

  В. Підмогильний майстерно аналізує стан Тимергея на шляху 

до найзаповітнішої мрії, послуговуючись імпресіоністичними 

епітетами: «Немов він поринав у прозорий плин, легкий і теплий, як 

промінь сонця.»
138

 

 Якщо в оповіданні «Собака» автор не визначив історичного 

виміру, в якому відбувалися сюжетні події, то в оповіданні 

«Проблема хліба» вже стає цілком зрозумілим, наскільки від 

перипетій вітчизняної історії залежала індивідуальна моральність 

людини. У «Проблемі хліба» В. Підмогильний показав, як історичний 

час активізує механізм «межових ситуацій», як від ступеня 

екстремальності, характерного для окремої життєвої долі, залежать 

етичні засади конкретного індивіда і суспільства – у цьому ж випадку 

їх криза і руйнація. Одною з найкращих форм психологічного 

саморозкриття героя в рамках літературного жанру є щоденник. Із 

протокольною точністю фіксує історію блискавичного духовного 
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падіння герой оповідання «Проблема хліба», що веде розповідь від 

першої особи. Зґвалтоване революцією суспільство спровокувало  

розгул тваринних інстинктів у замученого голодом студента – 

розповідача. Якщо ця причина приводить Тимергея із оповідання 

«Собака» до шахрайської витівки, то в «Проблемі хліба» герой – 

студент, втративши від голоду людську свідомість, перетворюється 

на жахливого монстра. Із байдужістю розповідач констатує факт 

вбивства людини, здійсненого власними руками: «Приступивши до 

діда, я побачив, що він плаває в крові. Годі йому дихати – я таки 

добре стуконув його.  Таким способом на землі відбулося ще одне 

загубство». 

В оповіданні «Проблема хліба» В. Підмогильний розглядає 

генезис злочину. Майбутній вбивця, філософствуючи про людину, 

виявляє щиру зневагу до її тілесної природи. У річищі світоглядних 

тенденцій ХХ століття персонаж, виведений В. Підмогильним в 

оповіданні, дає зрозуміти, що людина усвідомила, наскільки вразлива 

її фізична оболонка, яка неспроможна захистити людську душу від 

падіння. 

«А той, хто хоч на хвилину здолає глянути на себе збоку, 

одразу примітить, що його тіло ... годиться хіба на жаль та глум. 

Чурак, що до нього причеплено чотири палиці й насаджено кулю на 

підпорці – справді чудний, хоч як його виточуй».
139

 

Зневіра у прерогативі духу над тілом, припустимість акту 

насильства щодо ближнього й у той же час жадібне хапання за 
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фізичне існування спрямувала героя оповідання «Проблема хліба» до 

духовного самознищення.      

   В. Підмогильний дійшов у художній формі парадоксального 

висновку: той, хто генерує насильство, беззастережно приймає його 

спрямованим на власне єство. Хто убиває, теж ладний бути вбитим . 

Насильство не залишає альтернативи для подальшого розвитку. 

Людина, яка причастилася насильством, потрапляє у глухий кут. 

Герой оповідання «Проблема хліба» добровільно заплутується у 

тенетах, розставлених заможною спекулянткою, яка намагається 

розв`язати проблему фізичної самотності шляхом купівлі людини за 

харчі. Студент із «Проблеми хліба» вважає «масні пиріжечки» цілком 

достойною ціною власної свободи. Його творча самореалізація 

виявилась у написанні сонета, присвяченого пиріжечкам. 

   У кожної людини своя філософія щастя. Для героя В. 

Підмогильного щастя – це переможне утвердження й упровадження в 

життя «шлункової філософії». «Воно почалося, нове життя! Яка 

радість, який спокій! Шлунок задоволено, і моя душа шугає над 

світом, як духотворець»
140

. Душа героя «збирається на похід по 

всесвіту, щоб бачити все й усе вмістити», подібно до гігантського 

шлунка, здатного проковтнути й замкнути навічно увесь світ. 

«Проблема хліба», голод стають об'єктами безперервної 

письменницької уваги В.Підмогильного. 

  В епохи гострих соціальних конфліктів людська духовність 

має властивість виснажуватись. Це виявляється у формі утрати 

багатьма людьми моральної чутливості до розрізнення таких понять, 
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як істина і неправда, краса і потворність, добро і зло. Вселюдські 

моральні цінності виявляються непотрібними.  Об'єктом художнього 

аналізу В.Підмогильного стають причини і механізми руйнування 

етичних засад людського буття, характер спотворення моральної 

природи людини і пошук регуляторів нормалізації та гармонізації 

духовності соціуму і духовного світу людини. 

Проблеми людської моральності у романі «Місто»  

Валер‘ян Підмогильний — один з перших українських 

письменників, хто почав писати в жанрі урбаністичного роману . 

Його найбільш відомий твір «Місто», яскравий приклад революційно-

романтичної української літератури ХХ-го століття. Відвертий опис 

Підмогильним реалій 1920-х рр. призвів до того, що роман було 

заборонено радянською цензурою, а автора звинуватили в 

протипартійній діяльності і заарештували. Юрій Шерех вважає, що 

«Місто» піддали цензурі через те, що Підмогильний називав речі 

своїми іменами 
141

. У центрі роману освічений провінціал Степан 

Радченко, який приїхав до Києва для того, щоб здійснити свою мрію 

— вступити до університету. Головний герой спершу в захваті від 

принад міста і має намір повернутись додому як тільки отримає 

освіту, — «вернутись на село новою культурною людиною і разом з 

тим привезти туди нове життя»
142

. Проте вже невдовзі після 

приїзду до Києва він розмірковує про безперспективність села і 

сповнений бажання підкорити місто. Радченко соромиться свого 

походження і всіма способами намагається про нього забути. Він 
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дистанціюється від свого сільського минулого і усього, що йому його 

нагадує, — «Село стало йому чуже, воно потьмяніло в його спогадах, 

як блідне ліхтар у проміннях дня, але тяжіло над ним як докір, як 

тривога»
143

. Головний герой намагається наблизитись до міста у 

своїх вчинках своєю поведінкою та зовнішнім виглядом і вдається до 

численних помітних трансформацій. Радченко припиняє спілкування 

зі своїми односельчанами, знищує одяг, в якому приїхав з села, міняє 

ім‘я із Степана на Стефана.  

  Для героя найдоступнішим способом асимілюватись з 

міщанами виявляється література. Будучи начитаною людиною, 

Радченко сам починає писати і досить швидко добивається успіху. 

«Знати літературу є перша ознака культурної людини» 
144

, — вважає 

він. Кожен наступний гонорар за літературну діяльність герой 

вкладає у власні перетворення і вдосконалення — новий одяг, зміну 

помешкання, у своїх приятелів та жінок. У своїх рішеннях і діях 

керується власною користю, — «Література, виявилось, не тільки 

почесна а й владна річ, тобто двічі варта уваги»
145

. 

Абстрагований від свого минулого, Степан переймається лише 

своїм майбутнім і віщує собі успіх, — «позирав у майбутній 

добробут»
146

. Його цікавить будь-який спосіб наблизитись до міської 

культури. 

Помітні зміни відбуваються і у ставленні до своїх так званих 

приятелів і коханок. Він приятелює лише з тими, в кому бачить якусь 
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перевагу над собою і хто може бути для нього взірцем. Щойно 

Степанові починає здаватись, що він зрівнявся з «приятелем», одразу 

ж від нього дистанціюється і часто навіть відчуває зневагу, а жінок 

змінює їх відповідно до власного статусу. Ми бачимо, що тут постає 

проблема людської моралі, яка виявляється у певних  нормах 

поведінки. Єдине у чому Степан стабільний — потреба 

самостверджуватись і рухатись вперед.  Водночас Радченко 

cповнений особистих комплексів. Він практично весь час не 

вдоволений обставинами, що довкола нього складаються, а сором за 

своє походження постійно переслідує його, — «Сором обійняв його за 

себе колишнього, за несвітську наївність його…»
147

. Кидається у вічі 

й те, що з кожним новим епізодом у житті героя, він стає все 

жорстокішим і різкішим 

В «Місті» присутнє незвичне для тогочасної української 

літератури нехтування ґрунтовними моральними засадами та 

людськими прагненнями і емоціями Герой Підмогильного відверто 

кепкує з усіх високих почуттів. Степана Радченка не можна 

трактувати як приклад для наслідування, водночас важко 

стверджувати, що він негативний персонаж. Підмогильний 

демонструє, що «високі ідеали» далекі від реальності, особливо, якщо 

йдеться про життя вихідця з села, якому самотужки доводиться 

долати складні виклики. 

Тетяна Домаєва  
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ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО. ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І… 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

з тебе дивуватися повік… 

В.Симоненко 

Двадцятивосьмилітнім пішов із життя молодий революціонер,  

лицар української поезії з цього ядучого світу. Як би гірко не плакала 

за ним Україна, та його не вернеш. Єдиним скарбом, що лишили для 

нас його золоті руки стали рядки, що вистроїлись на папері, мов 

маленькі воїни. Воїни, які так боролись за свободу, за людську 

гідність, за справедливість. 

Саме розтоптану в роки сталінського свавілля людську гідність 

очищає від бруду, підносить з болота Василь Симоненко. Одним із 

його найперших віршів, що справив враження вибуху в країні, де ще 

не відійшли духовні зашпори від постійного ляку, в якому не жили, а 

існували люди, є вірш «Ти знаєш, що ти людина…» 
148

. Наче нічого 

нового, невідомого читачеві не говорить поет. Але він здатний 

перевернути душу, примушує замислитися над таким простим – і 

таким складним питанням: 

«Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні.» 
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Вірш «Ти знаєш, що ти людина?» має глибокий філософській 

підтекст. Людина повинна знати, що вона – не бездушний гвинтик. 

Що вона повинна мати право на свободу, на визнання своєї людської 

гідності, на можливість жити так, як вона хоче і право на щастя. 

Людина – це цілий світ. «На світі безліч таких, як я, але я, їй-богу, 

один». «Ми – це безліч стандартних «я», і безліч всесвітів різних» – 

утверджує цю думку В.Симоненко у вірші «Я» Ось і тут він з щирим 

запалом звертається до читача: 

«Усмішка твоя –єдина 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої –одні.» 

І ця проста, здавалось би, думка виявляється зовсім не просто. 

Людина замислюється над нею. Починає думати, а чи так я живу? Чи 

гідний я високого імені людини? Що треба зробити, аби залишити по 

собі добру пам‘ять, бо ж: 

«Завтра на цій землі 

Інші ходитимуть люди, 

Інші кохатимуть люди – 

Добрі, ласкаві й злі.» 

А сьогодні все – озера, гай, степи – для тебе. Отож проживи 

життя гідно, достойно людини, передай нащадкам те, що дістав ти в 

спадок від пращурів. На такі роздуми наводить вірш. Людина 

повинна відчути власну значимість, власну гідність на цьому світі. А 

вже на цій основі, філософській, світовизначальній, різьбилися вірші, 

до щемливого болю вражаючі душу картини життя простих людей. 

Дядько добре знає, що «красти погано, куди вже гірш». Та злидні, 
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вимірювані порожніми трудоднями, штовхають його на це. Василеві 

боліло людське горе, він дошукувався першопричин його  і виносив 

на люди. В поезії Симоненка жодного разу не вжито слово система, 

але її зловісна примара постає між рядками поезій. Цим і страшний 

був Симоненко партійно-бюрократичному апаратові, системі, тим і 

намагалася вона заглушити голос поета, цькуючи його, не пускаючи 

твори в світ, між люди. Та поезія Симоненка сама йшла до людей, 

ішла не зі сторінок книжок, які мали б вийти і не виходили, а з вуст в 

вуста.  

Голос поета став голосом народної совісті, виразником правди, 

надії, віри народу. При цьому змальовуючи злободенні гроші життя 

конкретних людей, конкретного часу, він силою поетичного таланту, 

образного узагальнення підніс їх до рівня загальнолюдських проблем 

та ідеалів, залучив до духовних здобутків світової культури. 

Патріотична лірика, любов до рідної України посідає визначальне 

місце в творчості Симоненка. І не даремно. Симоненко знайшов 

проникливі, яскраві образи, щоб передати силу любові до 

Батьківщини, до рідної української землі. Почуття патріотизму – 

найсвятіше почуття людини. Кожен з нас любить землю, де 

народився, виріс, мову, вперше почуту з уст матері, вулицю на якій 

зростав. Любить сильно, щиро. А от знайти слова, щоб виразити свою 

любов – важко, не збиваючись на загальні трафаретні. 

Василь Симоненко такі слова знайшов. Він зумів передати у 

«Лебедях материнства» 
149

 й любов до рідної матері, й любов до 
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прекрасної неньки нашої – України у простих, щирих словах. За 

формою це, власне, колискова пісня. Але здається, що створена не 

матір‘ю, а батьком, хоч і має романтичну назву «Лебеді 

материнства». У ній воєдино сплелися й материнська ніжність й 

чоловіча твердість. Головне в поезії – побажання синові вирости 

справжньою людиною, вірним сином України. У «Лебедях 

материнства» поет у дусі народної творчості малює картину вечора,   

Коли «заглядає в шибка казка сивими очима, материнська добра 

ласка в неї за плечима», коли танцюють лебеді в хаті на стіні, 

лопочуть «крилами і рожевим пір‘ям». Чуєш, як ненька відганяє від 

синової колиски досаду, просить, або тихі зорі опускалися синові під 

вії. Весь світ в очах у матері фантастичний. А далі починається 

своєрідна розмова поета з сином, про те, що він, підрісши, вирушить 

в життєву дорогу – з дорогою часто зв‘язані зміни в людському 

житті: 

«Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 

Виростуть з тобою приспані тривоги.» 

 Поет говорить про зустрічі, які чекають сина на життєвих 

шляхах, про майбутнє кохання, друзів, дружину. Все, все може 

вибрати людина, і шляхи, якими піде. Та завше з сином будуть «очі 

материнські і білява хата»: 

«За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата.» 

 Епітет білява хата не тільки передає традиційний білий колір 

хати, а й наче олюднює її, створює таке враження, наче йдеться про 

живу істоту людину. Ніколи й ніде не забуваймо: щоб нас у житті не 
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спіткало, може, доведеться і впасти на сухому полі, але «прийдуть з 

України верби і тополі». Завершується пісня рядками, які говорять, 

що можна вибирати друга, дружину «і по духу брата, та не можна 

рідну матір вибирати»: 

«Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Для неї жив і творив сам Симоненко.» 

У вірші «Грудочка землі» 
150

 у людській душі засіваються 

перші зерна любові до рідного краю, коли ще мала дитина любується 

природою, серед якої зростає: 

«Ще в дитинстві я ходив у трави, 

В гомінливі трепетні ліси, 

Де дуби мовчали величаво 

У краплинах ранньої роси.» 

 Краса природи зливається з красою рідного слова, пісень 

«замріяних і ніжних», у яких «дзвеніло щастя непочате», а співали ці 

пісні дівчата, які «ішли на поле на жнива». Оці прикмети, чудова 

природа, пісні, праця, люди чесні й роботящі, і є те, що складає 

світлий образ Батьківщини, з якою поет хоче ділити «радощі, турботи 

і жалі». І в його грудях стукотить, як в серце, «грудочка любимої 

землі». 

  Вірш «Україні» – це поетична декларація, в якій автор образно 

говорить про свою злитість з Україною, з її долею: 

«Я… з твоїм іменем вмираю 
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І в твоєму імені живу.» 

Без любові до Вітчизни немає справжньої людини. Любити 

Україну, жити для неї – це означає любити її людей , працювати на їх 

благо. Дбати про те, щоб передати їм світ, землю кращими, як були 

до нас. У вірші «Люди прекрасні» поет розкриває свою жадобу 

життя, творчості, любов до рідної землі та людей: 

«Люди – прекрасні, 

Земля – мов казка, 

Кращого сонця ніде нема, 

Загруз я по серце 

У землю в’язко. 

Вона мене цупко трима.» 

Поет закликає не бути байдужим, залишити по собі добру 

пам‘ять, щоб не сказали люди – «їх на землі не було».  Та, мабуть, 

найсильнішим, найбільш емоційним та художньо довершеним є вірш 

«Задивляюся у твої зіниці» 
151

. Побудований вірш у формі звернення 

сина до матері - України: 

«Задивляюся у твої зіниці 

Голубі й тривожні, ніби рань.» 

  Уже дієслово «задивляюсь» у зіниці свідчить про близькість, 

тісний зв‘язок сина з матір‘ю-Вкраїною, в зіницях якої поет бачить її 

буремне минуле. 

«Крешуть в них червоні блискавиці 

Революцій, бунтів і повстань.» 
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 Два рядки – а скільки сказано: не було мирним і щасливим 

минуле рідної землі, доводилося постійно виборювати не тільки волю 

й незалежність, а й саме право на існування: то в боротьбі проти 

татаро-монгольського нашестя, то у визвольних війнах і повстаннях 

проти польської шляхти, то даючи відсіч турецьким людоловам, то 

захищаючись проти русифікованої політики царизму чи сталінської 

диктатури. 

Україна для поета – найдорожче в світі. Він називає її «дивом», 

своєю «молитвою, віковою розлукою» - бо ж вічно вона знемагала в 

боротьбі проти сильніших ворогів, часто майже безнадійній. Як і в 

інших поезіях, Симоненко говорить, що живе й творить лише заради 

України: 

«Ради тебе перли в душі сію, 

Ради тебе мислю і творю. 

Хай мовчать Америки й Росії, 

коли я з тобою говорю.» 

В цих рядках казенна цензура побачила вияв націоналізму, 

зневагу до інших народів, зокрема російського. Однак це думка 

хибна: 

«Одійдіте, недруги лукаві ! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право 

З матір’ю побуть на самоті.» 

Мати – найдорожча на землі істота. Їй несе людина свої болі й 

радощі, сумніви й успіхи, помилки й гріхи. З нею хочеться 

порадитись, поділитись турботами, покаятись в гріхах. І хіба може 
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бути присутній при цій сповіді хтось третій? Бодай навіть брат, 

сестра чи батько? Ні – з матір‘ю на самоті. Тому й попереджає 

ліричний герой недругів «одійдіте», друзів просить «зачекайте на 

путі». Отже, коли людина говорить з матір‘ю-Україною, - то й усі 

інші країни мають не втручатися в цю розмову. Поет немов клянеться 

у вірності батьківщині, прагне віддати їй усе: працю, творчість, 

всього себе: 

«Ради тебе перли в душі сію, 

Ради тебе мислю і творю. 

І останні рядки вірша: 

Я проллюся крапелькою крові 

На твоє червоне знамено.» 

Роздуми над гірким минулим, тривога за сучасне народу, бо 

вже було видно, що короткочасна ейфорія «відлиги» завертає на 

морози, змушували поета замислитись і над тим, що є 

першопричиною зла, хто винен у пережитій трагедії. Ще у вірші 

«Пророцтво 17-го року» 
152

 Симоненко гнівно звертається до «катів-

тиранів» з попередженням про грядущу кару. Цей вірш з‘явився після 

того, як Василь із друзями відвідали одне з місць поховання жертв 

сталінських репресій - Биківню. Ця подія збурила душу поета, 

загострила гнів і ненависть до тиранії. Він передрікає пришестя 

справедливого суспільства, коли 

«Встане правда і любов на світі, 

І на сторожі правди стане труд.» 
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Цій темі присвячений вірш «Де зараз ви, кати мого народу?» З 

гнівним пекучим сарказмом звертається поет до тих, хто 

десятиліттями гнітив і катував народ: «Де велич ваша, сила ваша 

де?»– протиставляючи їхній «чорній злобі» почерпнуті з народного 

джерела символічні образи рідного краю – «ясні зорі і тихі води».        

Деякі рядки звучать як лозунги: 

«Народ мій є! Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ.» 

Ставлення до людини як до гвинтика, яка принижувало 

людину, її гідність, убивало її творчий дух, найяскравіше та 

найпереконливіше, з величезним почуттям любові до людини 

викрито й осуджено у таких віршах, як «Ти знаєш, що ти людина…», 

«Я», «Дід умер», «Баба Онися», «Перший» та ін. 

Разом з тим В.Симоненко засуджує бюрократів, апаратників, 

чиновне керівництво – від колгоспу й сільради до центральних 

установ – за бездумне, зневажливе ставлення до людей праці, до 

їхнього життя, потреб, вимог. Так, в одному з найсильніших віршів –

«Злодій»  розповідається про те, як «дядька затримали чи впіймали – 

Дядька і сільраду ескортували», «дядька повчали й докоряли: «Як же 

вам, дядьку, не ай-ай-ай красти на полі свій урожай?» Та дядько знай 

і без них , що красти погано, куди вже гірше»… Це бачимо й з таких 

деталей, як «він кліпав довгими віями», як йому «важко дивитися в 

очі ганьби» й самого мучить совість. Та крав він, якщо це можна 

назвати крадіжкою, з безвиході. Поет це добре розуміє і питає: 

«…Хто обікрав, обскуб його душу, 

Хто його совісті руки зв’язав?» 
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Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці В.Симоненка. 

Василь Симоненко прожив 28 років. Та він назавжди увійшов в 

історію рідної культури своїм болем за долю України, тривогами за 

Всесвіт, ліричним звучанням своїх інтимних творів, у яких зворушує 

краса і щирість почуттів. І хоч інтимні мотиви Симоненка переважно 

тісно пов‘язані з пейзажами, соціальними, громадянськими, все ж у 

вірші про кохання у його поетичній спадщині займають чільне місце. 

Більшість з них увійшла до циклу «Тиша і грім», частково – до циклу 

«Земне тяжіння» Юнацькі мрії, сподівання разом з легким смутком 

охоплюють ліричного героя поезій «Люди різні між нас бувають…» 

та «Пригадую усе слова…». Образ коханої порівнюється ним з 

весняним громом, який стає «совістю і душею» і «щасливим 

щастям».   Самовіддане глибоке кохання сповнює ліричного героя у 

вірші «Ображайся на мене, як хочеш» 
153

. У цьому творі лунає заклик 

поета прожити життя, розмінюючи кохання на дрібниці: 

«Для кохання в нас часу мало, 

Для мовчання - у нас віки.» 

Несподівано прийшла любов до ліричного героя у вірші «Вона 

прийшла». Під впливом чару кохання міняється його внутрішній світ, 

і все довкола теж стає привабливішим і кращим. Душа закоханого 

співає солов‘ями, вона тягнеться за чудовим покликом: 

«Прийшла любов непрохана й неждана 

Ну як мені за нею не піти?» 
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Ліричний герой створив для себе образ коханої, далеко від 

чогось конкретного, реального, кохана з‘явилася хлопцеві тільки в 

романтичних маревах. І ось сталося . «Вона до мене виплила з туману 

моїх юнацьких несміливих слів». Почуття любові всесильні, вони 

здатні оповити людину, особливо молоду, здатні направити її на 

рівну дорогу життя. Поет малює привабливий образ вимріяної в снах 

любові: 

«Вона прийшла заквітчана і мила, 

І руки лагідно до мене простягла, 

І так чарівно кликала й молила, 

Такою ніжною і доброю була.» 

У душі ліричного героя сталася зміна – і досить примітна: він 

«не чув, як жайвір в небі тане, кого остерігає з висоти…» Образ 

оспіваного в піснях солов‘я українських степів не випадково 

появився в поезії: він символізує злагоду між людьми, несе добро і 

щастя. 

Людина глибокої душі, В.Симоненко у віршах про любов не 

міг бути поверховим чи нещирим. Він був прекрасним і чистим 

навіть тоді, коли не все склалося за бажанням, коли не вдалося 

висловити коханій те, чим жила душа. 

«Не вір мені, бо я брехать не вмію, 

Не жди мене, бо я і так прийду. 

Я принесу тобі свою надію, 

Я подарую смуток і біду.» 

Надзвичайно самокритичний герой у другій строфі вірша: 

«Слова ясні, лише мені відомі, 
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У бурмотіння скучне переллю 

Свою усмішку у холодній втомі, 

Бездумно, безголово утоплю.» 

  Заслуговують на увагу ті вірші інтимної лірики В.Симоненка, 

в яких він по-філософськи розмірковує про взаємини коханих на тлі 

буденщини. На думку автора, втрачає багато той, хто не вміє 

поступитися, не здатен відрізнити жахливого від дріб‘язкового, 

мізерного життя. Звичайно, «не можна заховати за рожевими 

ілюзіями вуалі», але можна обійти незначні життєві незгоди. Вчасно 

сказане «Пробач…, моя вина», як у вірші «Моя вина» 
154

 рятує 

кохання, допомагає подолати кризу. 

«І вагання і сумнівів час 

Дріб’язкові хмарки образи 

Не закрили б сонце від нас.» 

Любов у душі «щедро… б світила» і знову й знову оновлювала 

б людські почуття. Цікаве закінчення поезії: 

«Ненаглядна, злюща, чудова, 

Я без тебе не можу жить!» 

Марія Блищик  
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«Я ХОЧУ ПРАВДІ БУТИ ВІЧНИМ ДРУГОМ»  

– ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО 

Не знаю, ким – дияволом чи богом –  

Дано мені покликання сумне: 

Любити все прекрасне і земне 

І говорити правду всім бульдогам.  

В. Симоненко 

Після смерті Й. Сталіна у 1953 році в Радянському Союзі 

відбуваються помітні зміни, спрямовані на лібералізацію суспільного 

життя. У період «відлиги» почало формуватися нове покоління 

людей, яке виступало за оновлення суспільства, за справжні 

культурні цінності, національну свободу, людську гідність. Цю 

генерацію інтелігенції названо «шістдесятниками», оскільки пік їх 

творчої активності припадає на початок 60-х років ХХ століття. 

Серед провідних постатей нової плеяди були Іван Драч,  Борис 

Олійник, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Василь Симоненко, Алла 

Горська, Юрій Іллєнко, В‘ячеслав Чорновіл та ще багато інших 

видатних митців. 

Шістдесятники прагнули свободи в усіх її виявах: свободи 

совісті, свободи мислення, свободи нації. Культ особистості має 

змінити культ особи, тобто утвердження унікальності й 

неповторності кожної пересічної людини. Особливе місце займає 

патріотизм, що виявляється в національній самосвідомості, 

збереженні історичної пам‘яті, любові до Батьківщини, 

відповідальності перед нею. Дослідження є актуальним тому, що 

світоглядні засади шістдесятників, зокрема Василя Симоненка, не 
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втратили своєї важливості й до сьогоднішніх днів, бо ж 

державотворчі процеси в Україні все ще тривають й українцям 

потрібно згадати настанови своїх попередників – не боятися брати на 

себе відповідальність за долю країни, бути сіячем на національній 

ниві.  

Звісно, компартійні ідеологи жорстоко розкритикували 

вільнодумство. До непокірних почали застосовувати адміністративні 

заходи: заборона друкуватися у журналах та газетах, розгін 

літературно-мистецьких вечорів, закриття клубів творчої молоді, а 

особливо активних спіткала «загадкова» смерть, наприклад, 

двадцятивосьмирічного Василя Симоненка у середині грудня 1963 

року. Хоча не всі шістдесятники змогли витримати тиск, але 

найстійкіші не відмовилися від своїх переконань і, незважаючи на всі 

дії органів КДБ, у суспільно-політичному житті з‘явився самвидав – 

офіційно невизнана, підпільна література, яку не могли знищити 

ідеологи.  

Багато поєдналось у цій нелегкій літературній долі. «А 

водночас і типова вона, як для нашої літератури загалом, так і для 

творчого покоління «шістдесятників», що до нього належав і В. 

Симоненко»
155

. Василь Андрійович народився 8 січня 1935 року в с. 

Біївцях на Полтавщині. Перші серйозні літературні спроби митця 

припадають на період навчання на факультеті журналістики 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. На початку 

1960-их років В. Симоненко рішуче й захоплено ввійшов у коло 
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київської опозиційної інтелігенції, яке тоді почало формуватися.  

Саме у цей час у Києві виник Клуб творчої молоді, що ставив собі за 

мету духовне відродження України. Серед його членів були Іван 

Світличний, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, 

Алла Горська, Михайло Брайчевський, багато інших талановитих 

молодих людей.  

Митці розпочали небачену культурно-просвітницьку діяльність 

у найрізноманітніших формах. Василь Андрійович хоча і жив у 

Черкасах, але намагався якомога частіше приїжджати до Києва, 

спілкуватися з друзями, відвідувати літературні вечори. Робота в 

обласних виданнях «Черкаської правди» та «Молоді Черкащини» 

вимагала звеличувати і прославляти тих, хто виконує і перевиконує 

норми, а совість прагнула до зображення правди і співчуття. Микола 

Жулинський зазначає, що «як журналіст, Василь Симоненко мусив 

бути обачливим, перестраховуватися, вміло обходити ідеологічні 

пастки, в які цілеспрямовано «заганяли» чутливу на співчуття до 

української долі поетову душу»
156

. Молодого публіциста цікавили 

наукові, економічні, мистецькі здобутки країни; подолання страшних 

наслідків Другої світової війни, збереження миру на планеті. Проте 

Василь Симоненко не міг утриматися від критичного зображення 

«тіньових сторін тодішнього життя в Україні»
157

. Журналіст помічав, 

що глибоко гуманні принципи, як забезпечення соціальної 

                                                             
156

Жулинський Микола. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, 

студентам, учителям / Микола Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – с. 961-962 
157

Г. Суховершко. Непокірний літописець / Григорій Суховершко // Симоненко Василь 

Андрійович. Твори: У 2 т. – Т.2: Статті. Рецензії. Нариси. Виступи. Листи. Автографи. 

Документи біографічного характеру / Упоряд. Г. В. Суховершко, Т.А. Клименко, П. М. Жук, 

С. І. Кривенко. – Черкаси: Брама-Україна, 2004 – с. 17 
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справедливості, побудова громадянського суспільства, підвищення 

матеріального і культурного рівня життя людей, залишаються 

проголошеними лише на папері, а в дійсності все зовсім по-іншому.  

Проте якщо на публіцистичні праці звертали більшу увагу, то 

вільніше можна було почувати себе у поезії, хоча й тут не можемо 

говорити про цілковиту свободу. У більшості поетичних творів митця 

звучить заклик до відповідальності, як у перспективному, так і в 

ретроспективному аспектах. Василь Симоненко розуміє важливість 

своїх (і не лише) вчинків для суспільства, для майбутнього народу, 

але не забуває і про ретроспективний аспект – відповідальність за 

раніше вчинене, яка може бути пов‘язана із зовнішнім впливом зі 

сторони держави, суспільства чи інших осіб. Вона може бути 

правовою, моральною, громадською, сімейно-побутовою, релігійною. 

Академік Іван Дзюба зауважує, що «кожен значний поет, який 

відчуває свою відповідальність перед народом. – неминуче приходить 

до необхідності щось дуже важливе народові сказати»
158

.  До цієї 

особливої розмови з народом кожен поет обирає свій шлях. Василь 

Симоненко слідував від простоти до складності. Він прагнув 

збагатити початкову простоту глибшим, складнішим змістом, 

розмаїтістю настроїв. Його складність і простота були однаково 

прийнятними, бо виникали не з бажання бути простим чи складним, а 

з потреби бути чесним.  
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Особливою популярністю користується поезія «Ти знаєш, що 

ти – людина?», яка є, по суті, своєрідним життєствердним маніфестом 

особистості. Здається, що все просто і зрозуміло, але за філософською 

наснаженістю цей поетичний твір можна віднести до кращих зразків 

української літератури. Василь Симоненко звертається до читача із 

запитанням, чи пам‘ятає він, ким є у цьому житті, чи знає про своє 

справжнє призначення та відповідальність, яка лягає на його плечі: 

«Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні?»
159

 

Підтримуючи ідеї шістдесятників, автор розвінчує культ особи, 

«теорію гвинтиків», і закликає нас не бути бездушними механізмами 

у глобальній системі, а бути особистостями з правом на свободу, на 

визначення своєї людської гідності, на можливість жити так, як ми 

хочемо, і, нарешті, правом на щастя. Так, умови життя часом важкі та 

немилосердні, але треба вистояти, намагатися пробудити людину, 

застерегти душу від морального знесилення та зачерствіння.  Василь 

Симоненко наголошує на тому, що кожен з нас – індивідуальність: 

«Усмішка твоя – єдина,  

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні.» 

Народна мудрість говорить, що очі – дзеркало душі, а «єдині 

очі» підкреслюють неповторність та унікальність у цьому світі, котру 

людина має оберігати й цінувати, котру мають поважати інші.  

                                                             
159
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«Сьогодні усе для тебе –  

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 

Кохати спішити треба -  

Гляди ж не проспи!» 

В. Симоненко зауважує, що кожен день відведений для людини 

та її діяльності, тобто кожна мить є неповторною і саме тому її варто 

цінувати. Важливо і не відкладати на завтра, бо можна ще багато чого 

не встигнути. Автор сам поспішав жити, намагався зробити якомога 

більше, бо розумів, що життя надзвичайно швидкоплинне: 

«Більше тебе не буде. 

Завтра на цій землі…» 

Отже, ми бачимо у цій поезії заклик до відповідальності, яка 

постає перед людиною, що живе сьогодні, може користуватися всім, 

що її оточує,  і вона не має права нехтувати своїм обов‘язком.  

Ідея людської гідності, гордості з того, «що ти - людина», 

доповнюється мотивом уселюдської спільноти, яскраво вираженим 

протестом проти диктату сили, авторитарності, проти «ідеологічної 

стандартизації образу мислення, життя і поведінки радянської 

людини»
160

: 

«У кожного Я є своє ім’я,  

На всіх не нагримаєш грізно,  

Ми – це не безліч стандартних «я»,  

А безліч всесвітів різних. 
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Ми – це народу одвічне лоно, 

Ми – океанна вселюдська сім’я. 

І тільки тих поважають мільйони, 

Хто поважає мільйони «Я».»
161

 

Василь Симоненко пам‘ятав і про відповідальність людини за 

свій шлях, з одного боку, та за свою землю - з іншого: 

«Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, 

Є тисячі ланів, але один лиш мій.»
162

 

Такий вид відповідальності можемо назвати патріотизмом, 

тобто любов‘ю та відданістю Батьківщині, прагненням своїми діями 

служити її інтересам. Людина усвідомлює, що її життя можливе лише 

в контексті буття свого народу, своєї нації на власній території. 

Людина не може відокремитись від того, з чим пов‘язана 

інтелектуально та морально. 

«Бо нива — ця моя! Тут я почну зажинок, 

Бо кращий урожай не жде мене ніде, 

Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 

Мене на ниву батьківську веде...» 

Ліричний герой поезії постає перед нами женцем, який, 

розуміючи покладену на нього відповідальність, готовий працювати 

на «ниві нерясній», буде першим, хто почне жати, «падати з утоми», 

але все ж продовжувати роботу, бо це його рідна земля. Цей 

поетичний твір є значною мірою автобіографічним, адже Василь 

Симоненко також був працьовитим робітником на українській 
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літературній ниві: «Такі, як я, теж необхідні для літератури. Ми 

своїми кволими думками угноїмо ґрунт, на якому виросте гігант. 

Прийдешній Тарас або Франко»
163

. Митець бачить перспективи 

розвитку української культури у майбутньому, відчуває своє 

покликання, розуміє, у чому полягає його місія і не боїться брати на 

себе відповідальність.  

Журналіст Симоненко спрямовує свої інвективи на 

«перевертнів і приблуд», на «орди завойовників-заброд», називаючи 

їх «катами мого народу». Поет вражений до відчаю тим духовним 

спустошенням, тим моральним очерствінням, яке вони витворили, 

проте автор вірить у світле майбутнє свого народу, що він вистоїть, 

не впаде на коліна. «Де зараз ви, кати мого народу?» - це праведний 

гнів і вистраждана гордість, це вірш-плакат, що рясніє експресивною 

лексикою, знаками оклику та публіцистичними інтонаціями: 

«Народ  мій є! Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ!»
164

 

«Пряме продовження Шевченкових прозрінь раз по раз 

виринає»
165

 у цій поезії, як і багатьох інших, написаних за лічені 

місяці до смерті. В. Симоненко твердо став серед тієї групи 

літературної молоді, що відроджувала Шевченкове начало, його 

велике звертання до мертвих, і живих, і ненарожденних земляків 

своїх. Своїм побратимам по перу Василь Андрійович «заповів 

                                                             
163

Василь Пахаренко. У дорозі до Рідного краю. До 75-річчя з дня народження Василя 

Симоненка //  Свобода. - №3. – 2010. – с. 5 
164

Симоненко Василь. Ти знаєш, що ти – людина: Вірші, сонети, поеми, казки, байки / 

Упоряд. В. А. Гончаренко – К.: Наук. думка, 2001. – с. 139-140 
165

Ткаченко А. О. Василь Симоненко: нарис життя і творчості / А. О. Ткаченко. – К.: Дніпро, 

1990. – с. 70 



201 

 

вірність отій великій Шевченковій традиції нашої літератури»
166

. Про 

особливе ставлення свідчить той факт, що В. Симоненко підіймався 

на Чернечу гору босоніж, несучи взуття у руках.  

Спільним для обох поетів була не лише полум‘яна любов до 

України та гнів проти її ворогів, а й покликання висловити те, що 

ніхто не наважується сказати, але те, що вже народилося у людських 

умах та душах. Щось «шевченківське» є також і в діапазоні голосу – 

від грізного пафосу до ніжного зізнання, від гімну людині до 

глузливості з того, що тільки подобу людську має, від болю за 

людські кривди до вдячності життю за його прості радощі. Як і 

Шевченкові, Україна Симоненку потрібна не для гордині, а для 

справедливості, бо який же це світ, у якому не буде твого народу… 

У поезії «Стільки в тебе очей» Василь Андрійович у своїй 

«скромній праці» вбачає щось від славних літературних 

попередників, пов‘язуючи себе з ними родинними зв‘язками:  

«…щось у мене було 

і від діда Тараса, 

і від прадіда — 

Сковороди.»
167

 

Отже, непросто було Василю Симоненку на літературній ниві, 

як і його попереднику, геніальному Тарасу Шевченку. Проте митець 

не боявся того, що його чекало, не боявся говорити правду 
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«бульдогам», брати на себе відповідальність за майбутнє, працюючи 

сіячем та женцем на національному полі. Підтримуючи традиції 

шістдесятників, Василь Андрійович сміливо заявляв про те, що 

ображало його здорове національне почуття, руйнував «систему 

гвинтиків», не соромився говорити про свою любов до України. Він 

жив, як і писав у своїх поезіях – сьогодні, намагався бути активним, 

зробити якомога більше: 

«Так краще в тридцять повністю згоріти,  

Ніж до півсотні помаленьку тліть.»
168

 

Ольга Чорнобай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168

Симоненко В. Твори : у 2 т. Т. 1 : Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. 

Літературні статті. Сторінки щоденника. Листи / В.Симоненко ;  упоряд. : Г. П. Білоус, О. К. 

Лищенко. - Черкаси : Брама-Україна,  2004. - С. 169 

 



203 

 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ МІСЦЕ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДУ Г. СКОВОРОДИ 

Григорій Савич Сковорода – це та людина, яка тікала не від 

світу, а прагнула відсторонитися від мерзот, тілесних зваб і викликів 

задля вглиблення себе в самого себе, у свою душу через вплив різних 

полярних факторів – добра та зла, брехні та правди, темного та 

світлого… Сковорода – це духовний промінь, який увиразнив шлях 

до самовдосконалення через освіту, знання, моральне оздоровлення 

української людини, а згодом – всього українського суспільства. 

Письменник-філософ замислив сприяти формуванню нового 

суспільства, але почав це формування із себе, власним прикладом 

закликаючи інших до самовдосконалення. 

Видатний мислитель був  зачинателем украïнськоï лiтературноï 

байки. Він написав тридцять байок, які помістив у новостворену 

збірку «Байки Харківські».  Центральною темою цих байок було 

висміювання різних людських вад, та паралельно піднесення 

справжньої цінності людини.  

«Основна проблема людського існування – щастя конкретної 

людини – розв‘язується лише подвигом самопізнання, через який 

виявляється справжня людина, внутрішнє ―Я‖ і водночас 

розпізнається спорідненість (сродність) певному виду корисної і 

продуктивної діяльності»
169

. 

Ці основні позиції можна знайти у байці «Ворона і Чиж», де 

автор нам показує егоїзм Ворони, яка назвала Чижа жабою лише за 
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те, що  він зелений, хоча насправді Ворона зі своїм співом нагадує 

справжнє квакання жаб. Тому мораль байки в тому, що треба зважати 

перш за все на внутрішні якості людини, на її духовність, а не на її 

зовнішній вигляд, адже він часто може обманювати. Такою ж є і 

байка «Собака та Вовк», де Вовк намагався приєднатися до двох 

собак, які мали певний авторитет у селі. Вовк керувався тим, що дуже 

схожий на собак «голосом і волосом». Але Собака згадав про овець, 

яких вони охороняють, а вовки здирають з них шкуру. 

Послуговуючись цією темою згодом Сковорода висунув такі 

афоризми: «…не суди лиця, суди слово…», або «без ядра горіх ніщо, 

так само, як і людина без серця». Виходячи з концепції двоїстої 

проблеми всього світу, Сковорода розрізняє в людині її тілесну і 

духовну (божественну) натури. Філософ безпосередньо наслідував 

теософську традицію протиставлення смертного тіла богоданій 

безсмертній душі
170

. 

Ще одна цікава байка, яка має філософську думку, пов‘язану з 

людиною. Це байка «Щука і Рак», у якій Щука жадібно проковтнула 

солодку поживу, але там виявився гачок, який застряг у неї в нутрі, 

Рак це побачив, а на наступний день на питання чому Щуці сумно, 

вона відповіла, що хоче попливти у інший край, але Рак відкрив 

сутність проблеми, говорячи, що то гачок являється джерелом її суму, 

який Щука не помітила, коли ковтала. 

Тут мислитель подає роздум про причину радощів чи суму,  і 

тлумачить, що солодкі ласощі – це те, що ховає в собі гірку отруту, 
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але цю отруту дуже важко помітити. Гачок, це своєрідний символ 

беззаконня, який ховається за прекрасною обкладинкою, але який 

потім ранить душу людині. Треба тлумачити гачок ще як людські 

пристрасті, які воюють проти розумного закону. 

Григорій Савич торкається дуже актуальної проблеми, яка 

пов‘язана з посадам та чинами у своїй байці «Олениця та Кабан», де 

Олениця привітала з усією повагою Кабана, на те Кабан дуже 

обурився, почувши, що його назвали саме «кабаном», і пробурмотів, 

що давно називається Бараном, бо у нього начебто славетний рід 

бобрів, і носить він на публіці здерту шкуру вівці. На що Олениця 

відповіла, що судить не за одежиною, а за справами,  додавши, що 

Кабан ще й досі продовжує рити ями та руйнувати паркани. 

На фоні цієї байки можна побачити дурнів, які пхаються до 

вищого чину, зовсім не спорідненого собі, надіючись, що пишні шати 

прикриють їхню сутність, але ж ні! Таких людей висміює 

суспільство, прозоро бачачи їхню справжню сутність, а їхня ніби 

«маскувальна» обгортка, не так вже й маскує дії, які притаманні цій 

людині насправді. 

Дуже алегоричною є байка «Жаби», яка зображає скромність та 

розкіш. Сюжет виступає із того, що жабам ніде жити, бо їхнє озеро 

висохло і вони у пошуках іншого дому, і коли вони знаходять нове 

озеро, стара жаба відмовляється у ньому жити, надаючи перевагу 

маленькому джерелу, що тече понад лісом, на що її товаришки цьому 

дивуються. 

Озеро – це розкіш, якої прагнуть всі, джерело – це будь-яка 

праця, будь-яке ремесло, яке постійно перебуває у русі, але не всі 
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розуміють його справжньої цінності, яка полягає у забезпеченні 

спокійного існування у суспільстві, яке пов‘язане з чесною постійною 

працею, постійним рухом. Розкіш може вичерпатись, зубожіти, як те 

озеро. Скільки багатіїв щодня стають жебраками, але скільки людям 

не кажи цього, вони все-одно будуть тягнутися до більшого, лише 

мудрі зможуть задовольнитися малим. 

Крім загальних філософських поглядів на сутність людини, 

Григорій Сковорода також звертався до конкретної саме української 

людини. Причиною того стало те, що митець жив у поруйнованому 

суспільстві, яке було позбавленим внутрішньої гармонії. Такі 

національні події, як закріпачення українських селян, кроваві 

розправи над гайдамаками, знищення Запорозької Січі та багато 

інших вплинули на лобу Григорія Сковороди. Україна втратила 

найголовніше – свободу, не тільки політичну, а й духовну. 

Таким чином, Сковорода відкрив у своїй поезії національну 

сутність культури. Філософ сам відчував недостатність свободи 

українця, він бачив звужені можливості для української людини 

зреалізувати себе у власній культурі, тому він одстоював ідею 

культурної та духовної самобутності українського народу, ідею 

внутрішньої свободи людини. Сковорода – поробник свободи як 

запоруки вільного розвою людських чеснот і здібностей, як основи 

суспільної гармонії, без якої не може запанувати справедливість
171

. 

Найбільше розкриває тему свободи вірш «De libertate», який 

входить у відому збірку «Сад Божественних Пісень», де автор 
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роздумував про поняття свободи і виславляв гетьмана Богдана 

Хмельницького, який у свій час визволив Україну: 

«Що є свобода? Добро в ній якеє? 

Кажуть, неначе воно золотеє? 

Ні ж бо, не злотне: зрівняши все злото. 

Проти свободи воно — лиш болото. 

О, якби в дурні мені не пошитись, 

Щоб без свободи не міг я лишитись. 

Слава навіки буде з тобою, 

Вольності отче, Богдане-герою!» 

Сковорода розшифровує термін «свобода», як найголовніше в 

бутті людини. Він підтверджує той факт, що свобода є найціннішою, 

найдорожчою за все «злото». Поета турбує той факт, щоб не 

лишитись свободи, адже тоді людина втрачає все – віру в себе та віру 

в інших, у неї зникає всяке бажання жити, існувати в суспільстві.  

Суттю свободи є можливість вибору. Сам вибір можливий за 

наявності альтернатив і доступності можливих варіантів. Свобода – 

це відсутність рабства, можливість жити по своїй волі, не 

обмежуючись соціальними рамками
172

.  

Сковорода у своєму вірші намагався донести до людей тієї 

епохи (здебільшого закріпачені селяни) всю цінність поняття 

свободи, де людина може проявити себе як людина самостійна, 

творча. 
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Світогляд і просвітительська діяльність Г. Сковороди 

віддзеркалювалися в його поетичній творчості. Через вірші він 

викладав свої філософські погляди, викривав соціальне зло. 

Григорій Сковорода був своєрідним сатириком, який 

висміював тогочасну дійсність, а саме соціальну картину життя. Вірш 

«Всякому місту – звичай, права» – це одне з найбільших досягнень 

поезії Григорія Сковороди. Саме в цьому доробку поет-мислитель 

змалював соціальні відносини на Україні в другій половині XVIII ст. 

Початок віршу показує нам власні роздуми автора про сенс 

життя, про людські вчинки, смаки та уподобання, які кожен робить на 

свій лад: 

«Всякому місту — звичай і права, 

Всяка тримає свій ум голова; 

Всякому серцю — любов і тепло, 

Всякеє горло свій смак віднайшло.» 

Відштовхуючись від подальших рядків віршу, можна побачити 

велике бажання автора показати читачу вади суспільства, відкрити 

кожному очі на пороки різних посад та чинів («Федір-купець 

обдурити прудкий», «ті на ловецтво готують собак», або «ладить 

юриста на смак свій права» і т.д.)  Врешті-решт автор прагне, щоб 

кожен побачив себе зі сторони і прийшов до відповідальності. Але що 

ж призводить людей до безвідповідальності? На це питання 

спробував дати відповідь філософ-мислитель XX ст. Е.  Фромм: 

«Багато людей обтяжуються цією відповідальністю і намагаються 

відхилитися від неї, іноді несвідомо»
173

. Так ось, щоб усвідомити цю 
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відповідальність, Сковорода визначив конкретний ідеал, до якого 

повинна прагнути кожна особа. 

Наприкінці віршу вже ясно подано цей ідеал людини, як особи 

чесної, безкорисливої, якій властиві поривання вищого порядку, 

ясний розум, чиста совість: 

«Знаю, що смерть — як коса замашна, 

Навіть царя не обійде вона. 

Байдуже смерті, мужик то чи цар,— 

Все пожере, як солому пожар. 

Хто ж бо зневажить страшну її сталь? 

Той, в кого совість, як чистий кришталь...» 

Доречними є тези вже вище згаданого філософа Е. Фромма, що 

«Людина відповідальна перед своєю совістю, і ця совість 

орієнтована на благо своє і інших людей. Захист інтересів інших 

людей є природним прагненням людини, проявом вищого початку в її 

душі»
174

. 

Отже, проаналізувавши  невелику частину величезної 

спадщини просвітителя, філософа і поета Григорія Сковороди, варто 

зазначити його вагомий внесок в українську літературу, адже він 

звертався безпосередньо до суспільства. Його світогляд відбив 

найвищий рівень розвитку суспільної думки в Україні.  

Г. Сковорода приділяв велику увагу людині та її суті, 

суспільству та його поступу. Шлях до ідеального суспільства він 

вбачав у вихованні нової людини через самопізнання, доступне їй за 

допомогою розуму. У самій же людині філософ бачив дві сутності – 
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тілесну й духовну, він шукав внутрішню сторону в самій людині, в її 

діяннях, тому в такий спосіб дійшов до розуміння соціальної 

нерівності та несправедливості. Головною метою мислителя було 

відстоювання рівності між людьми, право кожного, незалежно від 

соціального становища, на щастя і волю.  Найважливішою позицією 

Григорія Сковороди було самовдосконалення та критичне ставлення 

до виховання та навчання – як основа формування суспільно 

необхідної людини. Життя, на думку Г. Сковороди, є наймудрішим 

вихователем людини. 

Юлія Гулько 
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ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ  

У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 

Життя і творчість Володимира Сосюри стали яскравим 

прикладом безмежної любові до Батьківщини. Лише в одному томі з 

трьохтомника поета слово «Україна» вживається понад 150 разів.  В. 

Сосюра зі зброєю в руках захищав свою Вітчизну – спочатку у 

Петлюрівській армії, потім як військовий кореспондент під час 

Другої світової війни. «Оддзвонила давно Революція. Чую, чую – 

бетони кричать... І нікому тепер не молюся я, й запеклася на серці 

печаль» 
175

, – напише автор пізніше. В. Сосюра постає перед 

сучасниками, як людина двоїста: з одного боку, – борець за свободу 

та незалежність своєї держави, націоналіст, і з іншого, як особистість, 

котра від петлюрівських поглядів перейшла до комуністичних. 

Трагедія Сосюри схожа до трагедії М. Хвильового, котрий не 

витримав такого внутрішнього конфлікту й закінчив життя 

самогубством. Володимир Сосюра, змінив свої переконання на бік 

сталінської влади, не розуміючи, що проголошена ним свого часу 

інтернаціоналізація культури приведе лише до русифікації усіх сфер 

українського життя. Всупереч мінливості щиросердної душі, поет 

крізь все своє життя проніс і закарбував полум'яним пером любов до 

рідної мови, бажання та заклики до ботьби за незалежність матері-

Вітчизни та рівність, свободу кожного її громадянина. Саме свобода 

була тим вагомим елементом, якого у системі щастя Володимирові 

Миколайовичу та його сучасникам, на мою думку, не вистачало. 
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Адже в епоху тоталітарного режиму кожен справжній талант, який 

творив на ниві патріотизму, зазнавав утисків з боку керівної влади.  

Власне поняття «свобода» можна розглядати з різних ракурсів. 

За словником української мови, свобода – це життя, існування і т. ін. 

без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій 

розсуд; відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й 

обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або 

всього суспільства (свобода політична); можливість діяти без 

перешкод і заборон у якій-небудь галузі; як філософська категорія – 

можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів 

розвитку природи і суспільства 
176

.  

Свобода особистості – це питання про свободу волі, і про вибір. 

До структури свободи особи входить внутрішня свобода 

людини. Завдяки внутрішній свободі людина має свої власні 

принципи, погляди, переконання, цінності і здобуває духовну 

незалежність.  

Тільки внутрішня свобода забезпечує дійсно вільний вибір 

людини, і так закладається діюча, творча суть особи. Саме внутрішню 

свободу особистості, автор найповніше розкрив у своїй творчості, яка 

характеризується мужністю, мудрістю і шляхетністю. Внутрішня 

свобода формується в людині і самою людиною, а шляхетність – це 

система цінностей. Саме вона визначає діяльність людини, 

можливості прояву її свободи: 
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«Душа моя – как даль, стесненная камнями. 

Я – воля, я – мечта, я – зов грядущих дней. 

И тает первый снег под тихими шагами 

в причудливой игре изменчивых теней»
177

. 

Свобода у зовнішньому прояві – прагнення особи до 

самореалізації. Але необхідні відповідні соціальні умови. Коли ж 

людина живе в суспільстві, де значно обмежені права і свободи 

особи, чи повністю контролюються діючою владою, тоді в таких 

умовах неминуче загострюється проблема внутрішньої свободи 

людини. Вона залишається тією єднальною ниткою між 

індивідуальністю людини і духовною незалежністювсупереч 

соціальним умовам життя. Свобода особи полягає у самореалізації 

людини, а внутрішня свобода є необхідністю її збереження у власній 

особистості, не зважаючи на зовнішні чинники. 

     Свободу Володимир Сосюра у зовнішньому прояві 

характеризує закликами до збереження власної національної 

ідентичності, рівності людей: мови, культури, незалежності Вітчизни, 

апелюючи до внутрішньої свободи особистості, яка у митця 

заключається у самоповазі і повазі до оточуючих, любові як загально-

філософського поняття та власне любові до рідної мови, 

Батьківщини, прагненні до національного єднання (навіть внаслідок 

боротьби за свої ідеали). 
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У Володимира Миколайовича будь-який прояв любові тісно 

повязаний із патріотизмом: «Дівчино!.. Коханий любить не захоче 

тебе, коли ти не любиш Вкраїну»
178

. 

     Свобода для Володимира Сосюри – це перш за все 

можливість спілкуватися рідною мовою, розвивати її, плекати 

кожним порухом душі, що виражається палкими закликами автора: 

«Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну, 

Красу її, вічно живу і нову, 

І мову її солов'їну
179

.» 

     Доля рідної мови глибоко турбувала Володимира Сосюру, 

хоч і виріс він у російськомовному оточенні, знав і шанував російську 

мову, поет завжди відчував, що у його жилах тече козацька кров, що 

його призначення як громадянина і майстра слова – боронити 

українську мову та культуру. 

У книзі «Третя Рота» поет пише, щопід час навчання в 

університеті ім. Артема, він «розв'язав для себе свої вагання в 

сторону рішучого і беззастережного переходу на українську 

мову»:«Справа в тому, що за мій перехід як поета з російської мови 

на українську я не подобався багатьом студентам. Вони дорікали 

мені за це майже як за національну зраду, вважали українським 

націоналістом.І коли я говорив їм, що писав би російською мовою, 

якби народився в Росії, бо я знаю тільки літературну російську мову, 
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а народної не знаю. Без знання ж народної мови письменником, яким 

я хочу стати, не станеш. 

–  А Гоголь? – казали вони мені. 

– Так Гоголь тим же й великий, що своїм знанням народної 

української мови збагатив російську літературу, -  казав я. 

Але це їх не задовольняло. Один мені сказав: 

– Зачем ты сменил королевскую флейту на сопилку? 

Я гаряче відповів: 

– «Сопилка» мне дороже тысяч королевских флейт!»
180

. 

     Гнівно відкидає Сосюра твердження деяких вчених про те, 

що український народ – двомовна нація і що найкраще для нього – 

швидше злитися з російською нацією та культурою. «У мене серце 

обливається од гніву й обурення на цих людей», - пише він у своїй 

книзі «Третя Рота». 

Трагедію рідного народу, у якого було вкрадено і мову, і 

культуру, й історію, поет сприймав як свою особисту трагедію, і з-під 

його пера зринали гіркі рядки: 

«Ходою гнівною блукаю 

В своїм краю чужинцем я, 

Пожаром очі застилає 

Мені трагедія твоя.»
181

 

Перу поета належить широкий ряд віршів про рідну мову.З 

великою синівською любов'ю і поетичною майстерністю говорить 

Сосюра про силу та красу рідного слова у поезії «О мова моя!»: 
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«Ти – мрії фіалок і сон конвалій, 

Й гостріша за крицю багнета... 

Ти душу бійця пориваєш на бій 

В натхненнім пеані поета...»182
 

 Митець із акварельною виразністю доводить, що мова – це 

спосіб самовираження народу, один із яскравих проявів свободи його 

спілкування, вибору. Один із віршів Сосюри про українську мову, 

який називається «До брата», не увійшов до жодної з відомих збірок 

поета і був надрукований лише наприкінці 80-х років. Написаний 

1960 р., він став своєрідною відповіддю тим, хто звинувачував 

українців у національному забутті, хто не вірив у сили народу: 

«Невже народ мій мову губить!?Не вірю я! Це не народ! Окремі 

люди...» Автор переконує, що відмовитись від рідної мови – означає 

втратити себе, а такий народ легко підкорюється іншим, відповідно 

позбувається свободи: «В народів іншихстарцювати повік не буде мій 

народ!». 

Вірш має позитивну, життєствердну кінцівку:  

«Ні, наша мова не загине,  

Її не знищать сили злі!  

Ти власним світом, Україно,  

Сіяти будеш на землі» 

Поет впевнений, що великою небезпекою для свободи народу є 

його пасивність, тому за ним, як за митцем, стоїть обов'язок – 

закликати людей до активної участі у розвитку своєї рідної мови та 

Вітчизни:  
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«Любіть і боріться за щастя безкрає, 

Згоріть без останку за край дорогий. 

Блажен, хто горить, бо він попіл лишає, 

А хто тільки тліє – один тільки гній
183

.» 

Для В. Сосюри свобода Батьківщини – його власна свобода: 

«Україно моя, Україно! 

Мій обдертий, замучений край! 

Я за тебе піду до загину 

Через терни на вічний відчай... 

Ах, я хочу незнаних шляхів, 

Щоб твої кароокі сини 

Обернули у крицю свій спів 

Після років безумних війни»
184

 

 Відчайдушні рядки Сосюриних віршів крізь роки 

перегукуються із поетичними рядками українських письменників, які 

також страждали  за щастя і свободу України. Понад сто років тому 

Тарас Шевченко промовив: 

«Свою Україну любіть. 

Любіть її…. Во врем'я люте, 

В остатню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть.
185

» 

І як відповідь на цей заклик пролунало Сосюрине: 
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«Всім серцем любіть Україну свою – 

І вічні ми будемо з нею!»
186

 

   Кожна людина для Сосюри – індивідуальність і має рівність у 

праві на свободу. Автор не шкодує теплого слова ні для швеця i 

лiсоруба, ні для коваля i шахтара (їм присвятив десятки вiршiв), 

мулярам, вчителям, комбайнерам... Незабуто й видатних людей, i 

безiменних, трудiвникiв i воїнiв. Ось якоспiвує Сосюра юнака, що 

кинувся на ворожий кулемет:  

«Сiяли очi, як живi, 

Якоюсь дивною красою. 

I сонце сходило в кровi, 

благословляючи героя.» 

Внутрішня ж свобода у Володимира Миколайовича – це 

самоповага і  повага до оточуючих.Зокрема, поет глибоко 

переконаний, що особистість, байдужа до власних національних 

святинь, буде такою ж байдужою і до культурних надбань інших 

народів:«Не можна любити народів других, коли ти не любиш 

Вкраїну!». 

Внутрішня свобода у вторчості митця – це також уміння 

любити всім серцем ближнього та неньку-Вітчизну. Ряд віршів поета 

присвячені матері, коханій та Україні, є й такі, де ці образи тісно 

переплітаються: «І в очах твоїх, кохана, міниться і лине, сонцем 

щастя осяяна моя Україна».
187
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Внутрішня свобода у Сосюри полягає також у прагненні до 

єднання народних сил задля спільної боротьби проти 

несправедливості. У своїх ранніх творах автор закликає до революції. 

Адже втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати 

(Вольтер). Погляд на свободу з цього боку поета-патріота схожий з 

думкою Альбера Камю: «Є сенс вмирати тільки за свободу, бо тільки 

тоді людина впевнена, що вона вмирає не повністю!». 

Автор з болем у душі за допомогою питальних та окличних 

речень намагається звернутися до сучасників, пробудити у них 

прагнення до свободи, до єднання: «Ой встаньте, ой встаньте, вже 

хмари несуться, і смерть вони зіроньці волі несуть...»; «Нехай того 

зразу захопить могила, хто спить в цей сумливо-злий час!». І знову 

повтор у фіналіпоезії: 

«Чи вже не пора перестати так гризтись, 

бо зіронька волі захмарилась вже. 

Нам треба єднатись і з ворогом битись, 

Що з сміхом кайдани нам знову кує!.»
188

 

Так, поет апелює не лише до боротьби як до можливості 

виборювання прав, а й до внутрішньої боротьби людини, як 

особистості, адже свобода – це внутрішня необхідність людини, її 

сила: «Горіть і боріться, любіть Батьківщину, огні свого серця 

єднайте в бою. І вам не узнати ніколи загину, - безсмертний, хто 

любить Вітчизну свою»
189

. 
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Поняття «свобода людини» сьогодні перебуває у центрі 

політичного й духовного життя, рівень її досягнення – головний 

критерій цивілізованості й демократичності сучасного суспільства та 

його загальнокультурного розвитку, та без внутрішньої свободи, 

свобода завнішня не існує, що і довів нам Володимир Сосюра. 

Нехай Володимир Миколайович і не виголошував маніфестів 

на захист свободи творчості, але його лірика в своїй кращій частині 

народжувалася із духовної свободи художника та непересічної 

особистості, його образність мала глибоке психологічне підґрунтя, 

народжувалася свавільним екзистенційним захватом і вже тому 

вихоплювалася з-під влади інших законів – ідеологічних, – яким 

дедалі більше підпорядковувалася література.  

Ганна Люднова 
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МАЛОВІДОМИЙ ГРИГІР ТЮТЮННИК 

«Найтяжче для художника – писати,  

а ще тяжче – не писати .  

В оцих лещатах він і живе все життя»
190

. 

У силу «особливостей» українського тогочасного життя 

українські письменники завжди брали на себе місію народних 

заступників. Таку місію свідомо взяв на себе і Григір Тютюнник, для 

якого правда, не завжди приваблива, була найвищою моральною 

заповіддю. У центрі оповідань Григора Тютюнника часто опинялися 

каліки, сліпі, німі, тобто скривджені долею, нерідко ущербні люди, й 

увага до них письменника – уже акт милосердя. Особливо боліло 

йому поневіряння сиріт повоєнного часу, їхні безпросвітні злидні. 

Іншого захисту – окрім чулості таланту – у скривджених не 

було. А талант Григора Тютюнника формувався серед людської біди, 

адже він також зазнав сирітського поневіряння й голоду повоєнного 

часу. 

Григір Тютюнник осмислював негативне, тяжке, болюче. 

«Всупереч холодному, а подекуди й відверто ворожому ставленню до 

нього офіційної критики твердо стояв на своєму, не відступав з 

обраного шляху. Він глибоко розумів і відчував людей. Він творив 

образ народу, кожним оповіданням, кожним персонажем»
191

. 

Творчість Григора Тютюнника має загальнолюдське значення. 

Як влучно визначила Михайлина Коцюбинська, «щось позачасове 

екзистенційно-загальнолюдське прозирає крізь традиційно-побутове, 
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конкретно-історичне й національне»
192

. У його творах поєднано 

повсякденне і вічне. «То наближаючись до миті», то віддаляючись до 

«вічності», митець здійснює між ними безперервний духовний 

зв'язок. 

Творчість Григора Тютюнника можна розглядати як крик болю, 

документ-звинувачення системі, де біля керма влади опинилися 

сахацькі, через яких пережито багато страждань і горя І якщо 

людство коли-небудь реалізує такий акт справедливості, як суд над 

сталінськими сатрапами, то звинувачувальними документами можуть 

бути й оповідання Григора Тютюнника. І все ж, хоч які важкі були 

випробування, хоч яким нестерпним було життя, його твори не 

породжували відчуття безвиході та песимізму. 

Поруч із великими борцями за самовизначення та 

самодостатність українського народу стоїть  Григір Тютюнник. Він 

зумів своєю «вічною загадкою любові» донести своє світовідчуття та 

змусити людей задуматися над своїм життям.  

Про цю особливість таланту Григора Тютюнника доволі 

проникливо сказав літературознавець Іван Дзюба: «Ми ж знаємо, що 

Григір Тютюнник дивився на світ широко розкритими очима, зірко 

бачив усе, що діялося з його народом, і мав на це свій чіткий і глибоко 

пережитий погляд. Але навіть якби й не було цього акцентованого  

громадського усвідомлення, цієї інтелектуальної бази усвідомлення 

дійсності, - все одно його безвідмовна чутливість до людських доль 

як індикаторів певного суспільного життя вводила б у світ 
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соціально-психологічних, етичних, естетичних вимірів цього 

життя.»
193

 

Літературознавець Микола Сулима стверджує, що творчість 

Григора Тютюнника чи не найбільше вкладається в поняття 

автобіографізму, аргументуючи свою думку тим, що життя автора 

стало протосюжетом, а його особистість – прототипом головного 

героя.  

Провідний дослідник творчості Григора Тютюнника Лариса 

Мороз наголошує: «Як відомо, Григір Тютюнник писав тільки про 

те, що бачив на власні очі або що врізалося у його дитячу пам'ять, 

про тих людей, з якими спілкувався, чиїми бідами і проблемами 

переймався – як своїми власними, бо постійно почував себе одним з 

них. Він писав переважно про людей свого покоління.» 
194

 

Звісно, писав Григір Тютюнник не тільки для свого покоління, 

але й для тих, хто читає тепер і читатиме в майбутньому його твори, 

бо в них найголовніше – зранена, але жива українська душа, 

національний образ світу, який, зазнавши страхітливої деформації, 

все-таки вижив.  

Для Григора Тютюнника найважливішим було відчувати свою 

свободу, свободу своєї творчості, свого слова. 

Він не керувався чужими думками чи словами. У нього на все 

було своє бачення та своє визначення.Починав своє творче життя 

Григір, як всі. Знаходячись у чужому просторі він намагався віднайти 
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щось своє, те, що допоможе йому жити та творити на благо своїй 

Батьківщині.  

«…Тепер живу в цій кімнаті-келії і почуваюся в ній, як 

безквитковий пасажир на третій полиці вагона чи ще й гірше, бо 

пасажир знає, де йому встати, а я й цього не знаю. Річ у тім, що 

кімната ця не  моя, а, просто кажучи, крадена, хоч і за гроші; 

робота, крім заробітку, нічого мені не дає; навіть місто, яке я так 

любив студентом, розчарувало, бо я знав його, виявляється, лише з 

парадного боку…»
195

 

Дуже важко було відвойовувати своє право творити. При чому 

творити не для себе, а для людей. Для того, щоб встати на ноги, треба 

було працювати на ниві не літературній, потрібно було протоптувати 

свій шлях до омріяного майбуття відомим стежками, адже 

літературна доріжка була всіма закинута та забута. До того ж людині 

мистецтва так важко було звикнутися з думкою, що його творчість 

може загинути серед пустелі одноманітності та буденності. Але тоді 

по-іншому не можна було. Та, залишившись зовсім самотнім у своїх 

поглядах, Григір не втратив силу волі, силу гідності та 

відчайдушності.   

Він не зламався, не зупинився, а просто звик, звик до того, що 

один,  що важко і нестерпно боляче, але не звик до того, що робить у 

своєму житті щось не те, щось неправильно.   «… Юлавими(бики) я 

волочив, орав людям грядки, возив коноплі, зерно і перший тиждень 

ледь не щодня  плакав од них: навіть мій батіг, обкований п’ятаками, 

не допомагав. Плакав я не тому, що вони не йшли, а з образи, що їх за 
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мною закріпили. «Якби в мене був батько, - думав я, - він би за мене 

заступився…». Потім я звик. Коли Юлаві зупинялися, сідав біля них у 

пилюгу чи на ріллю, закручував перші своєму житті цигарки й казав 

байдуже: «Трясця з вами. Стійте. Подивимося, що ми отако 

заробимо…»
196

. 

Одним із методів «перевиховання» письменників і більш 

тісного прилучення їх до «практики комуністичного будівництва» 

застосовувалися відрядження в трудові колективи із конкретними 

завданнями.  

Не міг уникнути цього і Григір Тютюнник, про що  й свідчить 

наказ по видавництву «Веселка» від 4 січня 1974 року: ―Тов. 

Тютюнника Г.М. відрядити до Донецької області терміном на 8 днів з 

7 по 15 січня 1974 року для збору матеріалів до написання нарису про 

Героя соціалістичної праці В. Довбиша Відрядження Г. Тютюнника 

оплатити за рахунок видавництва «Молодь».
197

 

Однак і тут письменник зміг залишитися самим собою, тобто в 

публіцистичному нарисі він, насамперед, зберіг життєву правду, 

надавши офіційній розповіді автобіографічної задушевності, 

справжньої художності: «Робоча людина досвітня. Ідеш вітряною 

вулицею і мимоволі згадуєш, як сам іще, здається, так недавно, біг 

зимового досвітку на роботу і щулився від пекучого морозу з оцим 

ось вітриськом,  а на стрілках біля станції у світлі різнокольорових 

ліхтарів блищали холодні колії, що немов аж дзвенять, і гув, кликав 

хрипкенький деповський дзвінок. А тут іще, на горе, демобілізуючись, 
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відмовився від шапки й шинелі, хоч було проти зими і форму давали 

на вибір, а взяв безкозирку та коротенький бушлат – і тепер оце 

гнися». Особистісна основа надає цьому нарису своєрідного 

мемуарно-публіцистичного спрямування, де все  ж таки переважає 

художнє узагальнення, тому й згадуються художні твори 

письменника, особливо оповідання «Іван Срібний», повість 

«Облога».
198

 

Підтвердженням сказаного є й наступна автобіографічна 

розповідь про те, як «бувши ще підлітком, в осінньому пальтечку, 

босий, без кепки піхтурою добивався з-під Боково-Антрацита на 

Полтавщину».
199

 Григір Тютюнник згадує, як допомагали йому добрі 

люди, ділилися останніми харчами – вареною картоплею, хлібом. 

Автобіографічний  відступ наявний і в розповіді про шахтаря Василя 

Супруна, який не випадково під час поїздки на Донбас виявився 

односельцем Григора Тютюнника.      

Розповідаючи про надзвичайно важку працю шахтарів, 

письменник знову звертається до недавніх історичних подій, коли в 

післявоєнні роки в шахтах працювали жінки: «Тож як доведеться 

зустріти вам у Донбасі жінку чи бабусю з надто великими руками у 

синіх міточках, вклоніться їй у душі – мовчки, бо захоплення вашого 

чи(ще гірше) розчуленості вона просто не сприйме. В кращому разі 

примружить на вас очі або зітхне».
200

 

Як бачимо, нарис   «Шахтарська зоря» був далеко не схожий на 

лозунгову, крикливу й декларативну публіцистику, яка в ті роки 
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здебільшого була позбавлена справжніх якостей цього жанру. А в 

листі в Москву до перекладачки Ніни Дангулової сам Григір 

Тютюнник у липні 1974 року писав: «З оцими роз’їздами-переїздами 

ніколи було й нарис прочитати. До того  ж противно. Господи, який 

з мене нарисовець! Мені любо відчувати та писати почуттям, знати 

людину глибоко, любити її образ, а списувати з натури – 

увільніть…Адже я сам колишній трудяга, до того ж міцний. 

Я в Майнулівці. Дихаю криничним повітрям, пахощами лісу і 

річки, гречки квітучої та сіни. А сьогодні впіймав ляща 1,5 кг. Їй-богу, 

не брешу, хоч і знаю, що рибалці належить брехати. 

Читаю Шукшина. Не все рівне у нього. Проте хлопець він 

сердечний, жагучий хлопець і в той час сумовитий. Російська, 

єсенінська натура. А починати оповідання любить по-чехівськи».
201

 

Для культурного життя в Україні майже упродовж ХХ століття 

характерними було засилля офіційної  та неофіційної цензури не 

тільки у створенні власне мистецьких творів, але й у написанні 

наукової історії української літератури. І у листах  Григора 

Тютюнника постає зовсім інша, справді реалістична 

картиналітературного життя, без ратуші, прикрас та декорацій. Отож, 

і в листах письменника особливо відчутна його мистецька позиція: 

непримиренність до будь-якої несправедливості чи 

неправдоподібності. І це неприйняття може виражатися як на рівні 

спілкування в студентському гурті, так і в оцінюванні більш 

значимих подій.  
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«З величезною тривогою прочитав я матеріали зустрічі 

письменників з керівною силою. Ти розумієш, до чого все це було 

затіяно? Кільце в рило вставляти, щоб не рилися. Ех!...Знову кайдани 

на слово.»
202

 – писав він у листі від 22 березня 1963 року до свого 

товариша Петра Коленського. Як бачимо, тоді молодий учитель-

словесник досить критично й разом з тим далекоглядно сприймав 

широко пропаговану в пресі зустріч керівників партії та уряду з 

діячами літератури та мистецтва 8 березня 1963 року в Москві. До 

речі, через кілька днів подібне дійство відбулося і в Києві. Щоб 

краще зрозуміти, як відрізнялася позиція Григора Тютюнника від 

офіційної декларованої, достатньо прочитати тепер тільки заголовки 

виступів тодішніх «видатних митців пера»: «Наш поїзд ведуть 

комуністи, проти групівщини, за критику принципову й одверту» і т. 

ін. Або вже значно пізніше, у кінці 70-х, коли Григір Тютюнник 

домагався, щоб після багаторічних принижень і митарств все ж таки 

був надрукований талановитий роман «Свято останнього млива» його 

побратима з Полтавщини Феодосія Рогового. І все це в листах , які 

нерідко наповнені болем, інколи навіть зневірою в духовну силу 

художнього слова в умовах тоталітарного суспільства, але в них 

найголовніше: правдиве світовідчуття і образне світо творення, що в 

часі значно перевершує літературну епоху 60-70-х років ХХ століття. 

Отож, у своїх листах талановитий письменник Григір Тютюнник 

такий же правдивий, як і в творчості.  
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Григір Тютюнник – один із небагатьох, хто ніс у душі відчуття 

внутрішньої свободи. А за незалежність та поривання до свободи – 

плата особливо велика.  

Юліанна Джемерис  
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ДУХОВНА ТА НАЦІОНАЛЬНА СВОБОДА  

У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

В історії літератури Західної України 60 — 80-х років XIX 

століття Юрій Федькович стає центральною фігурою, яка втілювала в 

собі найкращі риси справді народної літератури. Його поетичний, 

прозовий і драматургічний доробок проникнений людинолюбним 

моральним пафосом та увагою до незвичайних психологічних станів 

героя, що дозволяє нам назвати Федьковича справжнім майстром 

художнього слова, письменником широких соціальних картин життя 

уярмленого народу, поета гнівного протесту проти суспільного та 

морального гніту українського народу. Виростаючи на базі 

величезних досягнень української літератури і в першу чергу її 

демократичного напряму, який був репрезентований творчістю 

Тараса Шевченка і Марка Вовчка, митець сприйняв кращі традиції 

української реалістичної народної літератури. Однією з основних тем 

творчості Юрія Федьковича є тема національної, соціальної та 

моральної свободи людини. 

Актуальність дослідження цього питання полягає в тому, щоб 

простежити вплив творчості Федьковича на національний рух 

України 60 - 90 рр. ХІХ ст., визначити основоположні теми та ідеї 

автора, а саме зв'язок соціальної, національної свободи зі свободою 

духовною, моральною. Важливим є також і усвідомлення значення та 

ролі свободи як передумови повноцінного існування окремої людини 

та нації загалом. 

Федькович все своє життя був тісно зв‘язаний з життям 

селянства Західної України. Як у творчості, так і в своїй громадській 
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діяльності, він поставав захисником інтересів народу. В часи, коли 

буйно розквітала творчість Федьковича, селяни Західної України й 

Буковини терпіли неймовірну експлуатацію і всякі приниження з 

боку панів. Цього, звичайно, не могло не відбити художнє слово 

письменника-демократа. Це дозволяє стверджувати те, що творчість 

Федьковича являє собою трагічну сторінку життя народу Західної 

України, що зазнавав подвійного гніту австро-угорської монархії і 

польської шляхти. 

«Я не панам співати йду»
203

,  говорив Федькович в поемі 

«Дезертир». 

Ці слова поета визначають загальне спрямування всієї 

творчості Федьковича.  

І дійсно, в його реалістичних творах вперше в 

західноукраїнській літературі виступають образи пригнобленого 

народу: сиріт, солдатів, нещасних матерів, в яких останнього сина 

забирають у військо. 

Найяскравіше тема свободи, а також народно-гуманістичне в 

своїй основі неприйняття офіційних стосунків залежності й 

підлеглості в цісарській армії, виразні антимілітарські настрої, 

глибоке співчуття невільницькому становищу селян, змушених 

захищати чужі національні інтереси, відображено у віршованих 

поемах «Новобранчик» (1862) та «Дезертир» (1867), а також у 

прозових творах «Штефан Славич», «Три як рідні брати», «Сафат 

Зінич». 
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Поемою «Новобранчик» Федькович малює хвилюючу картину 

соціального пригноблення і відкриває тим самим цілий цикл творів 

на жовнірську тематику. Перед нами постає герой-солдат - виходець з 

народу, селянин, людина, що відчуває себе по-справжньому вільною 

лише в звичному оточенні за звичним ділом. Але політика держави-

загарбниці змушує його відірватися від рідного оточення і 

виконувати військові доручення. Таким чином, ми бачимо перший 

етап поневолення героя - фізична несвобода. 

Проте розуміємо, що це лише «вершина айсбергу», адже 

справжня неволя настає тоді, коли солдат усвідомлює свою моральну 

неволю, нездатність протидіяти в нелегкій ситуації, що і призводить 

до жахливої смерті героя – самогубства. Свобода – це той спосіб 

існування, що є справжнім коренем та сутністю людини як 

особистості. Потреба у свободі як основному атрибуті особистості 

глибоко закладена в людині, іманентна будь-якому виду її діяльності, 

пов‘язана із самою сутністю людини як істоти, яка має можливість 

вільно вибирати між різними альтернативами. Це підтверджує думку 

про те, що життя індивіда не є повноцінним без свободи волі та 

волевиявлення. 

Федькович підкреслює своїм твором, що індивід відчуває 

свободу передусім як особистісне відчуття, як суб‘єктивне явище, яке 

полягає в можливості самостійно зробити життєвий вибір. Наступним 

кроком є свобода прийняття рішення, що згодом переростає у 

свободу дій та самовираження. Але головний герой поеми 

«Новобранець», перебуваючи в нелюдських, жорстоких, 

антигуманних умовах, позбавлений такої можливості, що і змушує 
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вільного душею молодого парубка здійснити самосуд, що є останнім 

проявом його волі.  

Тяжка служба новобранця стає важким випробуванням і для 

його близьких – старої матері та сестри, що лишаються в рідному селі 

без матеріальної та моральної підтримки. Тому тут тема свободи, а в 

даному випадку її відсутність, тісно переплітається з поняттям 

«відповідальності» як поняття, яке характеризує ставлення 

особистості до свого оточення з погляду здійснення нею певних 

моральних та інших вимог. Тому в даному творі наявний і мотив 

провини людини перед своєю сім'єю. Герой переживає стрес через 

примусову службу, жорстокі умови солдатчини, неможливість 

допомогти рідним, перед якими він відчуває відповідальність. Все це 

для людини волелюбної та непокірливої, прагнучої до свободи в її 

соціальному та духовному аспектах, є непосильною ношею. Твір 

Юрія Федьковича «Новобранчик» підтверджує цю думку. 

Найжахливіша картина злиденного, підневільного життя 

селянства показана в одному з найкращих творів «жовнярського» 

циклу — в поемі «Дезертир». Це один з найсильніших творів 

Федьковича, де так глибоко й виразно показано життя наймита-

сіромахи, викрито причини, що породжують несправедливість і 

трагічне існування тисяч людей. Тема поневіряння українського 

солдата тут поглиблюється, набираючи глибшого змісту та 

психологізму. Головного героя - селянина Івана забирають в солдати 

(знову мотив трагічного відлучення людини від звичного 

середовища). Вдома ж у нього залишається дружина з дітьми, які 

через злидні і голод вже знаходяться на порозі смерті. Усвідомлюючи 
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свою відповідальність перед родиною, Іван тікає з армії додому в 

надії допомогти своїй родині. Героя-жовніра пов'язує із сім'єю не 

лише спогад про сімейне життя, почуття до коханої дружини чи 

батьківська любов. Перш за все він відчуває величезний моральний 

обов‘язок перед стражданнями найдорожчих людей, які через недолю 

залишилися напризволяще. Їхнє горе, якому він ніяким чином не 

може зарадити, завдає йому невимовних мук. До того ж нестерпним 

його життя робить становище солдата як людини безправної, 

невільної, вимушеної служити чужій державі. Ми бачимо, як Іван 

доходить до межі, зважаючись на тяжкий крок – тікати з армії.  

Проте ця спроба знову відчути себе вільним і самому керувати 

своїми діями стає для нього фатальною – його ловлять, заковують в 

кайдани як дезертира і катують. Зазнавши нестерпних страждань і 

тяжкої кари, Іван йде на суд «панів неситих». В словах Івана на 

судовому процесі розкривається сумна картина невимовної 

експлуатації наймитів поміщиками, які людей у «плуг упрягали». 

Дізнавшись, що діти повмирали з голоду і що жінка теж помирає, він 

кінчає життя самогубством.  Поема закінчується словами сподівання 

не на рай божий, а на волю для всього народу: «Правди, волі 

дожидаєм»
204

. 

На відміну від попередньої поеми «Новобранчик», де герой 

лише тужить за рідними під час служби, герой-жовнір з твору 

«Дезертир» є більш активним та дієвим. «Поема пройнята яскравим, 

багатогранним протиставленням двох сфер життя. Сплетені 
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автором воєдино, опозиційні лінії витворюють ширшу, узагальненішу 

опозицію: розкутому духовному життю та особистості, яка 

починає усвідомлювати його правомірність, протистоїть цілий світ 

із корисливими й лихими людьми, світ, що немилосердно нівечить 

будь-які задуми індивіда. З великою поетичною виразністю зображує 

Федькович трагедію безправної людини, для якої ніщо не може 

стати порятунком.». Тобто перед нами постає герой, позбавлений 

будь-яких прав, проте Федьковичу вдається показати волю Івана до 

свободи, що і проявляється у прагненні втекти з армії додому. 

«Свободу можна охарактеризувати як тривимірне явище, яке 

включає фізичний, психологічний та духовний аспекти: фізичний 

стосується тілесного виміру, психологічний – розсудку, розуму, 

духовний - свідомості. За умови відсутності того чи іншого виміру 

свободи проявляється і відповідний йому вимір рабства»
205

. Проте ми 

не можемо назвати Івана рабом у повному розумінні цього слова, 

адже психологічно та духовно він є вільним, готовим до дій та 

самостійного пошуку виходу з ситуації. З цього погляду Іван є 

людиною, що прагне свободи як стану і можливості мислити і діяти 

відповідно до своїх уявлень та бажань, а не внаслідок внутрішнього 

чи зовнішнього примусу. 

Поема «Дезертир» дає глибоке і всебічне уявлення про гніт, 

якого зазнавав сотні років народ Західної України. Разом з тим вона є 

гнівним соціальним протестом. Тут поет виступає як палкий захисник 

прав свого народу. Проте не треба обмежуватися лише соціальною 
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стороною цієї поеми. Автор підкреслює на тому, що самогубство як 

останній прояв волі героя кладе край лише його власним 

стражданням, але не є зміною становища українського народу. 

Важливою є ідея боротьби за національну свободу, яка покладе край 

адміністративному, юридично-правовому, ідеологічному, релігійному 

та моральному чужоземному гніту, під яким перебуває на період 

середини ХІХ ст. населення Буковини й Галичини.  

Усі прозові «жовнярські» твори пройняті тугою за марно 

втраченими молодими роками і гнівним соціальним обуренням. 

Автор замислюється і над темою протистояння людини і 

антигуманної політики загарбницької держави – одного з головних 

конфліктів нового часу. Завдяки оповіданням «Три як рідні брати», 

«Сафат Зінич» та «Штефан Славич» читач усвідомлює і 

найголовніше - моральний ідеал письменника. Це людина, що прагне 

захистити, утвердити, поширити те, що вважає справедливим, 

відстояти ціною власного життя свою правду та свободу («Сафат 

Зінич»). Це той, хто не знає рефлексій та сумніву, тому що 

усвідомлює свою духовну свободу («Штефан Славич»). Моральним 

ідеалом є і ті люди, що відчувають відповідальність перед собою, 

своїми близькими та, нарешті, Батьківщиною («Три як рідні брати»). 

Таким чином, формується певний кодекс честі гуцула-легіня як 

найвища моральна норма в оповіданнях Федьковича.  

Отже, творчість Юрія Федьковича в розвитку 

західноукраїнської літератури відіграла важливу роль, особливо в 

становленні її демократичних елементів. Іван Франко в своїх роботах 

про Федьковича досить високо оцінював його як видатного 
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письменника Західної України й Буковини, відзначаючи, що у його 

творчість «лежить порука її живучості, доки живе наша мова»
206

. 

Тема свободи є однією з визначальних та концептуальних і у 

віршованих, і у прозових творах автора. Поняття свободи для нього 

співмірне з насамперед свободою від усіх видів обумовленості, 

політичних ідеологій та соціальних станів. Лише у своєму 

внутрішньому світі людина може бути по-справжньому вільною. А 

відчуття свободи та волі кожного громадянина держави і є запорукою 

державної та національної свободи в цілому.  

Яна Велігурська 
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УСВІДОМЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРАВА ТА СВОБОДИ  

У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА 

Уявімо собі перехрестя доріг, коли два шляхи  з‘єднуються в 

одній точці.В сучасних умовах цей образ зустрічається  досить часто: 

рух, машини, людські обличчя. Одні рухаються  у протилежні боки, 

інші сходяться, аби продовжити шлях в одному напрямку. Перехресні 

стежки бувають  реальними, а бувають уявними, 

символічними.Існують перехрестя думок,  людських доль, інтересів. 

Стояти «на перехресті двох доріг» означаєзробити неминучий вибір,  

правильно зробити який може не кожен.  Іноді буває так, що  людські  

стежки  перетинаються задля великих, корисних народові справ.Саме  

про це, як на мене, йдеться в повісті Франка «Перехресні стежки». На 

даному етапі є дуже актуальним боротися за свої права, за свободу 

вибору. Згадаймо хоча б Помаранчеву революцію чи страйки 

пров‘язані зі вступом України до ЄС. Так саме ніколи не переставав 

боротися молодий адвокат Рафалович, який мав свій ідеал у житті і 

чітко йшов до його утвердження, хоч часом і терни встеляли його 

дорогу, часом зустрічалися лихі люди, які закривали йому шлях, але 

він зумів вистояти і віднайти сили для боротьби навіть після 

несправедливого арешту та тюрми. 

Правова система, яка представлена у творі, не відповідає своїй 

суті, всюди панує беззаконня, хабарництво, вищість посадовців, 

перед простими селянами. Не встиг Євген Рафалович ще й до справ 

приступити, а Староста уже  його й попереджає: «Тішуся дуже, що 

наш повіт дістав такого здібного адвоката, але … Пан меценас не 

візьмуть мені за зле, коли скажу по щирості. Я простий чоловік і 
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хотів би мати в повіті спокій inpoliticіs. Жодних там віч, зборів, 

читалень, агітацій, товариств». (ст. 23-24) Тобто,  місцева судова 

верхівка, наче підсвідомо відчуває небезпеку з боку правдивого 

адвоката. Але рішучого молодого Євгена нічого не лякало, він мав 

намір розпочати просвітницьку роботу, а також реорганізувати 

політичну організацію в повіті «…і се давало йому духу  серед важкої 

канцелярійної праці і серед того струпішілого та запліснілого 

товариства». (ст. 27) Головним кредом діяльності Рафаловича була 

правда. «Він поставив головним правилом говорити кожному щиру 

правду, не дурити нікого марними надіями…» (ст. 58) Євген 

Рафалович разом із тим мав чітку програму своїх дій, при будь-якій 

можливості не переставав наголошувати на потребі економічного 

піднесення населення, але водночас розумів, що неосвіченість людей 

стане перепоною до цього. Він твердо зазначав: «…Яку політику ви 

зможете зробити з жебраками? Які вибори ви проведете з людьми, 

для котрих шматок ковбаси або миска драглів – лакома річ, і при тім 

більше зрозуміла від усіх ваших соймів і державних рад». (ст. 60) 

Зустрічається молодий адвокат і з лихварем Вагманом, який не 

цурається своєї суті, і безпринципно зазначає: «Вони знають один 

закон, а я знаю десять способів, щоб обійти той закон… Я знаю їх 

сторони, їх привички, їх непрактичність, непорядність… і все те – 

мої помічники». (ст. 67)  

У царстві фарисеїв і просто ницих людей герой Франка прагне 

створити «хоч невеличкий та енергійний центр національного життя» 

з українських демократичних сил. Але романтична зустріч Євгена з 

таємничою пані в чорному нагадала про право живої людини на 
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особисте щастя. Дуже вдало, драматично розкрито тотожність цієї 

збляклої пані, дружини Стальського, яку він принижує десять років 

через те, що вона не стерпіла чоловікової кухарки-коханки, з Регіною 

– втраченим коханням Рафаловича. Дізнавшись про нещасливе життя 

Регіни, Євген ладен був забрати її до себе і навіть залишити свою 

діяльність. Але він не піддався миттєвому пориву, ставлячи над усе 

свій обов'язок перед народом. В його душі виринає запитання: «Яке 

ти право маєш бути вільним, коли твій народ у неволі? Яке ти маєш 

право вдовольняти свої примхи і любовні бажання, коли мільйони 

твого народу не мають чим вдовольнити найконечніших потреб 

життя?» (ст. 154)  

Дуже важко жити в суспільстві, де панують «зв‘язки», де все, 

наче окутане прозорою павутиною, заплутатися в якій досить легко, а 

вибратися буває неможливо. Не змогла протистояти обставинам і 

Регіна Твардовська, світлий образ любові Євгена, яку силоміць 

видають заміж за іншого. Любов до Рафаловича підтримувала її 

життєву  енергію, але, зрозумівши, що минуле повернути неможливо, 

вона в стані афекту, в розпачі, після черговоїсутички зі Стальським, 

вбиває його. Всі ці десять років мук, несвободи, страждань вирвалися 

нарешті на волю, хоч і досить трагічним чином. Цей горезвісний урок 

ще раз підтверджує думку про те, що для щастя людині потрібно те 

елементарне, що робить людину людиною. Воля ось те основне, те 

ґрунтовне, чого  прагнуть з покон віків. Якщо ж людина замкнена в 

жорсткі рамки несправедливості, насильства, вона ніколи не досягне 

свого ідеалу, і буде приречена на «самовбивство своєї душі», яка 

прагне вільно літати не лише в думках, мріях, а й в реальності.  
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Особливо важливим є зображення Євгена в дії. Він зумів 

організувати перше в історії повіту віче селян і сам виголосив промову, 

подбав про взаємодію світської інтелігенції з духовною (отці Зварич, 

Семенович). Франко належно подбав про повнокровність свого «ідеолога» 

й героя-інтелігента, розкрив його на перехрещенні іпостасей «приватна 

людина» — «громадський діяч». 

Прозаїк наділив свою «духовну дитину» високою принциповістю. 

Євген відмовився від можливості зробити собі маєток тільки задля того, 

щоби не порізнитися цим з убогою клієнтурою (найцікавіше, що такого 

типу адвокати тоді таки були в Україні). Його характеризує розуміння 

потреби живої, а не тільки книжної освіти, солідарність і взаєморозуміння 

з народом, «свята віра» в нього, «в непропащу моральну силу рідної нації, в 

її кращу будущину»
207

. 

До масштабного символу українського народу виріс у творі старий 

селянин, який заблудився неподалік рідного села. Він стояв «серед шляху 

між минулим і будущим, між широким свобідним розвоєм і нещасним 

нидінням», зовсім не знаючи, куди йому йти, не маючи сили ані «надії 

дійти до цілі». Проте закінчення «Перехресних стежок» послаблює 

песимістичні враження. Адже завдяки Рафаловичу «одушевлюються 

вічевики», двигає народне жіптя на вищий ступінь – О. Зварич, а із 

селянського середовища виходить лідер і борець із темнотою Ілько 

Марусяк. 

Новаторство Франка полягає в тому, що він поглибив психоаналіз у 

літературі, створив цілком свіжі образи. Крім схарактеризованих, це тупо- 
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жорстокий судця Страхоцький, який виконував службові обов‘язки навіть 

збожеволівши; епілептик і вбивця Баран (психофізіологічний «розтин» 

його хвороби — явище унікальне в літературі); «покутні писарі» злочинці 

ПІнддельський і Шварц; громадська сваха, колишня повія «цьоця Зюзя». 

У пролозі до збірки «З вершин і низин», у поезії «Гімн (Вічний 

революціонер)» відображена масштабна алегорія одвічного пориву до 

волі людського духу, перед яким виявляються безсилими, як вірив мо-

лодий та енергійний автор, усі тортури, «війська муштровані» і «гармати 

лаштовані», «шпигунське ремесло» й узагалі тисячолітній гніт 

деспотичних режимів 
208

. У центрі Європи тоді, звісно, годі було 

передбачити вирішальні успіхи більшовицького тоталітаризму в 

приборканні справжнього «вічного революцьйонера». 

Віра Франка в те, що українці зуміють вибороти в «пітьми поля» 

кращу долю хоча б для наступних поколінь, відповідала його впевненості в 

прогресі людства, у звитязі свободи над деспотизмом. Із «Гімну» бере 

початок система значущих поетичних узагальнень і контрастів («воля» – 

«зла руїна» тощо) суспільно-політичної лірики Франка.  

«Веснянки», за словами Д.Павличка, розкривають «небо і пекло 

людства». Ліричний герой не сприймає пітьму, нужду і неволю рідного 

народу. Як носій і речник «вольних дум», людинолюбець, він обрав своїм 

лицарським гаслом «Лиш боротись — значить жить». Для боротьби з 

лихими суспільними і національними обставинами йому бракує тільки 

однієї краплі сили. І він, як міфічний Антей, черпає її з рідної землі у вірші 

«Земле, моя всеплодющая мати...». Ліричний герой циклу, своєрідний 
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наскрізний поводир колами пекла і неба, вбачає долю цієї землі й свого 

народу у вірності волі, братерській згоді
209

. 

У славнозвісному «Пролозі» до поеми «Мойсей» авторська позиція, 

подана через наростання риторичних запитань, — це позиція патріота. Він 

не хоче змиритися з марністю численних українських жертв на вівтар 

свободи. Його не влаштовує роль українства впродовж останніх віків як 

гною для розвитку народів-сусідів, насамперед російського і польського. 

Він усе-таки вірить у «силу духа» рідного народу, снить його «днем 

воскресного повстання». Задавлений у «будущину», автор палкого 

«Прологу» снує гарячі мрії, як після визволення українці нарешті займуть 

гідне місце в державних «народів вольних колі», стануть домовитими 

хазяями в «своїй хаті» і на «своїм полі», а не заробітчанами чи наймитами. 

У поемі  конфлікт загострюється. У пустелі самотності Мойсея 

демон Азазель збільшує сумніви провідника в правильності власного 

розуміння і виконання вищих накреслень. Тяжкою є й власна Мойсеєва 

думка: «Що значить безґрунтовній юрбі Обіцяти свободу?». І чи гідна її 

вона, будучи непідготованою? У діалозі з пророком (XIII розділ) Азазель 

намагається прищепити йому думки, що паралізують волю і дію. Мовляв, 

боротьба – марна, бо все в світі наперед визначене, свобода ж — 

недосяжна, як сонце для сліпого Оріона 
210

. 

Все ж Франко виправдав перед смертю свого «проводиря 

незрячого». Заспокоєння Мойсееві приніс Єгова, розкривши йому мудрість 

провидіння, що керує долею народів. Не все в світі наперед визначене, як 
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стверджував Азазель. У житті є місце для провидіння. І нехай Мойсей 

«усумнивсь на момент» — але ж це він оголосив похід свого народу до 

Палестини. Якщо навіть вона «завважить у судьбах землі, Як та муха 

волові», — незмірно важливим є сам рух. Адже він із лінивих кочівників 

утворив люд героїв, які в XX частині злинули орлами до походу.   

Саме рух до обраної мети породжує цінності духу, робить націю на-

цією, а людину людиною, наповнює смислом життя і смерть. Таким є 

основний ідейний зміст як поеми «Мойсей» так і усієї творчості Івана 

Яковича Франка.   

                                     Наталія Мельник  
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СВОБОДА ЗАРАДИ ЖИТТЯ ЧИ РАБСТВО ЗАРАДИ ІДЕЇ? 

(за творчістю Миколи Хвильового) 

Микола Хвильовий (справжнє прізвище – Микола Григорович 

Фітільов) – український прозаїк, поет, публіцист, один з 

основоположників української постреволюційної прози. Творчість 

цього автора в контексті розгляду категорії «свободи» в історії 

української літератури є цікавою з точки зору того, що Микола 

Хвильовий був свідком революційної доби, коли маси імперської 

армії опинилися в стані невиразності хаосу. Він був також свідком і, 

можливо, учасником творення українських частин на фронті. О. Ган 

твердить, що Хвильовий активно включився у той рух, виступав на 

армійських мітингах 14-ої дивізії, був обраний до солдатського 

комітету дивізії, де він, за своєю вдачею, керував культурно-

освітньою комісією. Все це можливо. Але воно не підтверджене 

жодними документами, навіть свідченням самого учасника. 

Натомість свідчення про фронтове життя його таки є. Аркадій 

Любченко занотував розповідь Хвильового про те, як він на фронті 

писав у фронтовій українській газеті поезії і фейлетони, підписуючи 

псевдонімом «Дядько Микола». Жодною своєю політичною та 

військовою діяльністю, членством у фронтовому солдатському 

комітеті, Хвильовий ніколи не хвалився. Значить — не було її. 

Вигадувати щось він не хотів. Натомість дрібну, але реальну 

творчість початківця в армійській газеті він згадував при кожній 

нагоді. 1919 вступив до КП(б)У. 1921 переїхав до Харкова і того ж 

року почав друкуватися. Активно заявив про себе, як один з 

організаторів літературно-художнього життя, член-засновник 
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багатьох тогочасних літературних організацій — «Гарт» (1923), 

«Урбіно», «ВАПЛІТЕ»  (Вільної академії пролетарської літератури) 

(1925), «Пролітфронт» (1930). 

В цей напружений період історії дуже цікаво поглянути в яких 

конкретних виявах існувала така категорія як «свобода» в житті 

людей, чи була вона можливою і повноцінною для представників, 

особливо, українського народу, чи існували певні обмеження в її 

вияві, чи вона, взагалі, придушувалась, була неможливою в будь-яких 

своїх проявах. Тому, зрозумілим є те, що саме людина, яка була 

свідком і учасником тодішніх подій, яка була зайнята 

найрізноманітнішою громадською роботою, тобто була добре 

знайома з різноманітними сферами життя народу, змогла адекватно й 

реалістично відобразити це життя. І в цих творах, відповідно, в 

контексті зображених подій, цікаво подивитися на вищезгадану 

категорію. 

Розглянемо свободу в творчості Миколи Хвильового з точки 

зору її визначення як можливості чинити вибір, відповідно до своїх 

бажань, інтересів і цілей, на основі знання об‘єктивної дійсності або 

як обумовленої певними обставинами підстави, здатності робити, 

чинити що-небудь, користуватись чим-небудь. Для аналізу були взяті 

прозові твори автора, а саме –  новели «Я (Романтика)», «Кіт у 

чоботях» та «Мати». 

На перший погляд, розглядати «свободу» в цих творах – 

надзвичайно просто, адже маємо героїв, якими повністю заволоділа 

ідея чи ідеї революційні, тут вже абсолютно точно навіть можна 

говорити про фанатизм у більшості випадків. То де ж тут ця свобода? 
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Чи вибір який роблять ці герої є абсолютно свідомим, бажаним, 

зробленим на основі реального чи, точніше, реалістичного знання про 

ту дійсність, в якій вони знаходяться, про той часопростір,  в якому 

перебувають? І чи в контексті ситуації, яка склалася, можна 

покладати на них відповідальність за вчинені дії, за зроблений вибір? 

Де ця тонка межа між свободою й несвободою, чи самі герої, 

персонажі її бачать і усвідомлюють? Ось, на які питання потрібно 

дати відповідь на основі творів Миколи Хвильового.  

У кожному творі маємо практично однакові історичні умови, в 

яких існують персонажі – Я із твору «Я (Романтика), доктор Тагабат, 

Андрюша, мати головного героя (із цієї ж новели), Гапка або товариш 

Жучок із твору «Кіт у чоботях», а також мати та її два сини – Остап і 

Андрій («Мати»), але попри, напевно, найбільший вплив цього 

основного фактору, маємо також ще суто людський фактор, тобто 

різних особистостей із різними характерами й різними впливами на 

формування цих особистостей і їхніх характерів. Саме тут і цікаво 

розглянути наскільки по-різному чи однаково буде виявляти себе 

категорія «свободи» в такому контексті. Що все-таки є більш 

визначним для людини, який фактор, і на що здатна ця людина, 

залежно від переваги одного чи іншого. 

Розглянемо спершу новелу «Я (Романтика)». Маємо головного 

героя, героя без імені, просто Я, яких, очевидно, в той час було 

більше, ніж достатньо. Сам він характеризує себе: « Я – чекіст, але і 
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людина»
211

. Людина, яка має свободу чи, можливо, мала, але вже не 

має, й чекіст – фанатично опанований ідеєю «загірної комуни». Що 

переможе, а точніше хто? Він мислить, думає, значить ще не все 

втрачено. Але знову ж і в цьому немає жодної однозначності. Людина 

ще неначе має вибір, може вбити, але може і не вбити рідну матір, 

найдорожчу людину. Герой думає й вагається…Про що вагається? 

Як, взагалі, тут можна вагатися? Мати – свята. Син вагається. В нього 

є лише ілюзія свободи, її самої ж вже немає. Це вагання не може 

свідчити про свободу, про якусь здатність чинити згідно з своїми 

бажаннями, про вибір. В цьому разі вибору немає, правда, конкретно 

для цього персонажа. Людина – вже не вільна, вона перетворилась на 

своєрідного зомбі, якого веде ідея, причому ідея також ілюзорна, 

далека й нав‘язана цілою системою. Син вбиває матір своїми руками, 

при цьому звучать його слова: «Я мушу вбити тебе».
212

  Мушу – це 

єдине слово, яке засвідчило, що більше немає свободи, є тільки якесь 

зобов‘язання і більше нічого. Більше немає жодних вагань, є тільки 

«мушу», байдуже що, але «я мушу». Людина здавлена коліщатами 

ідеї, коліщатами цілої системи, яка не залишає навіть найменшого 

вибору, яка забирає в людини навіть найменшу можливість вагань. 

Людина йде навіть на вбивство, причому, не скажемо, що свідомо, 

там вже немає ні усвідомлення своїх вчинків, ні мислення, ні 
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роздумів. Ідея забрала все, залишила лише пустоту, лише рабство 

перед нею самою. 

Ще один герой цієї новели – доктор Тагабат. Людина, яка вже 

зовсім не знає сумнівів. Від самого знайомства з ним розбиваються 

всі надії на те, що в його душі ще десь жевріє часточка тієї свободи, 

на яку має право кожна людина, яку кожному дано від народження, 

хоче він того чи ні. «Але в той же момент регіт грохотом 

покотився, бухнувся об стелю й пропав. То доктор Тагабат: 

- «Мамо»?! Ах ти, чортова кукло! Сісі захотів? 

«Мамо»?!!.»
213

 

Тобто бачимо людину без жодних принципів. Він вже давно не 

робить вибору, не сумнівається. Тотальна несвобода – лише так 

можна пояснити його ситуацію. Людина здається начебто сильною 

особистістю, твердою, але, насправді, вона вже давно зломана цією 

системою, цією ідею. Мало того, тепер доктор Тагабат таким самим 

чином ламає інших людей, знищує, викорінює їхню свободу, 

найменші сумніви. Робить те, що перед цим зробили з ним. 

Але є ще і третій персонаж чоловічої статі в цьому творі – 

молодий Андрюша. Яка ж його ситуація. Процес викорінювання його 

свободи тільки розпочався. Йому надзвичайно важко, він не може 

витримати такого психологічного тиску, коли цю молоду людину, 

фактично, змушують виносити смертні вироки. Андрюша ще не може 

цього робити. Він просить головного героя дозволити звільнити його 

                                                             
213

Микола Хвильовий. Я (Романтика)/ Микола Хвильовий. Твори. В п‘ятьох томах. – Нью-

Йорк - Балтімор - Торонто: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1978 -1986. // 

Загальна редакція Г. Костюка. Т.2. - с. 44. 

 



250 

 

матір, і не витримує, коли той не дозволяє. Його ще, справді, не 

зломали, але він не  може боротися, це занадто слабка, занадто 

емоційна, занадто ніжна особистість. Скоро й його позбавлять 

свободи й можливості робити вибір. Єдине запитання – якою буде 

його реакція на це? Змириться він й здасться чи знайде інших шлях? 

Це запитання залишається відкритим. 

Залишається ще мати головного героя – Я. В творі їй відведено 

не дуже багато місця, але, фактично, присутність цієї жінки, яку 

абсолютно справедливо можна назвати святою, пронизує весь твір, 

всю свідомість героя. Її власний син, єдиний син має вбити її. Але 

погляньмо на її реакцію. Вона не просить, не давить на жалість, не 

пручається. Вона робить свій абсолютно вільний вибір – довіряє 

синові, залишає останнє слово за ним, останню дію. Ось де справжня 

свобода, не можна в жодному разі сказати, що вона підкоряється долі 

чи щось тому подібне. Ні, цього немає. Мати поступає так, як вважає 

за потрібне. Цей «жест» не є ніким ні нічим не нав‘язаний. Лише 

вільно, лише свідомо з розумінням всіх наслідків поступає ця жінка, 

сильна жінка, в якої, попри всі умови, збереглася свобода, на відміну 

від її власного сина. Ось як виявляє себе свобода в її випадку, навіть 

так, що непомітно, що вона тут взагалі присутня. 

Чимось схожу, але в той же час і трохи відмінну ситуацію 

бачимо з головною героїнею новели «Кіт у чоботях». Ця героїня – 

Гапка, або товариш Жучок, не зовсім є якимось конкретним 

випадком, а швидше певним узагальненням всіх таких людей того 

часу, як і вона. Навіть зовнішність її подається якось так 

розпливчасто, неясно, немає нічого конкретного: «…Зовнішність. 
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Русява? Чорнява? Ясно – жучок.»
214

 Це людина, точніше тип 

людини, яка сходила безліч шляхів, шляхів революції. Це людина – 

вже надломана тими шляхами, надломана, а, може й зломана, тими 

суспільним умовами. Зараз її вже навіть не можна назвати 

повноцінною особистістю, наділеною свободою. Так, вона розповідає 

про своє життя, можливо, що ще десь щось і усвідомлює, але вона 

змирилася, вступила у лави цієї сірої, темної, невільної маси. Її 

свободу забрали, але спершу надломали, зігнули. Новела ця невелика, 

героїня – начебто, одна, але в той же час там сотні таких самих 

героїнь (не в сенсі героїки),  і не тільки жінок, але й чоловіків також, 

хоча з ними ситуація може бути трохи іншою. Саме з точки зору 

становища жінки в таких умовах є цікавим твір. Адже в 

попередньому ми бачили трьох чоловіків, які займають якісь певні 

посади, через що й втрачають свою свободу, оскільки на них постійно 

давлять. Там ми бачили й матір, яка трохи в іншому становищі по 

відношенню до Гапки – її власний син – зламаний ідеєю, фанат, раб 

цієї ідеї, а вона вільна поступати за своїм бажанням. Гапка ж або 

товариш Жучок перебуває в інших умовах, в іншій ситуації. Вона 

являє собою інший пласт людей, на яких начебто й не давить система 

й ідеї революції, але давить вже саме їх втілення, тобто, начебто, саме 

життя, яке в кінцевому результаті її також ламає й позбавляє цієї 

свободи, а натомість наділяє байдужістю. 

Новела «Мати» також постає надзвичайно цікавою з точки зору 

розгляду в ній такої категорії, як «свобода». Тут також маємо матір і 
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сина, але тепер вже не одного сина, а двох – дві різні особистості, два 

абсолютно різні характери. Мало того, ці два сина – Остап та Андрій 

– діти однієї матері, але вони виховувались не однаково, що мало ще 

дужче вплинути на формування їх характерів. Старший мав більше 

можливостей, на відміну від молодшого, який з самого дитинства 

через матеріальне становище сімʼї завжди був чимось обділений. Що 

ж бачимо в кінцевому результаті? Як складається життя цих двох 

братів, абсолютно по-різному, тобто, так само, як і характери, чи, в 

принципі, можна побачити у чомусь схожість або навіть й 

ідентичність? 

Братами заволодівають ідеї революції. Обома братами. Але 

вони обоє  належать до різних таборів, і не просто до різних, а, в 

повному розумінні цього слова, до ворожих, в яких немає жодного 

шансу на примирення чи порозуміння. Вони обоє – фанати своїх 

конкретних ідей, ці ідеї вже повністю заволоділи їхньою свідомістю. І 

Остап, і Андрій – це прості раби ідей, і не більше. Та попри те, що 

вони є такими фанатами цих ідей, брати абсолютно вороже 

налаштовані один до одного, вороже настільки, що готові вбити один 

одного, що й планують, опиняючись раптом у материнському домі. 

Читаємо слова Андрія сказані до матері: «- Не найдеш, матусю, - 

сказав Андрій, - бо такої мови ти шукаєш з моїм братом Остапом. З 

моїм найлютішим ворогом…»
215

  або слова Остапа: «Отже, хочу я 
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довести вам, що для мене в боротьбі нема і матері»
216

. Тому бачимо, 

що в обох синів вже не залишилось не просто можливості чинити 

якийсь вибір, поступати правильно, але вони настільки засліплені 

цією ідеєю, боротьбою й ненавистю один до одного, яку в них вклали 

оці ідеї, за якими вони йдуть, вся система тодішньої ідеології, що в 

них вже навіть нічого людського не залишилось, якщо брат – це 

найлютіший ворог, а в боротьбі немає й матері. Ні Остап, ні Андрій 

вже не можуть чисто,  свідомо мислити, вже не можуть діяти якось 

по-іншому. Вибору більше немає, бо немає й власних бажань, а лише 

те, про що навіває атмосфера боротьби.  

Мати не може змиритися з такою поведінкою своїх рідних 

дітей, яких вона колись носила під грудьми, яких довгий час після 

загибелі батька виховувала сама одна. В неї є вибір, її свобода нічим 

не обмежена, нічим і ніким не затемнена. Вона може діяти так, як 

хоче, вона лише так і діє, а не якось по-іншому. Знаючи, що Андрій, 

який заховався на горищі й вночі хоче вбити Остапа, коли той засне, 

мати, розповідаючи, що постелила Остапу на своєму ліжку, сама 

лягає на те місце й чекає поки один її син вб‘є її. Андрій вбиває свою 

матір, так і не здогадуючись, що там, на ліжку лежав не Остап, а саме 

вона. Мати врятувала обох синів, через своє бажання, щоб обоє синів 

жили, вона могла це зробити. Вона вільно, з доброї волі жертвує 

своїм життям заради них, бо вона – не рабиня, не фанат ілюзорних 

ідей, які відбирають в людини навіть найважливіше, вона – та, яка 

наділена повною мірою свободи й користується нею. 
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Отже, бачимо, що Микола Хвильовий  зобразив у своїх творах 

життя людей за надзвичайно важких умов для народу. Але саме за 

таких умов цікаво було побачити як виявляє себе категорія 

«свободи». Як така, як повноцінна, вона зберігається лише в окремих 

випадках, в людей, переважно, сильних духом, які не засліплені 

ілюзорними ідеями революції, «загірної комуни», нав‘язаних цілою 

системою. Вже навіть нейтралізується важливість фактору виховання 

у разі проблеми вибору, збереження свободи. Ця вся система, 

фанатичні ідеї відбирають будь-яку здатність людини свідомо 

мислити, роздумувати над своїми вчинками, адекватно й реалістично 

оцінювати ситуацію. В такому разі людина перетворюється просто на 

зомбі або на робота, який механічно щось виконує. Вибору більше не 

існує, є лише один дієвий шлях, на якому люди втрачають навіть 

свою людськість, вбиваючи найрідніших заради примарної мети. Ця 

система ламає людей на абсолютно всіх рівнях, людей абсолютно 

всіх типів різними способами. Неважливим інколи стає навіть те, що 

людина може мати потужний потенціал, закладений ще з 

материнським молоком, байдуже – свободу відбирають у всіх, нехай 

у всіх по-різному, але факт залишається фактом. Ламаються і сильні, 

й слабкі. Залишається одна єдина мати, яка наділена повною мірою 

свободи, яка вільно вибирає й жертвує навіть життям заради своїх 

дітей. 

Ольга Лоїк 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПРАВО, СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ПОЕТІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

______________________________________________________ 

 

ВЕЛИЧ НЕСКОРЕНИХ ЛИЦАРІВ  

(за творчістю Шота Руставелі) 

То був час Золотого Віку, коли кордони цієї монархії, що 

охоронялись багатовічною славою та звитяжною хоробрістю, 

простяглись вздовж узбережжя Чорного моря до Каспію, а витончена 

виноградна лоза щедро одарювала працьовитих людей александрітом 

та янтарем, рубіном та смарагдом соковитих ягід і надихала поетів 

оспівувати велич цієї теплої землі та її свободолюбного народу.  

Той, що силою своєю сотворив будову світу, 

Вклав у всі живі створіння душу, з духом неба злиту,- 

Він нам, людям, дав цю землю, многобарвну, повну цвіту, 

Дав царям свою подобу, величаву й гордовиту
217

. 

Історія цього народу знала таких розумних та впевнених у своїх 

діях правителів як Давид Будівельник, Вахтанг Горгосал, цариця 

Тамара. Остання об‘єднала сім царств Великої Грузії. Часи її 

правління на рубежі XI – XII століть пов‘язують з так званим 

періодом «Золотого Віку», коли в Грузії високими темпами 

відбувається розвиток науки, культури, мистецтва. Про її місце в 

історії країни говорить хоча б той факт, що в Тбілісі 14 травня 

відмічають день цариці Тамари.  Проте, чи була б настільки яскравою 

постать цариці, якби не поет-скарбник, який був здатний оберігати 
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Сяючий Діамант і надихати її саму та її підданих на величні 

звершення? Як би там не було, але сьогодні цариця Тамара це 

неперевершена постать, яка може бути взірцем для сучасних 

правителів, принаймні що стосується їх ставлення до розбудови своєї 

держави  та пошани до свого народу. 

Їй на честь солодкі вірші скласти звелено мені… 

Скрізь століття ці далекі часи, нам сучасникам, здаються 

романтичними та благосними у порівнянням із буденним 

сьогоденням. Проте, однією з суттєвих ознак цього Величного 

Народу, що відображає його національний дух є історична пам'ять, 

яка сягає тисячоліть. Правда життя полягає в тому, що будь-яка 

молода чи поважна людина в Грузії добре знає власну історію, 

культуру, літературу, проте, це знання не на вимогу функціонерів від 

освіти – це сердешний поклик поколінь. Багатодіалектна мова, яка у 

картвельській родині виблискує перлами словотворчості, етнічні спів 

і танці, казкові оповідання та легендарні епоси утримують той 

моноліт, що об‘єднує минуле, сьогодення та майбутнє Грузії.   

Щоб створювати власні легендарні образи Він мав знати 

легенди не тільки власної країни. Коли наш герой складає рими, 

світом поширюються перські казки та легенди, в Індії формується 

народна література, відбувається взаємне запозичення стилів, жанрів, 

сюжетів, образів, сцен. Навчаючись у Греції він знайомився із 

здобутками античної культури. Творчість Гомера, Гесіода, Вергілія, 

Горація, Плавта та інших тісно пов‘язана з історією європейської 

гуманітарної науки та становленням філології, мовознавства, 

міфології. Кращі зразки греко-римської поезії своїми філософськими 
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пасажами з вуст язичницьких богів, навчили його аналізувати власні 

думки, критично оцінювати погляди інших та вкладати смислові 

конструкції у підкірок своїх героїв.  

Ранній період розвитку грузинської літератури безспірно мав 

вплив на його світогляд. Дослідник творчості Поета Бесо Жгенті 

говорить про те, що ця література не втратила свого значення та 

інтересу до наших днів. Не дивлячись на те, що більшість творів 

носили релігійно-церковний характер, в них відображені події 

народного життя. Так у творі письменника V століття Якова 

Цуртавелі зображено мученицький подвиг грузинки Шушанік, яка на 

перевагу рабству та зраді своєму народові обрала смерть. 

Письменник VIII століття Іоане Сабанисдзе зобразив життя 

тбіліського юнака Або, який відданий своєму народу і мужньо 

приймає смерть від руки арабського завойовника
218

. Легендарні 

зразки доблесті та честі, які знаходили своє відображення у відомих 

національних творах, надихали  Шота Руставелі до створення 

яскравих романтичних образів.  

Цю стару іранську повість, що й в картвельській мові квітне, 

Передавану з рук в руки, наче перло те самітне, 

Я знайшов і віршем виклав - діло виконав помітне, 

І від гордої красуні жду на схвалення привітне. 

Любов молодих сердець героїв «Витязя у тигровій шкурі» 

вабила не одне покоління читачів здійснити подорож разом з ними. 

Здається оповідання про закоханих не може вийти (та й яка в цьому 
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потреба) за коло особистісних відносин. Для поета, відповідна 

сюжетна лінія достатня для того, щоб яскраво розгорнути свою 

фантазію. Разом з тим, Великому Поету є завузьким таке поле творчої 

діяльності і він поринає у світ глибоких переживань де є місце не 

тільки коханню, але й іншим людським чеснотам таким, як: щирість, 

гідність, мудрість, патріотизм, відвага, міць тощо.  Поема «Витязя у 

тигровій шкурі» це твір, в якому сказано більше, а ніж це здається на 

перший погляд, тому чимало поетів і письменників перекладали його 

на інші мови. Українською цей твір яскраво і переконано зазвучав у 

перекладі Миколи Бажана. 

Незважаючи на те, що в поемі йде мова про події в Аравії, Індії, 

Хорезмі та інших країнах Сходу, твір просякнутий сучасним поету 

життям грузинського народу. Прототипом аравійського царя 

Ростевана був цар Георгій ІІІ, який так само був стурбований тим, що 

не мав сина-спадкоемця та який за свого життя коронував на престол 

єдину дочку Тамару.      

Та в усій моїй країні не зродились ще герої, 

Котрі вивчились би в мене діла - справи бойової. 

Доручив клейноди царські я дочці своїй в наділ, 

Бо господь не дав нам сина, що навчився б ратних діл,- 

Так, як я, м'яча жбурляти, бити з лука градом стріл. 

Якщо спробувати відобразити тональність поеми пензлем, то 

палітра фарб не буде надто різнобарвною. Зав‘язка сюжету могла б 

бути в блакитно-жовто-червоних тонах, які відстежуються під час 

передачі влади батьком дочці.    

Ти - цариця аравійська, взявши берла верховодні, 



259 

 

Прийняла під владну руку царство й натовпи народні,- 

Будь же скромна та розважна, справи звершуй благородні! 

Блиск на гній і на троянди сонце рівно ллє в просторі - 

Хай же рівно знають ласку сильні й кволі, дужі й хворі. 

Щедрість зв'яже непокірних, а покірні й так в покорі,- 

Будь же щедра! Відпливають й знов вертають води в морі. 

Проте ці фарби тримаються не довго. Печальний образ  витязя 

у тигровій шкурі починає ще не застиглі фарби розмивати до півтонів 

і додавати чорної фарби скель та низьких хмар. «Кров змішалася із 

слізьми, і криваві ринуть пруди».  Лише дівчина Нестан-Дареджан 

інколи пробиває згусток драматичної похмурості «…вона красою 

сяла, наче сонце крізь туман».  Коли образи зла під натиском мужніх 

героїв зникають і сили добра перемагають, розквітає веселка 

віссон
219

, яка заповнює собою все літературне полотно.   

Високий Художник є неперевершеним у зображені яскравих 

образів і самобутніх природних етюдів. На цьому наголошувало 

чимало літературознавців. Але цікавою є глибока цивілістична ідея 

твору Руставелі. Цивілістична – в розумінні важливих цивілізаційних 

процесів, громадських викликів, гуманітарних сподівань, духовних 

цінностей, національних відстоювань та інтернаціональних 

покликань.  

На відміну від усіх знаних художніх творів середньовічного 

Заходу та Сходу, поема Руставелі вільна і від магометанського 

фанатизму й от християнської схоластики. Випередивши на цілих 

півтора-два століття європейський Ренесанс, Руставелі створив 
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перший у середньовічному світі глибоко гуманітарний твір, 

просякнутий відчуттям любові та співчуття до людини, який оспівує 

піднесені відчуття та стверджує ідею торжества свободи і правди над 

світом рабства, насилля та пригнічення
220

. Боротьба друзів – Таріела, 

Автонділа та Фрідона за звільнення красуні Нестан-Дареджан – це 

боротьба добра, яке уособлює сила трьох вітязей зі злом, 

представниками якого є каджі
221

. Це боротьба Сонця з темрявою. 

Позитивні наслідки цього конфлікту закладаються Поетом поступово, 

по мірі того як розвивається сюжет. Читач має сам передбачити 

наслідки цієї боротьби, адже йому недвозначно натякають, що такі 

чистосердні вчинки та почуття як мужність, стійкість, твердість, 

любов, дружба, щастя надають фізичних і душевних сил у боротьби 

за Світло. Суперечливі категорії добра і зла автор передає через 

призму їх часового сприйняття.    

Зло миттєво в цьому світі, 

Незабутня доброта.  

На згадку приходять співзвучні цим словам вірші Тараса 

Шевченка, який як й Шота Руставелі славить велич нескорених 

лицарів у їх боротьбі зі злом.   

І вам лицарі великі, 

Богом не забуті. 

Борітеся – поборете,  

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас сила 
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І воля святая!
222

 

Цікавими в поемі є подорожі героїв країнами, морями, 

пустелями тощо. Але, це не просто подорожі у просторі, це не просто 

подорожі через кордони, це подорожі скрізь культурні пласти, етнічні 

стилі, державно-правові форми. До того ж, це не споглядання 

непізнанного, чужого. Це усвідомлення нового, його сприйняття або 

відторгнення. Це не лише набуття досвіду та сил, це також спроба 

донести власну думку, інколи переконати словом («…До вас, о друзі, 

я довіру всю зберіг…»), а інколи мечем («…Вже колись вони зазнали, 

як мій вірний меч січе…»). 

Незважаючи на романтично-казковий стиль, наповнена 

чисельними сюжетними лініями поема, вражає своєю логічністю і 

послідовністю. Як для художнього твору, здається, це не є досить 

важливим. Проте, такий підхід вибудовує реалістичну картину, що 

наближає нас до того часу в якому творив автор. Тим самим, 

мислячий читач знаходить аналогії казкових образів в реальному 

житті.    

Ігор Безклубий 
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ГУМАНІСТИЧНА МЕТА ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ  

У ПОЕМІ «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» 

«Найспекотніші куточки в пеклі залишені для тих, хто в часи 

найбільших моральних потрясінь зберігав нейтралітет»  

Д. Аліг’єрі 

Ми не можемо бути байдужими до значної постаті, яка 

народилася в Італії, і яка через свій твір створила нові погляди на 

людину і світ. Так, це Данте Аліг‘єрі, який увійшов у світову 

літературу як автор «Комедії», яку пізніше Джованні Боккаччо назвав 

«Божественною». Данте Аліг'єрі торкався питань людської моралі, 

віри в Бога, інтелекту і душі. До таких поглядів його підштовхувала 

епоха, яка проникала все швидше й швидше у суспільство – епоха 

Відродження. Головною проблемою філософських роздумів 

мислителів епохи Відродження була проблема людини. Колосальною 

постаттю на межі цих двох епох — останнім поетом середньовіччя й 

першим поетом Нового часу став філософ Данте Аліг'єрі. Саме тому 

дуже важливо розглянути творчість письменника-мислителя, який 

проривався до фундаментальних гуманістичних узагальнень, прагнув 

проникнути в глибину душі людини.  

У якості оригінального самостійного мислителя Данте 

утвердився як автор «Божественної комедії». У ній Данте зібрав 

воєдино увесь досвід розуму й серця, художньо переосмислив 

основні мотиви й ідеї своїх попередніх творів, щоб сказати своє слово 

«на користь світу, де добро гонимо». Мета поеми, як зазначав сам 
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поет, «вирвати тих, хто живе в цьому житті зі стану мізерії і 

привести їх до стану блаженства»
223

.  

Ця ліро-епічна поема демонструє значення власного «Я», 

показує, що його творець – це поет і пророк, у якого є місія – 

врятувати людство від гріха і порочності. 

«Божественна комедія» наскрізь алегорична, але з іншого боку 

прозоро показує саму суть. Структура поеми досить цікава: 

складається із трьох площин – це Пекло, Чистилище і Рай. Данте 

разом із своїм вірним проводирем Вергілієм починає мандрувати по 

цих просторах, починаючи з найгіршого – Пекла. 

Пекло символізує непорушність, невідворотність, незмінність, 

про що свідчить морок і пекельний вогонь, який палає всюди. 

Провідним мотивом є вічне страждання, у якого немає надії. 

Свідченням всього того страху є надпис на воротах пекла: 

«Крізь мене йдуть до міста мук найтяжчих, 

Крізь мене йдуть до мучень і заков, 

Крізь мене йдуть між поколінь пропащих. 

Суд правий вів творця моїх будов: 

Звели мене Могуття, що все родить, 

Найвища Мудрість і Першолюбов. 

Лиш після мене світ став брами зводить. 

Ніщо не вічне, я ж на всі віки. 

Лишайте сподівання всі, хто входить»
224

. 

                                                             
223
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У Пеклі існує ієрархія – це дев‘ять кіл, які розміщені у формі 

конуса і поступово зменшуються до найменшого кола. У кожному 

колі покарання за конкретні гріхи.  Кожна людська вада отримує своє 

покарання.  

Данте неодноразово підкреслює,  що чим глибше гріх проникає 

в людську душу, тим страшніше покарання, що очікує її. Тому в 

першому колі  Пекла знаходяться нехрещені немовлята і доброчесні 

нехристияни, в другому – порушники подружньої вірності, в 

третьому – черевоугідники, в четвертому – скнари і розтратники, в 

п'ятому –  гнівливці, в шостому – єретики, в сьомому – насильники, у 

восьмому – обманщики, звідники, спокусники, підлесники, 

святотатці, чаклуни, хабарники, лицеміри, лукаві радники, 

прибічники розпусти, виготівники фальшивих металів та грошей, в 

дев'ятому – усі зрадники на чолі з Брутом, Кассієм і Іудою. 

За допомогою таких прийомів поет дає можливість зрозуміти 

суть життя,  і прийти до відповідальності у своїх вчинках на землі, 

щоб не потрапити в одне із пекельних кіл. Данте вважає, що людина у 

своїх вчинках має керуватися вірою, надією і любов'ю, якщо ж ні, то 

прирече себе на пекло ще за земного життя. 

Данте показав картини вад, що живуть в людях для того, щоб 

протиставити їх іншим картинам, які повинні створювати люди для 

того, щоб була гармонія для усвідомлення, його поема - свого роду 

просвітницька база для усіх, хто живе на землі
225

. 
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Отже, головною рисою, якою має керуватися людина – це 

розум.  У «Божественній комедії» символом розуму виступав 

Вергілій, як духовний учитель, який допоміг Данте пройти всі кола 

Пекла і вийти з нього неушкодженим. Тут можна провести паралель 

із життям людини, де сама людина – це Данте, пекельні кола – це 

гріхи, а Вергілій – це людський розум, направляючий на блаженний 

шлях. Тому розум – це одна з основних рис, які приводять до 

відповідальності. 

Другою площиною на шляху у Данте є Чистилище. Там він 

піднімається на гору і знаходить те, що втратило людство, тобто 

совість і свободу волі.  Саме людина силою своєї волі через заслугу 

або незаслугу підпадає справедливій відплаті або покаранню. Данте 

хоче донести думку про те, що кожен обирає собі те, що з ним 

стається, автор надає людині свободу вибору. Власне у Чистилищі є 

надія на прощення. 

Чистилище мало вже сім рівнів і було теж у формі конуса, але 

направленого у небо – до Раю. На першому рівні спокутували гріхи 

зарозумілі та пихаті, носячи важкі валуни, які згинали їх навпіл. На 

другому рівні знаходилися заздрісники із зашитими очима, аби вони 

не могли бачити світла. На третьому рівні в суцільній пітьмі 

спокутувалися гнівні. На четвертому рівні знаходилися ті, хто 

розумів різницю між Злом і Добром, але не завжди слугував 

останньому. На п‘ятому рівні лежали обличчям до землі скупі. На 

шостому росли прекрасні дерева з чудовими плодами, повз які 

постійно проходили душі ненажер. На сьомому рівні вогонь очищав 

тих, хто збезчестив себе за життя. 
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Як видно, людські гріхи у Чистилищі набагато слабкіші, які 

все-ще мають шанс на виправлення. Цей вибір залежить лише від 

самої людини, яка має повну свободу вибору.  

Останньою площиною є Рай, який теж поділений на частини. 

Небесний Рай знаходиться в межах планет Сонячної системи і 

ділиться на частини, точніше планети. Місяць – перше небо Раю. Тут 

перебувають душі людей, котрі не дотримали своїх обітниць, але 

зберегли прагнення до ідеалу. Меркурій – друге небо Раю, де 

знаходяться душі честолюбних. Візантійський імператор Юстиніан 

розповів Поетові про складний шлях спокутування гріхів, котрий 

визначив для людей Бог. Третє небо Раю - Венера  - притулок для  

душ люблячих людей. Сонце – четверте небо Раю - оточують два 

сузір‘я душ найбільших мудреців. Марс – п‘яте небо Раю. Тут 

знаходяться душі воїнів, що загинули, захищаючи віру. Шосте небо 

Раю – Юпітер. Тут перебувають душі справедливих людей. На 

Сатурні – сьомому небі Раю - знаходяться душі монахів, котрі 

спостерігали за життям і служили Богові. Серед зодіакальних сузір'їв, 

на восьмому небі Раю, поет бачить архангела Гавриїла, Святих 

Марію, Петра, Якова, Іоанна і пізнає божественну мудрість та силу. 

На дев'ятому небі Раю знаходиться Першорушій – дев'ять 

ангельських сфер та Емпірей (в центрі). Десяте небо Раю – це 

Небесна Троянда, де знаходяться престоли Бога та Богородиці. Тут 

перебувають душі людей, що вірували в Христа грядущого та 

явленного, Іоанн Хреститель. 

У Раю Данте супроводжує його кохана Беатріче, яка займає 

дуже важливу роль у тлумаченні сфери Раю. Беатріче – це символ 
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кохання, яке у тексті переосмислюється автором. Данте говорить про 

любов як основну силу, що рухає сонце  i  зорi.  Поет стверджує, що 

саме любов керує i має керувати людиною: любов до Бога, любов до 

людей, любов до жiнки. Поетизуючи почуття, вiн 

захищає право людини любити, адже закоханiсть, за Данте, почуття 

того ж порядку, що й любов до Бога. 

Перед нашими очима відкривається новий світ, який нам 

підносить Данте, світ, де все ідеальне, «сповнене світла», і де панує 

якась божественна атмосфера. Це світ, до якого має прагнути кожен, 

світ ідеалів, на яких нам чітко вказує поет – монахи, які служили 

Богу, або просто люди, які дотримувались своїх обітниць. Але 

найголовніше, що автор приходить до істини того, що світом рухає 

любов. Цей чинник має бути у кожного в душі – тоді можна досягти 

«місця в Раю». 

Данте вважав, що світом править етичне начало — Любов. 

Шлях поета закінчився. Свою місію він здійснив, розповівши світу 

про те, що побачив у Пеклі, Чистилищі та Раю. Свою поему митець 

вважав святим твором, написаним з волі Небесного Творця
226

. 

Середньовічний світогляд, де людина не мала ніякого місця та 

її життя не мало самостійної цінності, а було лише підготовкою до 

загробного життя, був різко підірваний італійським поетом-

філософом Данте Аліг‘єрі, що став ініціатором гуманістичної думки. 

Основна ідея гуманізму - це самоцінність земного життя, можливість 

виховання здатності до доброчесних вчинків, призвести людину до 
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певної відповідальності. Нестриманість в людині призводить до того, 

що сама вона ввергає себе в пекло – чим глибше гріх проникає в 

людську душу, тим страшніше покарання, її очікує. При тому 

людина, яка у своїх вчинках не керується вірою, надією і любов'ю, 

кидає себе в пекло ще за земного життя. 

Підсумовуючи все описане в «Божественній комедії» 

виявляється актуальним, сьогоденним, який вартий прочитання. Цей 

поетичний шедевр буде актуальним завжди, адже відображає людські 

стосунки, які були, є, і будуть у майбутньому – це наш спосіб життя. 

Юлія Гулько 
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БОРОТЬБА ЗА СВОБОДУ В ТВОРЧОСТІ ЖУЛЬ ВЕРНА 

«У Жуля Верна не знайдеш героя, який не  

був би готовий ризикувати життям, щоб  

урятувати іншого. Дієва великодушність,  

прагнення прославити людину, спрямування  

зусилля на благо суспільства – ось ті великі  

тенденції, що характеризують Жуля Верна  

з погляду моралі.» 

                                                                            Тіслен де Дісбах 

Французький письменник Жуль Верн належав до того 

покоління людей середини ХІХ ст., котрі шукали шляхи реформ 

людського суспільства. Вони вважали, що існуючий порядок речей 

завів  суспільне життя в безвихідне становище, тому потрібні 

радикальні зміниі, потрібна позитивна реформа, оскільки революції у 

Франції не виправдали покладених на них надій. У цьому напрямку 

Жуль Верн намагався вести нове покоління, за яким бачили 

майбутнє.  

Політичні симпатії Жуля Верна завжди були на боці людей, які 

борються за свободу. Герої його творів – капітан Грант, капітан Немо, 

учений та інженер  Сайру Сміт, лікар Саразен та інші – перш за все 

борці за свободу. Грант шукав землю, на якій би пригноблені 

шотландці могли заснувати вільне суспільство. Немо – провідник 

повстання сапаїв в Індії проти колонізаторів-англічан. Сайру Сміт – 

прибічник борців проти рабства в США. Саразен – засновник міста  в 

стилі соціалістів-утопістів. 
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Боротьба за свободу, за розумне улаштування суспільства для 

Верна  невіддільні від людських знань, від сили розуму, який повинен 

подолати ниці, егоїстичні бажання деяких людей. І герої його – це 

герої нового типу: люди високого інтелекту, всесторонньо освічені, 

віддані своїй справі, благородні, чудові товариші, готові прийти на 

допомогу всім, хто її потребує. Це люди науки, що творять благо на 

користь іншим. 

Такий погляд на майбутнє суспільства, на роль вченого і науки 

характерний для першого періоду творчості Верна. В останній 

третині сторіччя, коли наука опинилася в руках політиків, коли 

розв‘язувались безконечні війни і наукові відкриття слугували 

зброєю  знищення народів, Жуль Верн  починає розуміти, що сама по 

собі наука  ще не вирішує соціальних і економічних проблем, що все 

залежить від того, у чиїх руках знаходяться її результати. І тоді у його 

книгах з‘являється два типи вчених – як у романі «П‘ятсот мільйонів 

Безуми»: Саразен працює для людей,  людиноненависник – Шульг, 

прообраз майбутніх фашистів, спрямовує свої винаходи на знищення 

людства. Письменник приходить до висновку про моральну 

відповідальність вченого за свої відкриття, про те, що прогрес в 

області науки і техніки має відповідати моральній зрілості 

суспільства. Проблеми, підняті у його книгах, дуже актуальні і 

хвилюють людство сьогодні ще більше, ніж у кінці ХIХ ст. 

Майже кожен роман Жуля Верна піднімає якісь наукові 

проблеми, поставлені, але ще не вирішені його часом. Фантазія і 

наукова інтуїція письменника відносили юнацтво – аудиторію, на яку 

здебільшого були спрямовані твори Верна, в незвідане майбутнє. Він 
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показував, що людина може проникнути в найсокровенніші таємниці 

природи, перемогти, здавалося б, неможливі перешкоди. Його герої 

піднімаються в повітря і мандрують під водами океанів, проникають 

в надра  землі і відправляються у космос, відкривають північний та 

південний полюси, досліджують білі плями, які залишились в його 

час на карті обох півкуль, і використовують електричну енергію, яка 

тоді тільки-но почала використовуватись для освітлення. Він – 

провидець майбутнього злету наукової думки і реалізації її в життя. 

Класичним прикладом поєднання наукових, соціальних та 

моральних проблем в романах Жуля Верна є трилогія: «Діти капітана 

гранта» (1868), «Двадцять тисяч льє під водою» (1870), «Таємничий 

острів» (1875). 

Вже з перших сторінок роману «Діти капітана Гранта» Жуль 

Верн зацікавлює читача аналітичним мисленням. Таємниця записок 

(на трьох мовах), розмита водою, може відкритися тільки в результаті 

правильного їх прочитання. З уривків потрібно скласти ціле, надати 

змісту тому, що майже неможливо зрозуміти. Ось, здається, зміст 

виявлено, – та помилка при розшифруванні приводить до 

кругосвітньої подорожі в пошуках капітана Гранта. 

Одна з колоритних фігур у цьому романі – вчений-географ 

Паганель, котрий, за словами Верна, «знає все і ще трохи більше». 

Незібраність Паганеля зачаровує і, одночасно, служить стержнем 

роману. Завдяки  тому, що він забув назву острова, яхта «Дунган» 

відправилась у країни, де нема і не може бути  Гранта. Та в кінцевому 

результаті усі вдячні Паганелю: він був близький до істини, 

направляючи експедицію до Нової Зеландії. А читач, завдячуючи 
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цьому вченому-диваку, побував на різних континентах та островах, 

пережив багато пригод і дізнався про величезну кількість 

повідомлень. 

В романі «Двадцять тисяч льє під водою» з‘являється інший 

тип ученого. Це капітан Немо. Його потужний інтелект і універсальні 

знання, мабуть, переважують знання Паганеля. Однак Немо 

віддаляється від людського суспільства, він навіть дає обітницю, що 

його нога не ступить на землю. Разом з ним – його товариші. Читач 

так і не взнає, хто сподвижники Немо, – вони невидимі і безіменні. 

До речі, саме ім‘я «Немо» означає: «Ніхто». Виникає парадокс: цей, 

здавалося б, «байронічний» герой, виявляється, тісно пов‘язаний зі 

світом. Він допомагає усім, хто бореться за свободу, він рятує 

бідняків, він мстить жорстоким колонізаторам, його наукові знання 

стоять на службі визвольного руху народів. Немо – не тільки вчений, 

що переважає свій час на років сто, – він борець, наділений залізною 

волею, аналітичним розумом, безкомпромісністю і величезною 

концентрацією думки. 

Його зовнішня поведінка говорить про холоднокровність, та це 

лише оболонка. Почуття, які він приховує, інколи вириваються 

назовні: Немо плаче, коли гинуть його товариші, Трепетно дивиться 

на портрети дружини і дітей, які загинули. Мета життя Немо – 

змінити світ.  

Третій тип ученого подається в романі «Таємничий острів». Це 

Сайру Сміт, учений-практик, інженер. Всі його знання спрямовані на 

те, щоби наука і техніка покращили життя людей. Його політичні 

погляди зводяться до організації такого демократичного суспільства, 
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в якому би діяла програма: «Кожен віддає ті сили і знання, на які він 

здатен, кожен трудиться на благо всіх, і всі у суспільстві рівні». 

Сайру сповідає соціалістичні ідеї на рівні утопії і здійснює їх на 

практиці. 

Жуль Верн у цьому романі полемізує з автором багато 

чисельних «робінзонад». «Вигадані герої Даніеля Дефо і Віса, – пише 

він в «Таємничому острові», – всі ці Селькірки і Рейнали, що 

потрапили в аварію корабля... ніколи не опинялись у такому 

становищі. Все необхідне для себе вони знаходили на розбитому 

кораблі... Вони не опинялись перед лицем природи без зброї. Але у 

наших мандрівників не було жодного інструмента. З нічого треба 

було створити все!» 

Ідея письменника, яку він утверджує у своїх романах, 

зводиться до того, що людина, маючи енциклопедичні знання і 

знаючи, як їх примінити на практиці, володіє потужними 

можливостями. І дійсно, п‘ятеро людей, викинутих на безлюдний 

острів, не маючи при собі навіть перочинного ножа, зуміли не тільки 

збудувати житло і приручити звірів, але й знайшли залізну руду, 

зуміли перетворити її в метал, а далі все необхідне для обробки землі, 

для побудови корабля, а також зброю для полювання і захисту, навіть 

телеграф. 

Повернувшись на батьківщину, Сайру і його друзі купують 

землю і засновують там «острівець» за тими ж законами – маленький 

взірець майбутнього, модель суспільства у дусі соціалістів-утопістів. 

Всі жителі цієї колонії – люди нового типу: їм невідома заздрість, 

вигода, пиха; їх девіз: кожен трудиться для всіх, а всі – для кожного. 
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Велику роль у творах Жуля Верна грають не тільки дорослі, а й 

підлітки, які вже мають посильні знання: п‘ятнадцятирічний капітан 

Дік Сенд, який взяв на себе відповідальність керування кораблем, 

Герберт в «Таємничому острові», який знав біологію і  мав навики 

мисливця та інші юні герої. 

Однак кінець Х1Хст. змусив письменника переглянути погляди 

на роль науки. В останніх романах він вирішує проблему 

відповідальності вченого за свої винаходи в драматичних ситуаціях, 

коли смертельна зброя  приносить нелічені біди, опинившись у руках 

людиноненависників. Доля його винахідників – загибель. Професор 

Шульг в «П‘ятистах мільйонів Безуми» сам стає жертвою 

смертельної зброї, яку він готував для знищення міста Франсевіля.  

Том Рок в романі «Прапор батьківщини» сам знищує свій винахід і 

гине. 

Розвіялись ілюзії Жуля Верна про розумний устрій шляхом 

еволюційного розвитку. Його аналітичний розум не міг не бачити, до 

чого веде в сучасних умовах розвиток науки і техніки. Чудовим його 

громадянським вчинком в останні роки життя було бажання 

балатуватися депутатом в муніципальну раду Ам‘єна (де він жив з 

1871 року) від робітників. Ставши депутатом, Верн робив усе, щоби 

покращити умови житла робітників, шкільної освіти, турбувався над 

сиротами та перестарілими.  

Анастасія Якименко 
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ФАНТАЗІЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ АБСОЛЮТНОЇ 

СВОБОДИ У ТВОРЧОСТІ Е.Т. ГОФМАНА 

Ернест Теодор Гофман – німецький митець, який віддав весь 

свій талант романтичному напрямку в літературі. Гофман 

поділявлюдей на філістерів та ентузіастів. Філістери – це ті, які 

живуть у наявній дійсності і цілком задоволені усім, не відчувають 

ніякої потреби прагнути до кращого. За філістерами абсолютна 

більшість, з них, власне, й складається суспільство. Це бюргери, 

чиновники, комерсанти. У  цьому світіпанують обивательська 

житейська проза й бездуховність.Сам Гофман належав до ентузіастів 

– гуманнихлюдей, для яких дуже важливо діяти, особливо заради 

своєї нації та держави. Він, звернувшисьдо світу філістерства, дав 

чудові зразки йогогнівно-сатиричного осуду.Гофман володів палким 

серцем та величезним даром. Він ненавидів несправедливість, будь-

які утиски прав людини, відстоював право на свободу особистості у 

прийнятті рішень, у вирішенні будь-яких питань, свободу бути самим 

собою: мрійником, бунтівником чи фантазером, найголовніше - 

собою.  

Великий вплив на творчість писменників мають історичні та 

політичні умови часу. Ернест Теодор Гофман писав у важкий час для 

німецької історії, коли більшість європейських країн охопила 

політична і церковна реакція, а Німеччина була роздробленою. У 

роки життя письменника в країні відбувалися значні політичні зміни. 

1 жовтня 1819 року прусський король Фрідріх Вільгельм III видав 

наказ про створення «Безпосередньої слідчої комісії з розслідування 

зрадницьких зв'язків та інших небезпечних підступів». Це був один із 
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виявів посилення в постнаполеонівській Європі і мілітаризованій 

Пруссії зокрема політичних переслідувань проти вільної думки в 

пресі, в навчальних закладах, в колах інтелігенції тощо. Гофмана 

було призначено членом цієї комісії. Для ліберально мислячої 

людини це було тяжке випробування. Як член комісії він пише кілька 

висновків, які обстоюють безневинність репресованих (головним 

чином студентів) і висуває вимогу про їх звільнення. Активна 

правозахисна діяльність Гофмана не залишається поза увагою влади. 

Над головою митця згущуються хмари
227

. За таких умов суспільного 

життя, письменник не міг залишатися байдужим. Свої погляди 

талановитим пером відтворював на папері. У першу чергу, в 

романтичному світлі відтворював проблему свободи особистості, 

підкрадаючись, на перший погляд, через непомітні нотки 

фантастичного у серця людей. Як романтик, Гофман вважав, що 

герой-мрійник, стоїть у суспільстві набагато вище за інших. Саме він 

творить своє життя і прекрасне у світі, а не рухається по наїждженій 

іншими колії, не підіймаючи голови до неба і зірок, як безголоса 

зацькована особа. Герой-мрійник в той час, коли всі йдуть праворуч, 

поверне ліворуч, чи відправиться у політ своїх фантазій.  

Ідея такої людини полягає у самостійному виборі нею 

життєвого шляху. Вільний від пут, герой-мрійник, які нав'язує 

філістерська мораль, звичаї, забобони, живе за одвічними законами 

природи і природним у собі. Звідси такий характерний 

дляромантизму елемент чуттєвості, культ почуття, природного, а 

значить чистого. Кожна людина, на думку Гофмана, є рівною у праві 
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на свободу. Він не маєповаги до коронованих осіб, не вивищує їх над 

іншими людьми. 

Через фантастичність автор намагається донести думку про 

високодуховність і важливість свободи. Так, персонажі творів у 

Гофмана можуть вірити чи не вірити у фантастичне, інші бути 

частиною цього фантастичного чи засуджувати її. Абсолютна свобода 

фантазування при реальній несвободі – ключ до творчого методу 

митця. «Я думаю,– писав Гофман,– чтооснование небесной лестницы, 

по которой фантазия хочет взобраться в высшиесферы, должно быть 

укреплено на почве жизни так, чтобы каждый мог взойти по нейвслед 

за автором. Тогда, как бы высоко он не находился в 

фантастическомволшебном царстве, он все же будет видеть,что это 

царство связано с его жизнью и является, собственно, ее 

чудеснойчастью.Это для него прекрасный цветочный сад, разбитый у 

самых городскихворот, в котором он может с наслаждением гулять, 

если только решить покинутьмрачные стены города». Навіть у 

побіжному знайомстві з творами Гофмана читач матиме про нього 

недвозначнеуявлення як про нестримного фантаста. Справжній 

калейдоскоп фантастичних образів – химерних, наділених різним 

ступенем надприродності – миготить перед очима, мов 

парадоксальний, непідвладний здоровому глуздові, ледь стримуваний 

в межах «казкової логіки»карнавал: добрі і злі духи, феї-благодійниці 

і чарівники-лиходії, дивовижні звірі, живі і одухотворені речі, 

незбагненні «змови» таємничих сил – усе, на що, здавалося б, тільки 

здатна людська фантазія, – у Гофмана починає жити у «реальному» 

світі. Гофман надає своїй вигадці то похмурого, то зловісного 
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колориту, – як, наприклад, у новелах «Піщана людина» чи 

«Майорат», у повісті «Мадмуазель де Скюдері» чи романі «Еліксир 

диявола», – то ясного, доброго тону,– як у казках «Лускунчик» або 

«Чуже дитя», – але неодмінно хоче дивувати, недивуючись, і 

хвилювати, не хвилюючись. Щодо цього, В. Бєлінський писав, що 

«Гофман у найбезглуздіших вигадках своєї фантазії вміє бути вірним 

ідеї»
228

. 

У деяких творах митця постає людина, яка позбавлена 

фантазій, буденність її свободу поглинає, зацькована, вона не має вже 

бажання виявляти її, йти проти правил, якщо є в цьому потреба, 

проти загальноприйнятої суспільної думки. Так відбувається 

знеособлення людської індивідульності, що автор яскраво показав у 

«Золотому горщику». Перед читачами постає два світи – один з яких 

приземлений, не здатний трансформуватися тому, що люди зі 

схиленими головамидо низу підкорюються законам суспільства, і 

тільки стара перекупка Ліза змінюється, вивляється відмою. Інший 

вимір у творі – фантастичний. Тема існування в двох світах, 

двійництва загалом притаманна романтизмові, знаходить в його 

творчості нову йоригінальну розробку. Порівняно з попередниками, 

трактування цієї теми зміщується у Гофмана із сфери метафізичної в 

реально-життєву. 

Один із центральних героїв твору, Анзельм,живе у цих двох 

світах, він не має міці і запалу до боротьби, існує, як іграшка в руках 

протидіючих сил Добра і Зла. Студент не може захистити своє 

кохання, навіть подекуди сумнівається у своїх почуттях, не може 
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утвердитись у буденному дрезденському бюргерському існуванні: 

«Щасливий Анзельм, - каже не без заздрості автор, - він скинув тягар 

бюргерського життя, він піднісся на крилах кохання до прекрасної 

Серпентини і тепер щасливо і радісно живе у своєму маєтку в 

Атлантиді! А я бідолашний? Скоро я... опинюсь у своїй комірчині, 

мізерія буднів обсяде мої почуття, лихо за лихом, немов густий 

туман, обгорне мій зір...»
229

.  

Письменник вважає, що людина має право вільно мріяти чи 

фантазувати, вірити в те, що ці фантазії можна втілити в реальному 

житті, що прекрасне, магічне живе поруч з нами і саме людина із 

глибоким відчуттям свободи може розгледіти це прекрасне, створити, 

і тільки особистість обмежена, зацькована – засудити мрійника. 

Фантазія для Гофмана – можливість абсолютної свободи. 

За допомогою образу Анзельма, автор доносить до нас свою 

думку про те, що саме завдяки відчуттю свободи людина здатна 

боротися, відстоювати свої права.  

Внутрішня свобода для Гофмана – це, насамперед, чисте, щире 

почуття, яким, на думку романтика, не повинна оволодівати жага        

до грошей, влади. Так, у творі «Крихітка Цахес» автор показує 

актуальну проблему для свого часу, проблему влади грошей, 

панування золота. У державі князя Деметрія кожен мешканець мав 

повну свободу, тому сюди злетілася велика кількість фей і магів, які 

понад yсe на світі ставлять свободу. Але незабаром Деметрій помер. 

Його місце посів Пафнутій, який вважав, що чарівникам на його 
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землях не місце. У князівстві залишилася лише фея Розабєльверда, 

яка умовила Пафнутія надати їй місце у притулку для шляхетних 

дівчат.Золоті волоски, якими наділила Малюка Цахеса фея Рожа-

Гожа, приносять йому всемогутність. Так, він міг здаватися не тим, 

ким він є насправді, втілюватиусі можливі таланти і отримувати все 

бажане. Автор доходить до висновку, що багатство й людська 

глухота, те, що люди забувають закони природи й краси, призводить 

до панування безглуздості й вульгарності. Але Гофман вірить у 

велику силу мистецтва - перемога його на сторінках казки можлива, 

але у світі людей все набагато складніше: цим і пояснюється 

іронічний фінал твору. На мою думку, шедеври Гофмана актуальні і 

сьогодні, варто лиш згадати, що і в наш час гроші роблять дива, 

перетворюючи посередності на мудрих політиків, крадіїв у 

шляхетних меценатів, безголосих дівчат і юнаків на кумирів натовпу 

тощо.  

Так, окрім характерного для романтиків протиставлення 

дійсності та фантастичності, автор реальному світові протиставляє 

світ духовний і показує несправедливість, утиски волевиявлення 

людини, яка змушена підпорядковуватись суспільному устрою, 

законам, які панують в ньому, навіть якщо вони є несправедливими, 

негідними.  

Свобода для Гофмана також полягає в умінні бути собою, у 

дитячій безпосередності. Але вона не повинна превалювати над 

іншими почуттями, людина дорослішає і разом з тим повинна 

зростати жага до свободи та її права у державі. Так, у «Володарі бліх» 

батьки Перегрінуса не були деспотами, але своєю сліпою любов'ю 
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вони не дали синові стати дорослим. Він залишивсябезпорадною 

дитиною, яка хоче, щоб його родичі надавали йому усі матеріальні 

речі, а сам нічого не бажає робити. І після їх смерті він продовжує 

подумки спілкування з ними і зберігає ритуали свого колишнього 

дитячого життя. 

Гофман підводить підсумки німецькому романтизму, є 

найповнішим виразником кращих його прагнень, яким він надав 

небувалої доти яскравості й певності. У творчості письменника, 

котрий перетворив кожну свою сторінку на палку особисту сповідь, 

зіштовхнулись у нерівному єдиноборстві велична, але самотня у своїх 

муках душа поета, що потребувала правди, свободи, краси від 

жорстоко влаштованого світу, в якому панує соціальна кривда, а 

всепрекрасне і добре приречене на загибель або на злиденне 

безпритульне існування. Митець за допомогою фантастичного 

зображення відтворює на папері свої життєві переконання, апелюючи 

до справедливості, рівності, гуманності та свободи в усіх сферах 

життя. 

Ганна Люднова  
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 «МИ ВІДПОВІДАЄМО ЗА ТИХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ…» 

(за творчістю Даніеля Дефо) 

 «Бути людиною — це 

відчувати свою відповідальність» 

 А. Сент-Екзюпері 

Людину називають Людиною, коли вона спроможна 

відповідати за свої вчинки, поведінку, за результати своєї діяльності, 

тримати у своїх руках особисту долю, готова до будь-яких 

випробувань і перемог. Якщо немає відповідальності за себе, кажуть 

у народі, людини немає - вона, по суті, є лише передмова до людини. 

Надзвичайно важливо осягнути свою істинну сутність, адже 

відповідаємо ми за свої дії самостійно. 

Кожна людина є унікальною, неповторною та незвичайною 

особистістю. Основним правом людини є право на життя. Чи можемо 

окрім власного життя відповідати за інше? Чи можемо тримати в 

своїх руках долю чужої людини? Проблематика цих питань порушена 

в романі Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона 

Крузо». Адже його творчий метод полягав у реалістичному 

зображенні, основу творів складала життєвість всього зображуваного. 

Д. Дефо описував факти сучасного життя, звідки і брав образи 

головних героїв. Мистецтво проявилося в умінні досягти життєвої 

переконливості своїх творів тому щл читачі відносилися з довірою, 

сприймаючи їх за істині людські документи. У стилі Д. Дефо немає 

ніяких прикрас, не зустрічаються метафори чи складні порівняння. 

Він писав свої твори живою розмовною мовою.     
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Предметом дослідження даної статті є парадигма стосунків 

головного героя Робінзона Крузо з дикарем П‘ятницею, який став для 

нього вірним другом. При цьому беруться до уваги такі 

характеристики: стиль життя, характери, виховання та ставлення до 

оточуючої дійсності. 

Мета статтіполягає у висвітленні проблеми стосунків між 

двома людьми, де один має перевагу над іншим. Адже взяти 

відповідальність за чуже життя надзвичайно почесна місія. Даніель 

Дефо описує як можна стати гідним наставником, маючи при цьому 

розум, загартованість характера, моральність і силу почуттів. Оповідь 

автора про робінзонаду звучить як гімнлюдської праці, надихає на 

подвиги, додає сили і допомагає не згинатися під гнітом життєвих 

випробувань. 

Перший англійський реалістичний роман «Життя і незвичайні 

пригоди Робінзона Крузо» був написаний у 1719 році. Сюжет роману 

був обумовлений зростаючим інтересом англійського суспільства до 

подорожей і географічних відкриттів. «В основу роману насправді був 

покладений сюжет перебування шотландського матроса Олександра 

Селькірка на безлюдному острові на протязі 4 років (1704-1708).  

Проте не варто перебільшувати значення цієї історії для роману 

Дефо. Вона слугувала лише поштовхом для написання роману, що 

допоміг оформити головний задум автора - прославити енергію і 

завзятість людини в умовах незнайомого екзотичного оточення. 

Герой роману Даніеля Дефо зберігає усю свою енергію від початку і 

до самого кінця, силу волі, цікавість до людського суспільства, в той 

час як Селькірк майже здичавів, хоча і зміг підтримати своє 
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існування на острові.»
230

 В цьому полягає основна різниця між 

прототипом та ідеальним героєм Дефо. 

У романі Даніеля Дефо вперше в літературі тема праці стала 

центральною в художньому творі, вперше так голосно прозвучала 

віра в людину, в її творчі можливості, силу розуму і вмінь.Роман був 

написаний у XVIII столітті, коли була популярною ідея «природної 

людини»: повернення людини до природи, розкриття у характері 

людини природних рис.  

Крок за кроком разом з Робінзоном Крузо, впадаючи у відчай і 

знаходячи сили для життя в нових умовах, ми стаємо свідками 

народження нового світу. Самодостатнього світу, світу з елементами 

позитивної утопії. Робінзон підкоряє природу через те, що для 

англійців життя поза цивілізацією неможливе, бо герой дуже 

побоюється відірватися від цивілізації, стати дикуном, та водночас 

все більше зближається з природою. Робінзон виріс у заможній 

родині й не мав ніякого уявлення про те, як виконують звичайну 

роботу: шиють одежу, теслюють, обпалюють горшки, сіють та печуть 

хліб, доглядають кіз, збивають олію і роблять сир. Поступово все це 

герой опановує, і безладний молодик перетворюється на справжнього 

творця. Причому він не тільки створює довкола себе світ 

матеріальний, але й знаходить свій власний внутрішній світ: 

проходячи шлях від безвір'я до віри, він стає мудрою людиною.  

Починаючи з історії Робінзона, можна побачити, що автор дуже 

послідовно провів теорію соціального розвитку. Головний герою 

будує нове життя в умовах буржуазної цивілізації. Силою випадку він 
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потрапляє на острів, де стає особистістю на лоні природи. Від 

первісної людини його відрізняє володіння  навичками, які дозволили 

пройти шлях розвитку швидше, ніж це потребувало людство.  З 

появою на острові нового жителя Робінзон постав іншому амплуа, 

тому що між ним П‘ятницею встановлюються відносини доброго 

хазяїна і вірного слуги. 

Подальша еволюція Робінзона показана в його стосунках з 

П'ятницею - дикуном, якого він рятує від канібалів. У героя 

з'являється унікальна можливість перевірити обґрунтованість і 

можливість існування тих чи інших положень цивілізованого світу, 

до яких поступово прилучає Робінзон П'ятницю. «Герой стає 

Вчителем, який разом з учнем заново освоює моральні, політичні, 

релігійні, побутові основи світу, з яким він утратив зв'язок. як 

представниками цілком різних цивілізацій, світів і культур.»
231

 

П'ятниця - молодий хлопець, який виріс у племені канібалів, звик до 

озброєного захисту своєї території. Робінзон – представник 

англійського суспільства, цивілізованого, дипломатичного. 

Поєднання цих двох особистостей, здавалося б, неможливе. Проте 

П'ятниця вдячний Робінзонові за свій порятунок від смерті і готовий 

на все заради свого господаря. Поступово Робінзон перетворив 

П'ятницю на особистість. П'ятниця по-новому побачив, що таке добро 

і зло, жорстокість і доброта.  

Аналогічно склалися відносини Робінзона з батьком П'ятниці і 

іспанцями, які потрапили в полон. Робінзон навчився розуміти інших 

людей, відчувати їхнє горе, а тому він не міг дозволити канібалам 
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вчинити жорстоку розправу з новою групою полонених, яку привезли 

на острів Відчаю для розправи. Він рятує їх, а серед них був батько 

його вірного друга П'ятниці. Звичайно, і батько П'ятниці, і 

врятований іспанець, і капітан англійського корабля, на якому 

команда вчинила бунт – усі вони завдячували своїм життям 

Робінзонові. Але роблячи хорошу справу Робінзон не сподівався на 

якусь винагороду. Робінзон за весь час перебування на острові 

навчився цінувати людське життя.  

На мою думку, саме таким чином автор прагнув показати, що 

відповідальність ще і ґрунтовна та правильна можлива при тому коли 

людина володіє знаннями, якими опанувала протягом свого 

самопізнання. 

Дефо дуже органічно зміг показати у своїй книзі значимість 

освіти і її цінностей. Ми знаємо що головним завданням освіти є 

виховання і освіта, прилучення до знань всіх і кожного. І саме це ми 

можемо чітко побачити у творі. «Ми спостерігаємо як Робінзон стає 

справжнісіньким просвітителем. Позбавлення від всіх соціальних 

негараздів просвітителі бачили в поширенні знань.»
232

 Цим і займався 

герой Дефо. Просвітителі вірили в можливість побудови 

гармонійного суспільства. Подоба такого суспільства ми бачимо на 

острові, куди волею долі був занесений Робінзон. Частково це розуміє 

і сам герой, тому він через 28 років, які провів на острові, 

розлучається з цим місцем з великою сумом, хоча і виконується його 

давня мрія – він пливе додому. Робінзон є прихильником цілей та 

                                                             
232

Доттен Поль Жизнь и приключения Даниэля Дефо, автора Робинзона Крузо / Доттен 
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ідеалів освіти, таких, як свобода, мир, а також знамените 

вільнодумство, критичне ставлення до авторитетів усякого роду. 

Особливо яскраво ми бачимо в ньому відторгнення насильства.  

Можна спостерігати наступну еволюцію образу П‘ятниці.  Він - 

індіанець з канібальського племені, врятований Робінзоном від 

жахливої смерті на двадцять четвертому році його перебування на 

острові, який став йому помічником і вірним слугою. П‘ятницю Дефо 

наділяє фізичною красою і прекрасними моральними властивостями: 

він добрий і лагідний, благородний і вірний. П'ятниця вельми 

тямущий, розумно дивиться на світ.   

Дефо невластива бездумна ідеалізація дикуна і примітивізму; 

для нього дикуни - це діти, яких треба розвивати і робити з них 

людей.Образ П'ятниці - образ простодушного дикуна, який віддався 

вихованню іншої людини, перейняв лише найкращі якості. Він не 

побоявся довіритися, в той час як Робінзон Крузо насмілився взяти на 

себе відповідальність за чуже життя, створивши гідну особистість для 

суспільства через моральність та спілкування.  «Робінзон у всьому 

керується здоровим глуздом, уміє примиритися зі своїм становищем, 

не впадати у відчай, діяти, розраховуючи тільки на себе. Побачивши, 

що він здатний вижити поодинці на безлюдному острові, 

заспокоюється, починає розмірковувати про своє колишнє життя, 

читає Біблію, врятовану з корабля , складає книгу добра і зла, де 

розписує плюси і мінуси свого проживання на острові.»
233
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Як зазначає Єлістратова, «описаний Даніелем Дефо моральний 

подвиг Робінзона, який зберіг свій духовний людський вигляд і навіть 

багато чому навчився за час своєї острівного життя,  абсолютно 

неправдоподібний - він міг би здичавіти або навіть збожеволіти. 

Однак за зовнішньою неправдоподібністю острівної робінзонади 

ховалася вища правда просвітницького гуманізму.»
234

 Книга Дефо 

саме тому і була так радісно прийнята широкоюдемократичною 

читацькою публікою, тому що подвиг Робінзона Крузо доводив силу 

людського духу і волі до життя і переконував у невичерпних 

можливостях людської праці, винахідливості й завзятості у боротьбі з 

негараздами і перешкодами. 

Отже, кожний людський вчинок – наслідок обраного рішення в 

ситуації. Нести відповідальність означає приймати на себе наслідки  

вчинків. Важливою умовою повноти моральної відповідальності 

дюдини є навмисність її дій. Людина морально відповідає за те, що 

хотіла заподіяти, що усвідомлено обрала, до чого прагнула. Серед 

вчинків, які потрібно враховувати при розгляді проблем, пов‘язаних з 

моральною відповідальністю, - повнота обізнаності з реальними 

обставинами поведінкового акту, можливість адекватного 

усвідомлення, внутрішній стан суб‘єкта, його здатність до відповідної 

дії. Я вважаю, що Робінзон Крузо володів вищезазначеними 

якостями, адже тільки усвідомивши власну силу, він почав навчати 

П‘ятницю. 

Вікторія Половко  
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СВОБОДА ЯК  

ВИЗНАЧАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

(на прикладі роману «Черниця» Д. Дідро) 

Дені Дідро (1713-1784) – французький письменник, критик 

мистецтва, філософ-просвітник XVІІІ століття.Головною справою 

його життя було визнано створення французької «Енциклопедії», 

котра, за його задумом, мала стати системою наукового знання тієї 

епохи і зброєю в боротьбі з релігійною ідеологією. Будучи активних 

громадським діячем, Дідро велику увагу приділив питанням 

виховання та освіти: вимагав навчання дітей усіх суспільних станів, 

запровадження державних і світських шкіл, обов‘язкової і 

безкоштовної початкової освіти. Дені Дідро зробив вагомий внесок у 

літературне життя Франції. Його романи та повісті увійшли в 

європейську літературу як характерні взірці просвітницької прози. 

Дені Дідро оцінював людину з точки зору певного духовного 

еталону. Образ такої людини він створив у романі «Черниця» (1760 

рік). Це драматично напружена історія життя в монастирях молодої 

дівчини Сюзанни Сімонен, яка була запроторена туди проти власної 

волі батьками, що соромилися її як позашлюбної дитини. Цей твір 

вражає правдивістю зображення соціальних та духовних вад 

суспільства Франції в середині XVIII століття. А головна героїня на 

цьому гнітючому тлі стала символом свободолюбності та чистоти. 

Актуальність теми полягає у визначення ролі роману 

«Черниця» у суспільному житті та розвитку літератури Франції ХVІІІ 

століття, розглянути тогочасні правові аспекти життя людини, їх 

вплив на духовне життя людини та становлення особистості умовах 
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неволі і деспотичного ставлення. Важливим є також і усвідомлення 

значення та ролі свободи як передумови повноцінного існування 

окремої людини та нації загалом. 

Дідро дотримувався погляду, за яким роман повинен 

зображувати не «химерні і привільні події», а показувати «світ, в 

якому ми живемо», малювати «характери, взяті з гущі суспільства» 

235
, стверджувати істину, простоту і природність. Саме тому роман - 

це картина моралі епохи, відтворена «правдивими деталями». Таким 

романом і є «Черниця». Проте попри достовірність показу 

тогочасного життя Франції і вмілого змалювання характерів, Дідро 

вдалося змалювати всі вади та недоліки суспільства, підкреслити 

ницість моралі окремих його верств і негативний вплив цього на 

життя «природної людини». 

Просвітительська теорія «природної людини» полягала в 

розділенні людської особистості на дві категорії. Перша – це 

особистість, сформована у суспільстві, сповненому найстрашніших 

пороків. Такі особистості засуджувалися французькими 

просвітителями. Інший тип – це особистість, створена природою, що 

живе за її законами і перебуває у постійному спілкуванні з нею. Це і є 

ідеал просвітителів - «природна людина».  

Романом «Черниця» Дідро дещо розширює це поняття, 

вкладаючи в нього ще й такі поняття як свобода волі та право на 

свободу. Свобода волі трактується як поняття, що означає можливість 

безперешкодного самовизначення людини у виконанні тих чи інших 
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цілей і завдань особистості. Це охоплює відповідальність людини за 

свою діяльність, виконання свого обов'язку, усвідомлення свого 

призначення. Тісно зі свободою волі пов‘язане і право на свободу як 

можливість здійснення волевиявлення згідно зі своїми бажаннями. Ці 

поняття є концептуальними для розуміння роману Дідро «Черниця». 

«Черниця» була опублікована в 1767 році, одразу після першої 

буржуазної революції, тоді як написана ще в 1760 році. Сам Дідро 

писав в одному листі про своєму творі: «Я не думаю, щоб коли-небудь 

була написана більш жахлива сатира проти монастирів». І справді, 

головна героїня роману, Сюзанна, змушена відректися від спокійного 

життя і здійснити постриг у черниці. Проте ця дія була проявом не її 

особистої волі, а її матері. Вже маючи двох дочок, мати Сюзанни 

народила її поза шлюбом, що зробило дівчину повністю безправною і 

у своїй родині, і у жорстокому суспільстві. З цього випливає тема 

відповідальності батьків перед своїми дітьми, які змушені 

розплачуватися своєю свободою за чужі помилки. Головна героїня 

мусить скоротися матері, проте вона як свідома людина і духовно 

вільна особистість розуміє, що ця дія не є виявом її волі, а навпаки 

обмежує її право на свободу. 

Цілком закономірно, що Сюзанна всім своїм єством повстає 

проти релігійного аскетизму. Природа сама створила її для життя. 

Суспільство, керуючись забобонами прирікає її на зречення від всіх 

інтересів, бажань, схильностей. Природа створила її вільною. 

Монастирські порядки стають їй огидними і неприйнятними, бо вона 

бачить одні заборони та обмеження. Чиста і праведна душа дівчини 

стає призмою, крізь яку проявляються всі негативні риси духівництва 
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Франції ХVIII ст. «Добра настоятелька сотні разів говорила, 

обіймаючи мене, що ніхто не любить бога так сильно, як я, що в мене 

серце живе, а в інших воно з каменю...Як несправедливі люди!...Краще 

вбийте свою дочку, але не замикайте в монастир проти волі. Так, 

краще вбийте її. Скільки разів я шкодувала, що моя мати не 

задушила мене, як тільки я народилася! Це було б менш 

жорстоко»
236

. 

Наївність Сюзанни уособлює здоровий глузд, «природність 

людини». Перед очима цієї наївної, «природної людини» спадають 

маски, що прикривають вади цивілізації. Тому вона і прагне 

вирватися з гнітючої атмосфери фізичного і морального збочення. 

Особисту долю героїні Дідро зображує з високих позицій мислителя-

просвітителя, показуючи невідповідність цієї долі ідеалам розуму і 

гуманістичної моралі. Глибока прозорливість мислителя і художня 

правда письменника привели Дідро до висновку, що у Франції 

просвітницький ідеал свободи є нездійсненним. Адже Сюзанна 

Симонен змогла втекти з монастирських стін, але знайшла поза ними 

лише свободу бути безправною. Вона стає людиною поза законом, 

злочинницею, тільки тому, що не захотіла підкоритися злочинному 

закону суспільства.  Це підтверджує думку автора про те, що у 

феодальному суспільстві навіть на людину, що прагне свободи, 

очікує духовне рабство. 

Черниця Сюзанна протистояла середовищу, проте прагла не 

сваритися з ним, а відстояти свою індивідуальність.Письменник 
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наділив Сюзанну високими природними якостями, бо природа надала 

людині такі риси та властивості, завдяки яким можна витримати 

будь-яке насильство з боку суспільства. Сюжет будувався так, щоб 

продемонструвати ці вищі духовні якості: природний розум, 

природна моральність, а також природне право. Для показу цих 

категорій автор залучає три плани. По-перше, це план суспільний, 

який визначав місце головної героїні у сім'ї та суспільстві: незаконна 

донька та нелюба сестра, що піддалася переслідуванням та шантажу 

сім'ї і осуду через непокору від суспільства. Опір Сюзанни є цілком 

зрозумілим і прийнятним, адже вона справді не мала бажання ставати 

черницею, це не було її волею.  

Другий план — це план релігійний: монастир став основним 

місцем, де відбувалися події роману. Дідро розвінчує монастирі як 

породження всього життєвого укладу феодально-абсолютиського 

суспільства. Насильство над особистістю бідної дівчини є загальним 

проявом рабства і деспотизму, які панують у державі і знищують у 

людині її найкращі якості, прищеплюючи і культивуючи в лише 

протиприродні пристрасті, заражаючи брехнею, лицемірством і 

нездатністю мислити. Адже, наприклад, черниці бачать в ній 

бунтівницю, починають мучити, в буквальному сенсі топчуть ногами, 

оголошуючи божевільною. Проте ніхто не замислився про те, що 

Сюзанна має активну життєву позицію, борючись за надане їй 

природою право на свободу. При цьому автор змальовує уклад не 

одного, а трьох монастирів, що дозволяє читачу усвідомити 

масштабність ситуації. Він неначе поступово змальовує стадії 

обмеження свободи героїні: від фізичного поневолення до 
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психологічного та навіть духовного. Постійні заборони змушують 

Сюзанну навіть засумніватися у своїй вірі. Та все ж вона знайшла в 

собі сили залишитися вірною своїм принципам та поглядам. 

Третій план — план природи з її законами. Через 

співвіднесеність з природою проявилися невідповідність та 

нерозумність законів соціальних та релігійних. У романі відображені 

типові обставини часу, пов'язані з пробудженням почуття свободи в 

демократичній масі, ті зрушення, які відбулися в демократичних 

верствах суспільства, які протестували проти свого приниженого 

положення.  

Тема боротьби жінки за свої права також була досить 

новаторською в ХVІІІ столітті. Так роман дозволяє вирішити 

подвійне завдання – викриття релігійного фанатизму і утвердження 

громадських прав жінки, на захист яких Дідро вже не раз доводилося 

ставати. 

Отже, розповідь про нещасну дівчину Сюзанну з роману Дені 

Дідро «Черниця» переростає не тільки в обвинувальний вирок 

монастирству, але і всього феодального ладу. Вустами Сюзанни 

говорить земне, плотське начало, інстинкт природи чи, як 

висловлювалися просвітителі, «природне» почуття, що включає в 

себе прагнення до свободи.Впродовж всього твору героїні вистачає 

сил зберегти душевний лад цільної особистості. Дівчина зі здоровим 

душевним складом веде нерівну боротьбу проти світу, що обмежує її 

природні відчуття.Спроби героїні знайти свободу виростають у 

символічну картину боротьби людини з цілою системою придушення, 

приниження особистості. Сюзанну можна ще й описати як людину, 
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що усвідомила на порозі революції свої права: право на свободу, на 

сім'ю, любов і нарешті на життя. Тим її боротьба та виклик набувають 

революційного характеру.Дідро і сам пройшов суворий шлях, 

борючись за свободу людини, за затвердження його природних 

прагнень і почуттів. Тому його моральним ідеалом є волелюбна, 

свідома людина, що здатна боротися за свої права. 

Яна Велігурська 
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СВОБОДА В ТВОРАХ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО 

 (за критикою М.  Бердяєва, М. Бахтіна ) 

«Свобода не в тому, щоб не стримувати себе,  

          а в тому, щоб володіти собою.» 

                      Федір Достоєвський 

Актуальність питання. Питання свободи та відповідальності є 

наскрізним в творчості Ф. Достоєвського. У результаті розвитку 

суспільства відповідальність людини підвищується. Недарма відомий 

англійський письменник Бернард Шоу небезпідставно зауважив: 

«Свобода означає відповідальність. Ось чому багато хто бояться 

її». Але відповідальність все-таки тісно пов'язана з людської 

свободою, отже, її зростання – з глобальним процесом свідомого 

розпорядження цієї свободою. Саме цей зв'язок свободи і 

відповідальності слугує однією з найважливіших ліній між свободою 

та сваволею, і позначення цієї проблеми як філософської і приклад 

духовної проблеми кожної людини – заслуга великого письменника 

Ф. Достоєвського. 

Це та інші питання в творчості Ф. Достоєвського 

найдетальніше досліджували М. Бердяєв та  М. Бахтін. 

У Достоєвського був лише один всепоглинаючий інтерес, лише 

одна тема, якій він віддавав всі свої творчі сили. Тема ця – людина та 

її доля. У нього нема нічого окрім  людини: нема природи, нема світу 

речей, нема в самій людині того, що єднає  її  з  світом природи, 

світом речей, побутом, об‘єктивним строєм життя.  
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Тема про людину та її долю для Достоєвського є насамперед – 

тема свободи. Доля людини, її страждальницькі мандри визначаються 

свободою. Свобода стоїть в самому центрі світогляду Достоєвського. 

Свобода героя – момент авторського задуму. Слово героя 

створене автором, але створене так, що воно до кінця може розвинути 

свою внутрішню логіку і самостійність як чуже слово,  як слово 

самого героя . Внаслідок цього воно не випадає з авторського задуму,  

а лише з монологічного авторського світогляду. Але руйнування 

цього світогляду якраз і входить у задум Достоєвського .
237

 

Можна було б полегшити людське страждання, забравши в 

людини свободу.  І Достоєвський досліджує до глибини ці шляхи, ці 

шляхи полегшення та влаштування людини без свободи її духу. 

Достоєвський досліджує також долю людини, відпущеної на 

волю. Його цікавить лише людина, що пішла шляхом свободи, доля 

людини в свободі і свободи в людині. Всі його романи-трагедії – 

випробування людської свободи. Людина починає з того, що  

бунтуючи, заявляє про свою свободу, готова на будь-яке страждання, 

на безумство, лише б відчувати себе вільною. І разом з тим людина 

шукає останньої, крайньої свободи.  

Існує дві  свободи: перша – свобода одвічна і остання – кінцева 

свобода. Між цими двома свободами лежить шлях людини, 

наповнений муками і стражданнями, шлях роздвоєння. 

Достоєвський дозволяє людині іти шляхом вільного прийняття 

тієї Істини, що повинна зробити людину остаточно вільною. Але 

шлях цей лежить через пітьму, бездну, роздвоєння, трагедію. Не 
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прямий   гладкий цей шлях. На ньому блукає людина, зваблена 

маревом, примарним світлом, що заманює в ще більшу пітьму. 

Соціальні границі та визначення особистості, рамки 

несправедливого устрою життя дають про себе знати на кожному 

кроці. Достоєвський не був би великим письменником, якби не 

відчував сковуючої,  гнітючої  міці цих границь і рамок. Однак 

специфічний трагізм Достоєвського полягає ще більше у тому, що 

всередині самої себе людина стикається з трагічними перешкодами, 

що самосвідомість і дії героїв, зв‘язані із вільним мисленням і 

моральним відчуттям, жорстоко коректуються об‗єктивною силою, 

що ввійшла в особистість, поясненою Достоєвським як «природа 

людини». Трагічне положення людини в світі, трагічне положення 

духовної свободи і доброти в людській особистості – Достоєвський 

поєднав обидва ці види трагізму, показуючи їх один через інший.  

Трагічну долю свободи і показує Достоєвський в долі своїх 

героїв: свобода переходить в свавілля, в бунтуюче самоутвердження 

людини. Свобода стає безпредметною, пустою, вона спустошує 

людину. Свобода, як свавілля, винищує себе, переходить в свою 

протилежність, розкладає та губить людину. З внутрішньою 

іманентною неминучістю веде така свобода в рабство, гасить образ 

людини. Людина повинна йти шляхом свободи. Але свобода 

переходить в рабство, знищує людину,  коли вона в шаленстві своєї 

свободи не хоче знати нічого вищого, ніж людина. Якщо нема нічого 

вищого за людину, то нема і людини. Якщо в свободи нема змісту, 

предмета, то нема і свободи. 
238

 

                                                             
238

Бердяєв Н.А. Світогляд Достоєвського 



299 

 

М. Бердяєв говорив, що «свобода – це не вибір між добром і 

злом, а можливість творити добро або зло». Шлях людини до свободи 

важкий і болісний, але і сама свобода для людини є тяжке 

випробування його духу. Шлях людини до свободи починається з 

бунту людини проти зовнішнього пристрою світу, людина бажає 

відмовитися від нього, усамітнитися, з тим, щоб реалізуватися в 

своєму індивідуалізмі. Впорядкований соціальний колектив 

практично не сумісний з свободою і гідністю особи. 

«Спокуса організаційної єдності, міраж групової солідарності, 

лакейство думки і сором власної думки штовхають різнокаліберних 

«наших» під одне спільне знамено: нехай все і не так, зате всі 

разом»
239

. Очевидно, що вони починають втрачати можливість вільно 

мислити.  

Доки людина не зрозуміє, що живучи за принципом – доброта 

до ближнього свого не по писаному закону в священній книзі, а від 

чистого серця, так і буде свобода – рабством.  

Справжня свобода завжди знаходиться в опозиції і державі, і 

громадській моралі, і самому суспільству. Справжня свобода являє 

собою форму девіантної поведінки. Ті, хто живе по законам протягом 

всього свого життя або фізично, або психічно, вбивають себе на 

користь колективного несвідомого і його свідомих бажань. 
240

 

Дуже рано Достоєвському відкрилася загадкова антиномія 

людської свободи. З одного боку, весь сенс людського життя він 

бачив у її свободі, - і притому в її вольовий свободі, у творчому 
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виборі і самовизначенні. Ніщо не може відбутися інакше, як через 

вольову рішучість і вибір. Тому Достоєвський захищав не лише 

своєрідність, але і саме «свавілля» людини. Навіть смиренність і 

покірність можливі тільки через «свавілля», - інакше вони не мають 

ціни. Але з іншого боку, ніхто сильніше і переконливіше, ніж 

Достоєвський, не зображував самознищення свободи. В ім'я 

«свавілля» чи свободи Достоєвський повстає проти всякого 

об'єктивного примусу, обґрунтованого тільки в примусовості і 

необхідності. Самотня свобода обертається одержимістю. Впертий 

протест дозволяється внутрішнім полоном. І більше того, свобода 

перетворюється на примус і насильство. Вільним бути небезпечно. 

Але ще небезпечніше позбавляти волі. Для Достоєвського дуже 

характерно, що він не стільки моралистічно або сентиментально 

шкодує принижених і пригноблених, скільки показує метафізичну 

небезпеку пригнічення для гнобителів. Хто зазіхне на волю й на 

життя людини, той сам загине. 

Антиномія людської свободи дозволяється тільки в любові. Але 

ж любов може бути тільки вільною. Невільна любов вироджується в 

пристрасть, стає початком поневолення і насильства, – і для коханої, і 

для закоханого. І знову Достоєвський з моторошною прозорливістю 

зображує цю трагічну і антиномічну діалектику любові - не тільки 

любові до жінки, але і любові до ближнього.
241

 

У світі Достоєвського любов виявляється полярною 

протилежністю по відношенню до свободи. Саме діалектика любові і 

свободи стає найглибшим джерелом багатьох феноменальних 
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протирічь нашого побуту, таких як боротьба добра і зла, прагнення 

людей до єдинства і прагнення до відокремленості.  

Свобода при цьому виступає як безкінечна, невичерпна й 

ірраціональна повнота проявів особистісного початку. В реалізації 

своєї свободи особистісний початок прагне до абсолютної 

центрованості усього сущого, до стягування сущого в одну 

особистісну точку. Але ірраціональна повнота сущого проявляється, 

поряд с цим, у наявності безкінечної множини таких особистісних 

точок, котрі в реалізації своєї свободи вступають у конкуренцію за 

право динамічного панування над усім сущим. Саме вияв усієї 

повноти фундаментальної свободи, характерний особистісному 

початку, прирікає суще на розпад на окремі, конфліктуючі елементи, 

що борються між собою.
242

 

Як висновок, можна зазначити, що творчості Достоєвського, 

зокрема питанню свободи в ній, присвятили численні праці 

дослідники з усього світу. Хоч деколи їх вченість та науковість 

занадто сильно проявляється в текстах, але основна концепція є 

зрозумілою.  

Людська свобода тісно пов‘язана з іншими, не менш 

важливими поняттями: воля, відповідальність, безумство, свавілля, 

рабство, любов. Цей зв'язок було розглянуто у статті і цілком прозорі 

лінії, що їх об‘єднують. 

Я навмисне не брала конкретних творів письменника, бо 

хотілось лише висвітлити самі концепції, гіпотези, яких торкаються 

дослідники його творчості. Дещо є малозрозумілим, важким для 
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сприйняття та перекладу, нетиповим для сучасного світу, але і це 

дозволяє поглянути на все з іншого боку, задуматися над темами, до 

яких так просто не дійшли б самі. 

Загалом, читаючи той чи інший твір, ти розумієш, які проблеми 

та питання порушує автор, але не бачиш як глибоко. І тільки 

дослідження, що пройшли крізь «вогонь та мідні труби» здатні 

допомогти в усвідомленні. 

Зарубіжна література відрізняється від української шляхами 

висвітлення тих чи інших питань. Можливо справа в самій нації, що 

має зовсім не такий кут зору та спосіб мислення.  

Валерія Опольська  
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КОНЦЕПТ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ  

У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЗАДУРИ 

Категорія свободи у своєму психологічному аспекті 

найяскравіше проступає у літературній творчості, адже йдеться про 

мистецький імпульс, котрий не може бути обмежений ані у формі, ані 

у змісті. Митцям традиційно найтяжче бути «невільниками», тому 

вони вразливо сприймають будь-які пута. Історія світової літератури 

знає десятки імен письменників та літературних персонажів, котрі 

боролися не лише за свій народ,  а передовсім за себе. Адже по суті, 

кожен день і кожна мить – це змагання людини із собою та над собою 

у прагненні вижити. Персонажі завжди долають перешкоди на шляху 

до чогось. Якщо звертатися до фольклорного або ж античного начала, 

то обов'язковим пунктом на шляху становлення героя є обряд 

ініціації, котрий відкриває нові грані його людської особистості та 

фізичних чи інтелектуальних здібностей.  

Специфіка поезії полягає у неможливості визначити межу, коли 

текст містить чистий автобіографізм, тобто автор промовляє від свого 

Я чи альтер-еґо, а коли з'являється ліричний герой/героїня, який 

висловлює опосередковану позицію. Поет завжди зацікавлений у 

тому, аби приховати від читача суть, маскуючи її за образами та 

художніми засобами – саме це і є тією ціннісною художньою 

складовою, яку ми сприймаємо і розглядаємо. Тобто певні емоційні 

та дієві пориви у текстах можуть бути доказом того, як сам 

письменник проходив ініціацію.  

Одним із найяскравіших сучасних поетів Польщі без сумнівів є 

Богдан Задура.  Це не лише один із ключових авторів польської 
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літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття, але й перекладач, 

котрий відкрив для західного читача багатьох українських поетів (у 

його бібліографії є Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак, А. 

Бондар, О. Сливинський, Дзвінка Матіяш, Галина Крук та інші). Перу 

поета належить поезія, у якій сигналізуються прагнення до волі. Вона 

виникає на хвилі потреби митця розпізнати дійсність після 

військового стану, революційних потрясінь, загальної соціальної 

нестабільності. Теми, які порушує автор, є надзвичайно різномаїтими, 

однак він завжди повертається до актуалізації питання свободи 

людини.  

Якщо говорити про українсько-польські міжлітературні зв'язки, 

то у багатьох вітчизняних поетів й поеток зламу століть з'являється 

текст-відповідь на запитання про сучасні вірші та їхнього адресата. 

Так, він звучить у Оксани Забужко «– Невже ще існують люди,/ 

котрі читають вірші? – спитав поет... Невже ще є такі люди?/ – 

спитав поет./ – Бо я до них належу...»
243

, у Сергія Жадана «Сучасні 

поети пишуть про зникаючу, примхливу/ субстанцію свого страху; 

сатана поезії змазує/ сажею замки на дверях, і ти сидиш зі своїми 

страхами/ і пишеш про це вірші, вірш за віршем»
244

, у Богдана Задури 

«ти не мусиш бруднити очей оцим віршем/ але то ти милосердна а 

не Бог»
245

. Усіх літераторів поєднує те, що вони не знають правильної 

відповіді. Адже першочергове завдання митця – проектувати свою 

альтернативну реальність, у якій будуть сформульовані запитання. 
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Однак, взявши на себе відповідальність «бути поетом», Б.Задура 

цілком і повністю розуміє, що «бути святим – це відмовитись від 

усього, бути поетом – прийняти все»
246

. Тому він у кожному із 

поетичних текстів приймає передовсім себе та свою сутність, будучи 

при цьому невільником. Так, у своїй розмові із сучасним українським 

письменником Андрієм Бондарем Богдан Задура зізнався: «Якби ти 

сказав, що я поєдную у своїх віршах життя з літературою, то я б 

відповів, що так склалось і література стала частиною мого 

життя. Писання вірша є для мене чимось рефлекторним, 

інстинктивним, мало не фізіологічним, як дихання. Тобі бракує 

повітря і ти набираєш у легені повітря, ти пробиваєш п’ятку цвяхом 

і з криком смикаєш ногою… Отже, принаймні від певного часу 

писання віршів є природним процесом»
247

. 

Про своє рішення віддатися письменницькій природі Б.Задура  

повідомляє у тексті: «я хочу бути поетом і буду/ якщо вкрадуть мені 

останнє слово»
248

. Тобто літератор констатує факт існування свого 

майбутнього та певної перспективи лише за умови, що він матиме 

«слово» – інструмент, цінність, істину, те, із чого виростає автор 

ззовні. У даному творі ліричний герой не лише декларує про свою 

волю, але й відразу діє, адже вірш – це матеріальний доказ 

нематеріальної внутрішньої настанови. Вчинки кожного із об'єктів 

текстів Б. Задури, навіть якщо йдеться про нього самого, 
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обумовлюються внутрішніми факторами, що ґрунтуються не лише на 

переконаннях, але й вірі:  

«Якби ти писав 

во славу Бога, 

а не свою»
249

. 

Оскільки письменник зростав у католицькій родині й постійно 

перебував під ортодоксальним тиском, то з одного боку він розуміє 

віру як шлях до пізнання, але з іншого – це обмеження, котре 

мистецька натура (й так замкнена у глухий кут примх долі та творчих 

імпульсів) не приймає. Специфіка стилю польського автора полягає у 

тому, що він мислить короткими реченнями, фрагментарними, але 

водночас цілком довершеними, думками, сентенціями: «це записи 

чогось схожого на осяяння, підґрунтям якого чи тлом є нескінченна 

темність мови. Це звучить дуже абстрактно, але, вочевидь, 

головним театром моїй поетичних дій (це трохи звучить по-

мілітарному, але метафора на кшталт «театр воєнних дій» може 

бути виправдана) є отой непроникний, логічний і нелогічний 

універсум мови»
250

.Так, думка від творчого процесу, як акту 

утвердження віри, переходить у іншу паралель, оскільки поет 

пам'ятає про суть людської натури, завжди тонко відчуває, де 

зовнішнє перехиляє, тому продовжує свій текст у меркантильному й 

приземленому векторі «То мав би теж/ І фінансовий успіх»
251

.  Третя 

частина поезії «Американська кузина» від внутрішнього (віри) й 

зовнішнього (потреби) переходить до раціонального, тобто такого, 
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котре йде від розуму та усвідомлення власної неможливості 

зрозуміти щось більше: «каже/ не прочитавши/ жодного/ мого 

вірша». 

Письменник постійно переймається питанням фатуму: «Я 

думаю, що найважливішою і, можливо, єдиною літературною 

темою є доля людини, але цю долю важко відокремити від соціальної 

чи політичної проблеми; в певному розумінні, «Іліада» Гомера також 

була політичною, такою ж була і романтична література. Ці 

питання іноді навіть проникають у мої вірші, й часом це 

відбувається проти моєї волі...»
252

 Соціально-політичні питання у 

віршах віддзеркалюють актуальний для Східної Європи контекст: 

варто констатувати факт, що найвигідніше та найдоступніше для 

поетів сьогодні, згідно з модними тенденціями, виступати із 

громадянською чи соціальною лірикою, адже вона має подвійного 

адресата – конкретного адресата – конкретну групу та широке коло 

читачів, а також – як і для кожної епохи – є затребуваним «голос» 

митця у народі
253

.  

«Я народився надто пізно або занадто рано»– так починається 

дебютний роман Богдана Задури 
254

. Письменник завжди розумів, що 

він не є людиною своєї епохи, однак змушений із цим миритися, це 

приймати та виживати. Тому поет має необхідність тримати руку на 

пульсі, розуміти сучасне життя, ловити ті тенденції та думки, котрі 
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витають у повітрі, він має передчути прагнення та настрої свого 

народу: «Тепер я думаю про Свободу/ Яка веде народ на барикади»
255

. 

Таким чином тема боротьби із інтросвіту переходить у екстрасвіт.  

Розмірковуючи про польських поетів Дмитро Павличко 

зазначає, що приймаючи боротьбу добра і зла в житті людини, вони 

зосереджувалися не на бажаній, ідеалістичній перемозі доброго 

начала над злим, а на тому, що зло неможливо перемогти, що воно 

взагалі створює певне тло, на якому і завдяки якому свої властивості 

– теж невмирущі – являє добро
256

. Тобто письменник не вказує на 

чорне чи біле, він живе у світі, котрий є водночас двоколірним, однак 

він силою мистецького сприйняття усвідомлює й наполягає на тому, 

що кольорів більше ніж два: «Чи сприйняття світу (щире) не 

виявляється/ У веденні подвійного (потрійного) життя?»
257

. 

У поезії про «Прості засади» Б.Задура виділяє ті категорії, котрі 

вважає базовими – у цьому ключі йдеться про те на скільки поезія 

населяється приватною історією: розмірковування про вибір, гріх, 

простягання руки, смерть є чимось потаємним. «Чи якби не було 

Смерті, не мав би кожен/ власної Вавилонської вежі з нерозв'язаних 

життєвих проблем?». На думку письменника, смерть – і в лапках, і 

без лапок – є частиною життя, будучи його частиною також і в 

«реалі»: в образах людей, які відходять, і в думках про власну смерть. 

Літератор зізнався: «Метафорично висловлюючись, багато речей 

безперестанку в нас вмирає, закінчується дружба, мрії, амбіції 
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злущуються, як суха шкіра»
258

. У поезії йдеться про поєднання життя 

і смерті як двох базових категорій буття, адже вони відображають 

циклічність – за аналогією до відсутності лише чорного чи лише 

білого, а й наявності якоїсь третьої грані, йдеться про смерть, котра 

настає після народження, а проміжним етапом між початком та 

кінцем є саме життя: «Чи смерть важка? Чи може бути щось/ 

важким, що (незалежно од віку, таланту, заможності,/ виховання і 

досвіду) вдалося стільком міл'ярдам людей?». 

Отже, у своїх поезіях польський письменник Богдан Задура 

звертається до себе та кожного читача, проникаючи усередину із 

своїми приватними історіями та занепокоєннями. Перебуваючи у 

певному суспільному контексті, автор пише громадянську та 

соціальну лірику, однак у його текстах завжди присутнє інтимне 

особистісне бажання відчути вільну людину та промовити до неї.  

Роксолана Корпанюк  
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ПОЧУТТЯ СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВІЛЬНІСТЬ  

У ТВОРЧОСТІ ДЖЕКА ЛОНДОНА 

«Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу» 
259

 

З дитинства працьовитий, щирий і відкритий у поглядах- таким 

постав в наших очах Джек Лондон. Людина, яка відкривала світ 

навиворіт не лише для себе, а й кожному, хто торкався сторінок його 

творів. Секрет широкої популярності Джека Лондона полягає, за 

словами відомого американського літературознавця Вана Віка 

Брукса, у тій «свіжій, життєствердній інтонації» його творів, що «так 

контрастувала з загальною сентиментальною спрямованістю 

тодішньої американської літератури» і була прямим викликом 

«ретельно процідженого і підсолодженого молочка життєвих ілюзій», 

яким пригощали публіку автори масової белетристики. Тому і 

сьогодні люди в багатьох куточках земної кулі шукають в книгах 

Джека Лондона відповіді на свої життєві питання. Їх приваблює 

енергія його героїв, їх готовність до дії, широта їх душі і хоробрість, 

почуття соціальної справедливості. Людина, яка побачила і пережила 

кілька життів протягом одного нагадує воїна, воїна за справедливість, 

воїна за власну свободу, воїна за життя, воїна-соціаліста. 

«. . . Я лишь излагаю некоторые прозаические моменты моей 

жизни. Они могут явиться ключом к моим чувствам. И пока вы не 

познакомитесь с инструментом, на котором эти чувства играют, 

вы не сможете понять смысл музыки. Что я чувствовал и думал во 

время этой борьбы, что я чувствую и думаю сейчас -- вам этого не 

понять. Голод! Голод! Голод! С тех пор, как я стащил тот 
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единственный кусочек мяса и не знал иного зова, кроме зова живота, 

и до сегодняшнего дня, когда я уже слышу более высокий зов -- по-

прежнему все затмевает чувство голода» 
260

.  Нелегка доля, яка 

спіткала його, змусила просто викласти почуття, які переповнювали 

серце і душу на папір, який згодом буде перелистуватися і 

перечитуватися поколіннями.  

«Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. 

Умереть — уснуть. Смерть — это конец, покой. Почему же тогда 

ему не хочется умирать?»
261

. Саме темі життя Джек Лондон 

присвятив більшу частину своєї творчості. Але не просто життю, а 

цінності, яка для нього була найвищою і найдорожчою. Саме в цій 

людині жили два почуття – відповідальність та право людини на 

життя вільне й незалежне. На життя достойне та щасливе. Його 

бойовий дух нагадує чимось інші слова великого мученика і царя 

слова Тараса Григоровича Шевченка. Він був одним з 

найвизначніших соціалістів Сполучених Штатів, початку XX століття 

і залишався в той же час переконаним індивідуалістом. Він створив 

образи простих мужніх людей і водночас не був байдужий до 

«своєрідної кіплінгової чванливості», оспівував стійкість «білих 

прибульців» в сутичках з «білим безслів‘ям» Арктики. У статті 

«Оптимизм, пессимизм и патріотизм» він закликав: «Американцы, 

патриоты и оптимисты. Пробудитесь! Вырвите бразды правления у 

продажных властителей и несите образование массам!» Згадаймо 

                                                             
260

С.Батурин. Биография: Джек Лондон (1876-1916)-1983 
261

Джек Лондон. Сборник рассказов «Любовь к жизни». Издательство «Приокское книжное 

издательство», Тула, 1981 год. «Джек Лондон». - с. 204. 



312 

 

нашого Шевченка, сльози якого не раз омивали нашу рідну землю. 

Лише він відав усе, що мав за право існування вільної України. 

Віддав найцінніше – віддав свою мужність, сили , віддав козацький 

дух. 

«Я так її, я так люблю  

Мою Україну убогу,  

Що прокляну святого Бога,  

За неї душу погублю
262

.» 

Воля, саме воля є тим найбажанішим, чого потребує людина 

для повноцінного життя. 

Закон і правосуддя – Господь чи власна совість? 

«Законодатель! Покори народ владычеству разума и 

добродетели: только в этом состоит истинная его свобода. Главное 

и коренное правило Пифагора. Нравственные  законы, о которых 

принято говорить, что они порождены самой природой, 

порождаются, в действительности, тем же обычаем; всякий, 

почитая в душе общераспространенные и всеми одобряеме воззрения 

и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила 

совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.» 

                                                     Мишель де Монтель 

Саме відчуття закону породжує в людині певні рамки життя. 

Для когось закон є правилом, комусь обмежує свободу особистості, а 

для когось закон – це не лише документ, що регулює відносини, для 

когось він регулює власну душу і почуття. Адже закон може існувати 
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не лише документом, бо існує ще й закон моралі. Жоден закон не 

може врегулювати людяність, почуття любові до ближнього, почуття 

відповідальності за своїх близьких, відповідальності за самого себе 

перед оточуючим світом. Кожна людина для себе встановлює своє 

законодавство, свої норми права на щось і на когось. Джек Лондон не 

оминув закону і правосуддя. Він чітко розмежував, що закон – це 

лише спосіб досягнення певних цілей, це благо, яке не завжди 

скеровує на правильний шлях. 

«Человеческое правосудие - это в наши дни состязание в уме и 

ловкости. Не справедливость, а ум и изворотливость - вот что 

теперь важнее всего. Законы вначале были хороши, но способы, 

которыми они осуществлялись, завели людей на ложный путь. Они 

приняли путь за цель, средства достижения - за самый предмет 

стремлений. Но закон есть закон, он необходим, он есть благо. К 

сожалению, в наши дни правосудие сбилось с верного пути»
263

. 

   Нинішня ситуація показує, що факти, що ллються рікою з 

усіх медіа та преси, констатують, що правосуддя державне хизується 

набагато меншою вартістю, аніж правосуддя людське. Шкода, що це 

можна побачити не кожному. Бо це відчуття виникає 

самосвідомленням і не у  кожного. Адже добро і зло – це речі дуже 

непрості. Для кожного відчуття цих двох почуттів і їх розрізнення 

настає не водночас, а для декого і не настає. І вина цьому наше життя. 

  «Добро и зло воспринимаются простым существом очень 

просто. Добро есть не то, что прекращает боль, что несет с собой 

свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же 

                                                             
263

Джек Лондон. Сердца трѐх (роман, перевод И. Базилянской). Т.1. 



314 

 

ненавистно, потому, что оно приносит беспокойство, опасность, 

страдание»
264

. 

Для когось правосуддям над добром і злом є Господь, а для 

когось закон. Але усвідомлення цьому також різне. 

  «Делать добро! Это все равно что дать Богу пощечину: ты, 

мол, не умеешь править миром, так вот, будь любезен, отойди в 

сторонку, я сам попробую»
265

. 

   Наш Кобзар Тарас Шевченко неодноразово звертався до Бога. 

Дух Правди не давав поетові змоги спокійно спостерігати неправду 

людську, убогість України. Поєднуючи Бога з Правдою і 

розглядаючи її як Правду Святу, Правду Божу, Шевченко шукає 

пояснення тому, чому Духу Христового немає в Україні, чому «на сім 

світі» кати панують. Творчість Шевченка — це його постійний діалог 

з Богом, який почався ще з дитинства. 

«Уже покликали до паю, 

А я собі у бур'яні 

Молюся Богу... І не знаю, 

Чого маленькому мені 

Тоді так приязно молилось…
266

» 

Як і Шевченко, Джек Лондон був патріотом, може дещо 

заскупівшим і грубим, та все ж обоє вони були оптимістами. Царем їх 

творчості виступає людина, яка є гарантом свободи духу, волі та 

справедливості. Людина є революціонер…Письменник бачив в 

революціонерах плеяду активних людей, що віддають свої знання , 

                                                             
264

Лондон Д. Белый клык. Зов предков.– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 480 с. 
265

Лондон Д. Белый клык. Зов предков.– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 480 с. 
266

 Режим доступу:http://poetry.uazone.net/kobzar/ 

http://poetry.uazone.net/kobzar/


315 

 

сили, а якщо потрібно, то і саме життя, на вівтар священної боротьби 

за рівноправність і свободу для всіх людей землі . Він знав про неї не 

з книг , не з чуток , а з власного досвіду , щодо участі в мітингах і 

демонстраціях робітників. Невтомна діяльність Лондона в рядах 

американського робітничого руху – теж внесок у цю боротьбу. 

Загалом можна сміливо сказати, що жоден твір не оминають такі 

поняття як право, закон, свобода, відповідальність. 

Марія Блищик  
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ІДЕЯ СВОБОДИ ЯК ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ  

В ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ПУШКІНА 

Ідея свободи, як одна з найважливіших цінностей життя, є 

наскрізним мотивом творчості видатного російського поета, 

драматурга та прозаїка О. Пушкіна. Досить яскраво ця тема 

висвітлена саме у поезії митця. Так, саме в період з 1817 по 1820 роки 

(«Петербурзький період») більшість його поезій були присвячені саме 

цій вічній та суспільно важливій темі. Громадська лірика в цей період 

стає домінуючою у творчості поета, таким чином вона переносить 

інтимну лірику на другий план. 

Низка творів поета входить, у так званий, цикл «Вільність», в 

якому ідея свободи є домінуючою. Перш за все, хотілось би згадати 

саме оду «Вільність», яку називають «гімном волі». У цій оді автор 

постає новатором, а саме: він вихваляє не царя, не якоюсь конкретну 

особу, а щось абстрактне, тобто Вільність. Царів же, яких раніше в 

одах прославляли, поет називає «тиранами», «увінчаними 

лиходіями». Пушкін показує сцени вбивств Людовика XVI і Павла I. 

На прикладі цих двох монархів поет виразно дає зрозуміти, що і 

більшість інших царів – тирани і лиходії. Тирани, в розумінні 

Пушкіна, – люди, що підпорядковують собі інших людей, 

поневолюють їх волю. «Лиходій увінчаний», «тиран» різні імена 

однієї і тієї ж особи – монарха, що ставить себе вище за закон. За 

Пушкіним, монарх повинен підкорятися закону і лише тоді настане та 

довгоочікувана Вільність: 

Лишь там над царскою главой 

Народов не легло страданье, 
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Где крепко с Вольностью святой 

Законов мощных сочетанье 
267

. 

Причому Вільність потрібна всім, як селянам, так і дворянам. 

Адже якщо дворяни особисто вільні, то морально вони поневолені, бо 

кожен крок їх має бути погоджений з придворним етикетом. Крім 

того, Вільність вимагає свободи творчості і взагалі духовної свободи. 

Адже для творчої людини духовна несвобода страшніша за несвободу 

особисту. Отже, для того, щоб настала Вільність, потрібно 

дотримуватися Закону. Але що ж таке «Закон»? 

Владыки! вам венец и трон 

Дает Закон — а не природа; 

Стоите выше вы народа, 

Но вечный выше вас Закон
268

. 

Це чи не найголовніша строфа в усьому вірші. Перетворення 

спадкоємця на Монарха відбувається тільки завдяки Закону. І нікому: 

ні народу, ні цареві – не можна проявляти Віроломства, тобто 

порушувати Закон. Інакше відбуватимуться все ті нещастя, безлади, 

які описує Пушкін. 

Вірш-послання «До Чаадаєва». Це монолог, звернений до 

товариша О. Пушкіна Чаадаєва. Вірш написаний у дусі оди 

«Вільність» і являється її своєрідним продовженням. У кінці 

послання поет виражає надію на те, що рано чи пізно Вільність все-

таки прийде : 
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…Товариш, вір, зійде вона. 

Зірка привабливого щастя 

Росія вепра немає від сну 

І на обламаннях самовластья . 

Напишуть наші імена!.
269

 

Останні рядки спонукають читача на подвиг, на певний 

«революційний крок», який звільнить Росію від тиранів, 

самодержавства, свавілля влади. Поет говорить про те, що участь в 

подвизі, який звільнить державу від самодержавства, матиме більше 

славу, ніж та «тиха слава» поета, який оспівує кохання. 

У 1823 році Пушкіним були написані два вірші, присвячених 

все тій же темі. Це «Пташка» і «Свободи сіяльник пустинний…». У 

першому поет стверджує, що вища цінність - свобода, а вище щастя - 

дарувати комусь свободу: 

…Я стал доступен утешенью; 

За что на бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать!
270

 

У другому вірші  «Сіяльнику…» Пушкін порівнює народи із 

стадами овець, а поета – з пастирем. Автор говорить, що якщо людям, 

як вівцям, не потрібна свобода, якщо вони не розуміють, що це таке, 

нічого і намагатися давати їм її: 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь. 
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Наследство их из рода в роды 

Ярмо с гремушками да бич
271

. 

Наступним роздумом Пушкіна на цю тему став вірш «В 

глибині сибірських руд…». У цій поезії автор звертається до своїх 

друзів-декабристів. Поет запевняє своїх засланих друзів, що боротьба 

велася недаремно і свою роль у звільненні народу вона ще зіграє. 

Поет переконаний, що самодержавство впаде, що воля запанує і, що 

свободу нікому не можна одарувати, нею потрібно дорожити як 

нічим і берегти як «зіницю ока»: 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

…Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут
272

. 

У 1828 році Пушкіним написаний вірш «Анчар». Строфу «но 

человека человек » можна назвати другою назвою поезії, це 

своєрідний ключ до ідейного змісту твору. Пушкін намагається 

донести нам ідею рівності між людьми, а саме те, що і цар і раб, за 

своєю природою є людьми, які мають рівні права
273

. 
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Автор в цій поезії протиставляє гармонію, що панує в природі, 

дисгармонії в людському суспільстві. Тут ми маємо князя, який 

посилає свого раба до анчара, тобто на вірну смерть, але «той 

слухняно в дорогу потік і до ранку повернувся з отрутою». Із всього 

світу почуттів та вчинків,в ньому живе лише рабська покора. 

Причому ця покора придушує притаманний людині інстинкт 

самозбереження. Він приносить своєму «непереможному владиці» 

отрута і помирає, проте князеві байдужа його доля:  

А князь тем ядом напитал 

Свои послушливые стрелы, 

И с ними гибель разослал 

К соседям в чуждые пределы
274

. 

У філософській елегії «До моря» лежить проблема людини і 

суспільства, свободи і пригнічення людини. Образ моря, як «вільної 

стихії» уособлює абсолютну свободу, яка притаманна природі і яка не 

залежить від волі людини. Доля людини підкоряється законам 

природи, людина є безсильною перед її силами. Опис моря допомагає 

поету розкрити стан внутрішнього світу головного героя, який 

прощаючись з морем, символічно прощається з волею, а  також з 

тими мріями та надіями, які керували поетом. Елегія виступає як 

своєрідний ліричний монолог автора, розмову поета з стихією. В 

основі цієї елегії переживання самого поета
275

. 

Наступна поезія, яка репрезентує дану тему-це вірш «Деревня». 

Починається він картиною життя простого, мирного села. Але не все 
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так просто, як здається на перший погляд. Вже у наступних рядках 

вірша ми простежуємо основну тему і проблему твору, а саме:  

Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 

Среди цветущих нив и гор 

Друг человечества печально замечает 

Везде невежества убийственный позор. 

…Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 

Присвоило себе насильственной лозой 

И труд, и собственность, и время земледельца. 

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее влачится по браздам 

Неумолимого владельца
276

. 

Тут, ми бачимо поступовий перехід автора від однієї картини 

життя до іншої, більш наболілої, проблемної. Автор за допомогою 

прийому контрасту простиставляє мирному сільському життю, 

реальні вади тогочасного суспільства, його пороки та 

деструктивність. 

І завершальним віршем в умовному циклі «Вільність» 

являється «Пам'ятник». У цьому, одному з останніх, своєму вірші 

автор, як би передчуваючи швидку смерть, підводить підсумок 

власній творчості і у тому числі акцентує нашу увагу на своєму 

тяжінні до теми вільності. Він пише, що «довго буде тим люб'язний» 

він народу, що «почуття добрі… лірою будив» і, що головне, «що у 
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свій жорстокий вік прославив… свободу і милість до пропащих 

закликав…». 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

 И милость к падшим призывал
277

. 

Анастасія Заглинська 
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КАТЕГОРІЇ «СВОБОДА» ТА «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА ЧААДАЄВА 

У ХІХ початку ХХ століття  російська література розвивалась у 

напрямку пошуку моральних цінностей ліберального спрямування, 

серед яких провідну роль відігравали право, свобода, 

відповідальність. У цей час у Росії поширеними були рухи західників 

та славянофілів. Одним з перших західників вважають публіциста та 

філософа Петра Яковича Чаадаєва (1794-1856). Основним твором 

письменника є вісім «Філософських листів», темою яких є філософія 

історії. Саме ці листи стали поштовхом у розвитку зазначених рухів, 

незважаючи на те, що при житті Чаадаєва був надрукований лише 

один з них. Представники західників бачили свій обов'язок, у першу 

чергу, у тому, щоб розкрити дійсний зміст просвітницької теорії 

прогресу. Разом з тим П. Чаадаєв дещо іронічно сприймав цю теорію. 

Він зазначав, що головний недолік світських інтерпретацій історії 

полягає в тому, що вони завжди бачать в усьому людину і тільки 

людину з властивостями постійного вдосконалення
278

. Це 

ствердження логічно викликає запитання. У чому полягала позиція 

Чаадаєва стосовно пошуку ідеї розвитку людського духу?  

Керуючись позитивістською гносеологією, філософи 

обмежувалися формально-логічною обробкою нормативного 

матеріалу шляхом його емпіричного узагальнення, класифікації та 

систематизації та на цьому базисі створювали різні соціально-правові 

конструкції. У загальній теорії права позитивісти вбачали науку, яка 

опікується дослідженням загальних понять, які лежать в основі будь-
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якого позитивного права. Прихильники позитивізму підкреслювали 

універсальну значимість прийомів пізнання (опису, узагальнення, 

класифікації, аналізу і синтезу) для всіх наук та вважали ненауковим 

несвідоме змішування  належного і сущого. Так, на їх переконання, 

точний опис явищ становить необхідну попередню ступінь пізнання у 

природничих науках. Ієрінг стверджував, що особистість знаходить у 

нормах права свій легітимізований інтерес, ніхто не повинен 

заважати здійсненню інтересу на ґрунті права. Якщо особистість, 

право якої порушено, не дає відсіч правопорушникові, не захищає 

своє право, не бореться за нього законними засобами, така 

особистість або народ у цілому створюють ґрунт для правопорушень. 

Відстоювати права, дані законом, морально. У боротьбі за порушене 

право його власник не повинен відступати, навіть у випадку, якщо 

вступає в конфлікт із мораллю. Наприклад, заможна людина, якій 

завдав шкоди бідняк, зобов'язана відстоювати своє право і не підлягає 

моральному осуду, – писав Ієрінг у творі «Боротьба за право».
279

 Між 

тим, забуття соціально-правової природи законів «неминуче 

приводить до їх деградації, до атрофії, до девальвації висловлених у 

них цінностей та регулятивних можливостей, до розпаду єдиного 

механізму соціальної регуляції та поступового розпаду усього 

соціонормативного порядку». 

Описові прийоми розглядалися самими позитивістами тільки як 

підготовчий етап, характерний для філософського розуміння сенсу 

життя. Філософія заперечувалася, або розглядалась як підготовчі 

стадії на шляху формування теорії права, за якою тільки і визнавалося 
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наукове значення. У період ідеологічної кризи імперіалізму в XIX 

столітті саме через вузькість проблематики теорія позитивізму була 

відкинута представниками нових течій у зарубіжній юриспруденції як 

така, що неадекватна вимогам сучасності. Науці надавався найвищий 

ціннісний зміст, служіння науці розглядалося руською інтелігенцією 

як служіння Істині у її релігійному значенні. Наука вбачалась 

панацею від всіх соціальних негараздів. Це був період наукової 

романтики, своєрідного наукового ідеалізму.  

Ідея природного права мала на теренах Росії особливу долю. 

Окремі дослідники вважають, що у початковий період формування 

руської правової ідеології для неї не було ніяких соціокультурних 

передумов. Оскільки Росія формувалася як православна держава, в 

ній не знаходилося місця західноєвропейському концепту природного 

права. Ідея права поглиналася ідеєю закону, який розумівся як 

зовнішній авторитетний припис, який носив як юридичний, так і 

моральнісний характер та займав місце відносної цінності, яка 

підкорялася цінності Абсолютного начала – Бога. Найбільш ярко ця 

правова домінанта була сформульована в трактаті «Слово про Закон 

та Благодать» київського мітрополіта Іларіона у першій половині ХІ 

ст. Уперше деякі ліберальні ідеї природного права проникли у Росію 

разом із ранніми єресями (стригольників, Матвія Бакшина, тощо), але 

не отримали суспільного визнання як елемент, чужинний 

православній системі цінностей. Друге, більш серйозне пришестя 

природного права відбулося за часів Петра І, коли почали 

перекладати численні природно-правові трактати західно-

європейських мислителів. Однак це мало місце лише в силу 
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амбівалентності природно-правової думки, яка використовувалася не 

для ствердження прав особистості, а для обґрунтування абсолютизму 

царської влади. Значно пізніше, у 20-ті роки ХІХ ст., коли природне 

право було витлумачене ліберальними професорами (Куніцин «Право 

природне») в дусі кантіанства та хіба що не як заклик до революції, 

його викладання в Росії було заборонено. Вельми своєрідне 

відродження природно-правового духа відбулося на рубежі ХІХ-ХХ 

ст. На підґрунті саме цієї правової теорії формувався світогляд П. 

Чаадаєва.  

Як приклад, формування власної свідомості автор у четвертому 

листі звертає нашу увагу на роль поезії Гомера в філософії історії, 

його вплив на людський розум та розуміння відповідальності. 

Чаадаєв вдається до спроби розкрити цей феномен. Він зазначає, що 

головним предметом вивчення філософії історії є не що інше, як 

дослідження сталих результатів і вічних наслідків історичних явищ. 

Згубний героїзм пристрастей, заплямований ідеал краси, нестримний 

потяг до всього земного – все це і тепер є предметом сучасних 

літературних творів. Ніколи не було нічого подібного в інших 

цивілізованих суспільствах світу. Одні тільки греки зважилися таким 

чином ідеалізувати і обожнювати порок і злочин. Зазначається, що всі 

наші ідеї, за винятком релігійних ідей, йдуть, звичайно, від греків і 

римлян. Таким чином, поезія Гомера, після того, як вона у старовину 

на заході відвела в інше русло плин думок, що прив'язують людей до 

великих творінь, вчинила те ж і в новий час.  

Чаадаєв закликав до того, щоб російська історія, підкоряючись 

«голосу освіченого розуму, свідомої волі», вивила націю на шлях 
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прогресу і освіти. Тільки повторивши у себе «все виховання 

людського роду», Росія увійде в сім'ю цивілізованих народів. 

Реалізацію цієї можливості пов‘язують з «владним актом… верховної 

влади». Саме здатність осмислити історію, керуючись голосом 

«освіченого розуму, свідомої волі» є запорукою майбутнього Росії. 

При цьому Чаадаєв далекий від будь-якого месіанського тлумачення 

ролі Росії в долі народів Заходу, він говорить про її участь в 

подальшій праці людського духу – його універсальність виражена 

християнською свідомістю. Разом з тим він був переконаний у 

перевагах, породжених не відставанням Росії, а можливістю 

врахувати досвід європейських народів, сприйняти здобуті ними 

завоювання розуму. На цьому і побудовані його переконання, що 

Росія покликана «вирішити більшу частину проблем соціального 

порядку», що їй призначено «бути справжнім судом совісті за 

багатьма позовами, які пред‘являються перед великими трибуналами 

людського духу і людського суспільства»
280

. У цьому контексті П. 

Чаадаєв звертає увагу на людські цінності та особистісні людські 

чесноти. Він видозмінює ідеї Просвітництва через призму релігійної 

свідомості. Чаадаєв апелює до розуму, до ідеалу справедливого 

суспільства, його історіософія просякнута пошуком духовної основи 

соціального життя. 

Переконаність Чаадаєва в гідному призначені Росії 

ґрунтувалася не на її минулому, як це було у слов'янофілів, а на 

відкритій Петром російській свідомості можливості критично 

переосмислити історичний досвід народів, «споглядати і судити світ 

                                                             
280

 Див.: Чаадаев П.Я. Там само. – с. 534.  



328 

 

зі всієї висоти думки, вільної від неприборканих пристрастей і 

жалюгідної користі»
281

. Саме з перетвореннями Петра відкрилася для 

Росії можливість вийти з глухого кута, де вона опинилася з-за 

відсутності в її історії ідеї: «Через події повинна ниткою проходити 

думка або принцип, прагнучи здійснитися... Саме цієї історії ми і не 

маємо... Справжня історія цього народу почнеться лише з того дня, 

коли він перейметься ідеєю, яка йому довірена і яку він покликаний 

здійснити»
282

. Чаадаєв закликав до того, щоб російська історія 

знайшла, нарешті, думка, щоб, підкоряючись «голосу освіченого 

розуму, свідомої волі», нація вийшла на нові шляхи, на шлях поступу 

і просвіти. Тільки повторивши у себе «все виховання людського роду, 

Росія увійде в сім'ю цивілізованих народів. Реалізація цієї можливості 

зв'язується з «владним актом верховної влади...»
283

. Саме здатність 

почати свою осмислену історію керуючись «тільки голосом 

освіченого розуму, свідомої волі»  – запорука її майбутнього. 

В основу духовних принципів соціального життя філософська 

думка закладає ідею моральної свободи. Так, Альбер Камю 

трактуючи цю категорію зазначає, або ми не вільні і відповідальність 

за зло лежить на всемогутньому бозі, або ми вільні і відповідальні, а 

бог не є всемогутнім, вважає єдиною доступною для пізнання 

«свободу, що є свободою розуму і дії». Він стверджує, що реально 

людина не може бути морально вільною, бо «Як би ми не 

відгороджувались від усіх моральних і соціальних забобонів, 

частково ми все ж знаходимось під їх впливом і навіть погоджуємо 
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своє життя з кращими з них».
284

 Моральна свобода П. Чаадаєвим 

розглядається як джерело існування ідеального взаємозв‘язку людини 

і Бога. Він розрізняє три види свободи: первинну ірраціональну 

свободу, тобто сваволю; раціональну свободу тобто виконання 

морального обов‘язку; і, на кінець, свободу просякнуту любов‘ю до 

Бога.  

Актуальним і в минулому й сьогодні є питання про юридичне 

забезпечення прав особистості. У часи Чаадаєва його торкались О. 

Хом‘яков, Б. Чичерін, М. Чернишевський. Це, за словами 

Чернишевського «важлива умова людського щастя». Гуманістичний 

пріоритет вносить корективи в ставлення Чаадаєва до сучасної 

європейської цивілізації. Тому він прагне дослідити її основні 

заслуги, і, в той же час, його приваблює викриття її вад. Для Чаадаєва 

громада, що становить єдине ціле з кріпосним правом, - перешкода на 

шляху прогресу Росії. Проте, для нього є незаперечним єдність шляху 

Росії і Заходу в єдиному економічному русі забезпечення прогресу 

розвитком промисловості. Він пропонує звертатись до формули 

«laissez faire, laissez passer» («не заважайте діяти») – 

основоположного принципу необмеженого підприємництва, яке 

підтверджує повну свободу економічної діяльності окремої особи. 

Визнаючи те, що держава не тільки має право, але й зобов'язана 

впливати на економічну діяльність, Чаадаєв зазначає, що межі її 

втручання обмежуються двома нормами: здоровим глуздом, тобто 

раціональним началом, і справедливістю, тобто тим, «що сприятливе 
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правам людської особистості». Оскільки свобода, праця і власність 

становлять незмінні, невід'ємні права людини, саме держава має 

забезпечувати ці права. Розглядаючи взаємовідносини особистості і 

держави, він повертається до своєї формули гуманізму. Держава, на 

думку Чаадаєва існує лише для блага приватних осіб. Вище людської 

особистості він не приймає на земній кулі нічого... 

Анастасія Гонда 
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СВОБОДА ЛЮДИНИ – НАЧЕ М’ЯЧИК,  

НАТИСНИ НА НЬОГО І ТВОЯ РУКА ВІДІБ’ЄТЬСЯ ВГОРУ 

(три ключових юридичних категорії у творчості Стендаля) 

Расплата в этом мире наступает всегда. 

Есть два генеральних прокурора:один – тот, 

что стоит у ваших дверей и  наказывает 

за проступки против ощества; другой – сама 

природа. Ей извесны все пороки ускользающие от законов. 

Дені Дідро «Небіж Рамо» 

Стендаль (справжнє імʼя – Анрі Марі Бейль) – видатний 

французкий письменник ХІХ ст. Його творчість представляє перший 

етап в розвитку французького критичного реалізму. Можемо 

спостерігати його зв'язок з просвітителями як у творчості, так і 

в філософії й естетиці. У розумінні мистецтва й ролі художника 

Стендаль йде далі від просвітителів і стверджує, що мистецтво за 

своєю природою соціальне, воно служить суспільним цілям. Це 

положення Стендаль перетворює на бойову зброю проти мистецтва 

свого часу, насамперед проти класицизму. Його мистецтвознавчі 

роботи були гостро публіцистичні. Однією з головних його робіт з 

літератури є «Расін і Шекспір» (1825). Стендаль підкреслює, 

що художник тільки тоді виконує своє призначення, коли він веде за 

собою суспільство. Якщо художники діють поодинці, не пов'язані з 

масою, вони тоді — ніщо. 

Цікавим для дослідження Стендаль постає особливо з тієї 

сторони, що творив він в нових історичних умовах, а саме – після 

Французької революції 1789-1794 рр., у період назрівання революції 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1830 р., тому через усі його твори проходить думка про важливість 

історичних зрушень, які неминуче відбиваються в мистецтві. Навіть 

усі авторові статті з мистецтва перейняті почуттям нового. 

Відповідно, з цієї точки зору, доречним є розглянути як вищезгадані 

категорії відбиваються у творах письменника саме в таких історичних 

і суспільних умовах. Крім того, твори Стендаля з цього аспекту є 

цікавими, оскільки автор розробив своє власне вчення про людину. 

Письменник твердить, схоже до просвітителів, що людина повинна 

гармонійно розвивати всі закладені в ній здібності й сили та 

спрямовувати їх на благо батьківщини, країни, суспільства. Здатність 

до великого почуття, до героїзму – ось якості, що визначають 

повноцінну особистість. Виняткове місце в його філософії й 

творчості посідає проблема пристрасті. У розумінні Стендаля 

пристрасть ніколи не суперечить розумові, а перебуває під його 

контролем. Критики часто визначають героїв Стендаля як 

раціоналістів у своїй любові: Жульєн Сорель, Фабриціо, Сан-

Северіна, які навіть охоплені сильною пристрастю, завжди здатні 

оцінити свої почуття, свої вчинки, підкоряючи їх розуму.Тому 

бачимо, що в літературу XIX століття Стендаль вносить бойовий дух 

століття і революції, віру в розум, у гармонійну особистість, культ 

сильних пристрастей. Але відстоюючи ідеали революції, він 

змушений вдавати, що ці священні для нього ідеали далекі від 

сучасності, у якій тріумфує проза буржуазного життя. Героїчне стає 

непотрібним у практиці буржуазних відносин, там, де панує 

безнадійна тупість, гонитва за наживою, кар'єризм. У цих умовах 

людині сильних пристрастей, яка жадає героїчного, немає місця, і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
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вона неминуче вступає в протиріччя з буржуазною дійсністю. У 

цьому й полягає трагедія головних героїв Стендаля. Саме в такому 

контексті, в таких умовах, за таких відносин цікаво простежити як 

виявляють себе категорії «права», «свободи» та «відповідальності». 

На що герої мають право, а де вони не можуть переступити межу, де 

закінчується їхня свобода й починається свобода іншого, в яких 

випадках герої находять на свободу іншого, а в яких обмежують їхню 

свободу? Які наслідки того чи іншого вищенаведених фактів? Чи несе 

герой за них відповідальність, чи не несе? Взагалі, усвідомлює 

він/вона себе, як індивідуума, особу, яка здатна приймати рішення, 

поступати відповідно до тієї чи іншої ситуації, робити вибір і 

відповідати за нього? Ось на які питання своїми творами здатен дати 

відповідь Стендаль.  

До розгляду й аналізу за відображенням категорій вибрано такі 

твори автора – великий роман «Червоне і чорне», а також новели 

«Скриня і привид», «Любовний напій», «Надмірна прихильність - 

згубна» та «Мінна фон Вагель».  

Маємо різноманітні визначення щодо права, свободи та 

відповідальності. Свобода – це можливість чинити вибір відповідно 

до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об‘єктивної 

дійсності, а право – це можливість мати, користуватися й 

розпоряджатися соціальними благами й цінностями, користуватися 

основними свободами у встановлених законом межах. Тому воно, 

фактично, є виразником свободи особистості. Але тут не все так 

просто, оскільки за словами А. Камю, свобода – це, у першу чергу, не 

привілеї, а обов‘язки. Тобто розуміємо, що свобода накладає на 
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людину ще щось крім просто можливості поступати за свої вибором і 

бажанням, вона накладає обов‘язкову умову потребу мислити над 

тим, що ти чиниш, як ти поступаєш у тій чи іншій ситуації, а це 

передбачає й те, що людина здатна потім взяти на себе певну 

відповідальність, яка позначає свідому установку, готовність 

особистості відповідати за себе й за свої дії. 

Як же інтерпретує ці три категорії Стендаль? Чи всі вони 

наявні в  контексті одного твору, чи не всі? Можливо, на  перший 

погляд не помітимо всього, але якщо зануритися глибше, то можемо 

побачити навіть своєрідну концепцію, де всі три категорії 

представлені в єдиному комплексі. Тому, маємо героя, точніше, 

кілька героїв, які   володіють достатньою кількістю свободи та прав, 

що є неймовірно цінними для кожного, бо, як розуміємо, за словами 

М. Смотрицького, солодкою, неймовірно солодкою є свобода, бо за 

неї, буває, легко віддають не тільки багатство, не тільки здоров‘я, але 

й саме життя. Тобто вони не просто володіють свободою, але й 

постійно існує ризик того, що хтось схоче надавити на цю свободу, 

взяти над нею свій контроль. «Що справедливо відносно мене, 

справедливо відносно іншого. Поки я намагаюся звільнитися від влади 

іншого, він прагне звільнитися від моєї влади; поки я прагну 

підкорити іншого, він хоче підкорити мене» , – відомі слова Сатра. І 

головне питання в тому як відреагує на це той чи інший герой, чи 

понесе відповідальність людина, яка хоче переступити межу 

притаманних йому прав, і як ця відповідальність буде проявлятися, 

чи буде вона залежити від особи, на чиї права і свободу посягають? 

Тут побачимо декілька варіантів розвитку ситуації. Можемо в цьому 
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контексті навіть порівняти особу і рівень її свободи з м‘ячиком, який 

можна накачати до певної міри. Відповідно, його можна зжати в руці, 

й залежно від того наскільки добре, наскільки сильно він накачаний, 

результат цього зжимання буде різним: відповідно, якщо м‘ячик  

дуже добре накачаний, то його спротив буде сильним і відбудеться 

достатньо швидко, якщо ж м‘ячик буде накачаний погано, то він 

може здутися, але сам нікуди не пропаде, залишиться в руці або на 

певній поверхні. Те ж скажемо про свободу особистості, якщо вона 

вихована й усвідомлена, якщо ця особистість сильна, яка «не гнеться 

й не ламається», або хоча б «гнеться, але не ламається», то цей 

«м‘ячик» її свободи не здується, він може лише трохи ввігнутися в 

кількох місцях. Ну й зрозуміло, що згодом такий м‘ячик спробує 

розжати або відбити ту руку, яка намагається його здавити. Проблема 

-  наскільки сильним буде поштовх, і наскільки постраждає рука? Але 

певний результат буде в будь-якому випадку, тобто відповідальність 

доведеться понести. 

Розглянемо тепер на конкретних випадках у творах реальне 

втілення цього своєрідного шаблону чи схеми. У творі «Скриня й 

привид» бачимо жорстокого дона Бласа Бустоса-і-Москеру, якого 

бояться всі жителі міста, де він займає високу посаду. Одного разу, 

проїжджаючи містом, він бачить надзвичайно красиву дівчину – 

Інесу й одразу ж хоче, щоби вона стала його дружиною. Але виникає 

одне але – Інеса вже заручена з доном Фернандо де Ла-Куева. Який ж 

вихід із цієї ситуації знаходить дон Блас? Він заарештовує й садить за 

грати Фернандо й під загрозою смерті змушує батька дівчини видати 

заміж за нього свою дочку. Дон Блас переступив межу, взяв у свої 
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руки контроль одразу на трьома життями, над трьома долями – Інеси, 

її батька та дона Фернандо. Чи давав йому хтось на це право? Чи 

може він обмежувати настільки свободу інших? Але якщо 

придивитися ближче, то побачимо, що такий злий, владний характер 

дістався дону неспроста. Весь час до того, як він зайняв достатньо 

високу посаду, хтось обмежував його свободу, контролював її, тиснув 

на нього. А тепер відбулася ланцюжкова реакція, й дон Блас поступає 

так само, як раніше поступали з ним. Він звільнився начебто з міцних 

щелеп, але при цьому сам затягує у свої інших людей. Та це не надає 

йому виправдання. За все має наступити відповідальність. 

Відповідно, його вчинки повертаються до нього бумерангом і, 

можливо, навіть з ще більшою силою. На перший погляд, звичайно, 

можна не помітити що прийшло якесь покарання чи наступив 

момент, коли треба понести відповідальність за свої минулі вчинки. 

Але, що ж відбувається? Хитрістю Інеса, тепер вже дружина Бласа, 

яка дуже нещаслива з ним в подружжі, зокрема тому, що живе неначе 

в неволі, оскільки повністю обмежена її свобода, домагається, щоби 

дон відпустив усіх своїх в‘язнів, серед яких знаходився й Фернандо. 

Відповідно, Фернандо, опинившись на волі, хоче побачити Інесу, а 

потім і втекти разом із нею. І все це відбувається в дуже незручний 

момент для Бласа, оскільки через його посадові справи за ним вже 

почали слідкувати. Така поведінка дружини може серйозно вплинути 

на його репутацію, фактично знищити її. Та попри все дон Блас так 

легко не намагається здаватись і миритись зі своєї ситуацією. Він 

намагається впіймати Фернандо, та це не вдається. На додаток ще й 

Інеса втікає в монастир, звідки дону, який намагається її забрати, 
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надходить лист: «Без сомнения, достойная донья Инеса не имела бы 

права посвятить себя Господу, если бы она была вашей законной 

супругой, но донья Инеса утверждает, что при заключении брака 

были нарушены некоторые правила»
285

. В цих словах вже бачимо 

можливість того, що кожна особа все- таки має певні особисті права, 

які повинні поважатися іншими,а в іншому випадку людина може і 

має їх відстояти певним належним для цього чином. 

Бачимо, отже, що Інесі хоч і пізно та способом відречення від 

світського життя, але вдалося відстояти свою свободу. А для дона 

Бласа наступила «відплата» за те, що «перевищував свою 

компетенцію», намагаючись порушувати права інших та обмежувати 

їхню свободу – він втратив і дружину, й свою репутацію.  

Трохи іншу ситуацію бачимо в творі «Любовний напій». 

Справа знову стосується обмеження свободи жінки, дівчини Ленори, 

яка вийшла заміж не через кохання, але з умовою того, що в будь-

який момент чоловік її відпустить. Склалося все, звісно ж, не так. 

Жила ця молода людина в надзвичайно ізольованих від світу умовах, 

немов в монастирі. Та все ж одного разу дівчина зустрічає молодого 

чоловіка, в якого закохується до нестями. Згодом вона зважується й 

втікає з дому, псуючи репутацію свого багатого чоловіка, який 

намагався повністю її підкорити собі, але при цьому трохи згодом 

Леонору покидає і її коханець, перед цим грабуючи все цінне, що 

вона привезла з собою. Тобто, розуміємо, що Леонора начебто й 

«зігнулася» під тиском чоловіка, але її наївна закоханість дала їй 

стимул і вона змогла відбити цей тиск. Та дивлячись ще з одного 

                                                             
285

Стендаль. Том 5 Италиские новелы и хроники. - с. 122-146 



338 

 

погляду побачимо, що вона дуже наївно, емоційно піддається своєму 

коханцю, добре його не знаючи, й чинить не дуже правильно по 

відношенню до свого чоловіка, який крім обмеження її діяльності, в 

основному, через ревнощі все-таки нічого поганого їй не зробив, й 

ставлення його до неї було загалом непогане. Тому й вона має 

відповідати за свої необдумані дії – коханець залишає її без грошей 

вночі в чужому місті, де її легко могли б прийняти за повію. Нехай ця 

відповідальність тривала всього декілька годин, але вона ще не 

закінчилась. На щастя, її рятує інший молодий чоловік Льєвен, який 

згодом також закохується у Леонору, та дівчина ніяк не може забути 

того, який її зрадив, і покохати іншого, тому йде в монастир, а там 

вже й несе відповідальність за свої вчинки, оскільки жити далі в 

звичному світі не може. Леонора відбила тиск, але не зовсім 

належним способом, десь, можливо, переступивши межу, там де не 

потрібно було цього робити, але тиск свого внутрішнього світу й того 

оточення яке далі продовжувало на неї діяти вона не може відбити, 

тому, фактично, це не стільки відстоювання своєї свободи, а швидше 

бажання втекти від реального життя, від відповідальності за свої 

вчинки. Людина, практично, «здулася». 

Та відповідальність не завжди проходить у такій легкій, 

можемо сказати, формі. Інколи порушення прав людини й обмеження 

її свободи приводить до досить важких наслідків. Це, зокрема, 

бачимо в творі «Надмірна прихильність – згубна». Герой цього твору 

– граф ставить абатисою одного з монастирів, в якому знаходилися 

дівчата знатного походження, свою коханку. Звичайно ж їй 

надзвичайно важко управляти цими молодими людьми. Але суть тут 
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не в цьому. Розуміємо, що практично всі, хто тут знаходиться, 

опинилися не з доброї волі в такому місці. Їхню свободу, фактично, 

стисли до нуля. Але дівчата так просто не підкоряються, вони, майже 

кожна, заводять собі коханців і живуть в своє задоволення. Одного 

разу такий спосіб життя доводить до того, що двох із цих коханців 

смертельно поранено й вони помирають. Щоби не нести 

відповідальності монахині намагаються приховати злочин, але це 

вдається лише не на довгий час. В кінці про все дізнається сам граф і 

чуємо його слова: «Значит, кровь и яд неизбежны!»
286

. Що тут 

мається на увазі? Дівчата, яким обмежили свободу виплеснули всі 

свої емоції, намагаючись якось її компенсувати, але при тому, 

порушуючи права інших, і вони мають понести відповідальність, 

причому – жорстоку відповідальність. 

Ще в одній новелі – «Мінна фон Вагель» бачимо зовсім 

відмінну ситуацію. Юна дівчина Мінна з гарної заможної сім‘ї, 

романтична сильна натура, раптом закохується. Закохується не 

просто в молодого чоловіка, а в чоловіка своєї знайомої. Вона 

переступає всі межі: хитрістю й підступами старається розладнати 

сім‘ю, а потім бере керування їхніми стосунками повністю в свої 

руки. Сама ж Мінна перестає звертати увагу й на почуття того, в кого 

вона закохана. Фактично, чоловік стає своєрідною маріонеткою в її 

руках, оскільки «привыкла по своей натуре, что Альфред любит ее 

менее страстно, чем она его». Звичайно, все це не може довго 

продовжуватися, тому, коли Альфред дізнається про те, що весь 

розлад в його сім‘ю принесла саме Мінна, то покидає її й 
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повертається до дружини. Це не було поштовхом з його боку, 

оскільки особистістю він був слабкою, він просто ще один раз 

розчаровується. Більш цікавою тут є швидше реакція Мінни, яка 

вчинивши таке має далі з цим жити, жити самотньо, без свого 

коханого. Відповідно, попри всю силу своєї натури вона не може 

прийняти таку міру відповідальності й закінчує життя самогубством. 

Мінна переступила занадто небезпечну межу, порушила права не 

просто кого-небудь, а коханої нею людини. Бумеранг в її сторону був 

занадто сильним. 

Відповідно, крім новел маємо ще й роман Стендаля «Червоне і 

чорне».  Тут перед нами розгортається масштабна картина людського 

життя,  в якому втілюються і свобода, і право, і відповідальність. 

Головний герой твору, на прикладі якого, і є доречним розглянути 

саме ці поняття, є Жульєн Сорель, син лісопильника. Це натура дуже 

дитяча, наївна, романтична, принаймні здається такою. Через це 

помічаємо до нього зневажливе й не дуже хороше ставлення, навіть 

його рідних. Особливо болісно хлопець переживає те, що він – всього 

лише син небагатої людини: «Сам же він відчував лише ненависть і 

відразу до всього вищого світу…»
287

. На нього постійно тиснуть, наче 

зжимають у якихось сталевих щелепах і, відповідно, все це 

закарбовується у дитячій пам‘яті, у дитячій свідомості. Тобто, бачимо 

оцей стиснений м‘ячик, про який йшлося вище, але помітьмо, що 

лише стиснений, та не спущений. А як тільки Жульєн здобуває освіту 

й починає працювати в сім‘ї Реналів, розуміємо що це вже наче інша 

людина – холодна, справедлива, безпристрасна. Юнак прокладає собі 
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шлях до кращого життя «по головах»: закохує в себе пані Реналь, 

потім вже в іншій сім‘ї грається в почуття з Матильдою, крім цього – 

в нього закохана й покоївка Еліза. Людина тут вже переступає межу й 

переступає досить сильно, особливо, коли наприкінці твору, до кінця 

не розібравшись у справі, стріляє в пані Реналь, яка написала йому 

погану характеристику. Крім цього, можемо навести ще безліч 

моментів, які б допомогли зрозуміти краще саму особистість 

Жульєна, його принципи, але це не настільки важливо для розуміння 

суті наших категорій в контексті роману. Важливо ось що: як вже 

згадувалось, на початку твору маємо стиснений м‘ячик, очевидно, 

стиснений досить сильно, міцно, з усіх сторін. Та як тільки цей 

м‘ячик набрав трохи сили, він відбився з такою силою, яка почала 

якоюсь мірою тиснути на життя інших людей, порушувати їхні права. 

Сорель сам надав собі такий масштаб свободи й прав, яким не володів 

насправді, яким не має володіти ніхто. Він доходить до того що 

зазіхає вже не просто на якусь людську свободу чи права, а зазіхає 

вже на саме життя іншої людини, іншої особистості, яка, при чому, 

нічим перед ним не завинила, а те що вчинила, робила з примусу. До 

чого ж приводить такий шлях? А приводить він до відповідальності в 

повному конкретному розумінні цього слова. Жульєна 

заарештовують і засуджують до страти. Він спочатку не усвідомлює 

за що має каятися, у чому його злочин, адже люди за походженням, 

такі як родина пана Реналя, не заслуговують, щоб через них каялися, 

за його словами. Та все таки, дізнавшись, що пані Реналь жива, юнак 

кається, і саме в цей момент, коли він усвідомлює свій злочин, 

наступає справжня відповідальність, наступає розуміння потреби 
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відповісти за злочин такого типу. Стендаль показує нам, що свобода 

особистості, її право на вільне життя, вільний вибір, є надзвичайно 

важливими, тому їх необхідно оберігати й захищати. В той же час не 

всі методи підходять для цього, оскільки часто, намагаючись 

відстояти свою свободу, людина переступає межу, порушує права 

іншого, можливо, навіть обмежує міру її свободи, а це вже, справді, 

переступ межі. Але яку б мету людина не переслідувала, йдучи таким 

шляхом, покарання все ж наступить у будь-якому випадку. Це 

виразно бачимо практично в усіх проаналізованих творах, як малої 

прози Стендаля, так і його роману «Червоне і чорне». Цей м‘ячик, 

про який йшлося на початку обовʼязково відібʼється – рано чи пізно, 

але все таки цей момент настане. 

Важлива думка, яку хоче донести автор, – потрібно перебувати 

в гармонії, коли кожна особистість має певну міру прав і свободи, 

вона користується нею, не порушуючи при цьому, а поважаючи ці ж 

категорії в житті іншої людини, і неважливо добра чи зла ти хочеш 

цій особі, будь-якими діями в напрямку обмеження її прав можна 

применшити її як особистість, що в будь-якому випадку призведе до 

наслідків. Ці категорії актуальні й важливі для всіх часів, а не тільки 

тих, в яких творив і які описував Стендаль, їх розуміння й 

усвідомлення – запорука для гармонійного існування суспільства на 

всі покоління.  

Ольга Лоїк 
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КРАСА, ЩО НЕ РЯТУЄ СВІТ 

(за творчістю Оскара Уайльда) 

«Нема такого поняття як моральна чи антиморальна книга. Є 

книга добре написана, а є погано написана. От і все.» 

Оскар Уайльд 

За основу данної статті взято вислів самого автора, творчість 

якого буде розглядатися, а саме відомий роман «Портрет Доріана 

Грея». В основу цього твору покладено незвичайну історію про 

портрет молодика, який від наївного дитяти виростає в гультяя і 

вбивцю, і своїми вчинками, змінює образ на портреті.  

Критики часто говорять про Доріана Грея, як про нового 

молодого Фауста
288

. Мефістофелем у творі виставленний Генрі 

Уоттон, а Гретхен – сімнадцятирічна акторка театру – Сибіла Вейн. 

Згадаймо, що Господь з Мефістофелем посперечалися на душу 

Фауста – кого ж той вибере. Так само і Доріан Грей мав шанс на 

вибір, неправильність якого ми розуміємо лише читаючи твір далі. 

Право вибору – це природнє право кожної людини обирати те, що 

йому до смаку, до душі, себто найбільше подобається. Подекуди, 

коли вибір не правильний, людина здійснює негативні вчинки з 

наслідками, за які вона має відповідати. Під «тиском» Генрі-

Мефістофеля, Доріан кидає наречену Сивілу-Гретхен, чим, не 

усвідомлюючи, здійснює страшний злочин – штовхає дівчину на 

самогубство. Саме з цього моменту і починається перевтілення 

Доріана – перша зморшка на його портреті. Доріан Грей обертається 
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в злочинця. Якби пан Грей жив в Україні, він вважався б підсудним за 

статтею 19.1 Кримінального кодексу України
289

:  

«Доріан Ґрей глянув на портрета, і враз - наче навіяна тим 

образом на полотні чи нашептана тими вишкіреними устами - в 

ньому спалахнула люта злість на Безіла Голворда. Скаженість 

зацькованої тварини пробудилася в ньому, і цю людину, що сиділа за 

столом, він зненавидів так несамовито, як ніколи й нікого ще в 

житті.  

Він дико озирнувся круг себе. В око йому впало щось блискуче 

на розмальованому віку скрині просто нього. Він пригадав - то ніж, 

якого він приніс сюди кілька днів тому розрізати мотузку, та так і 

забув забрати. Обходячи стола, він помалу зближався до скрині. 

Опинившись позад Голворда, він схопив ножа і обернувся. Голворд 

ворухнувсь, наче маючи підвестися. Доріан миттю підскочив до 

нього, втопив ніж у випнуту артерію за вухом і, придавивши Безілеві 

голову до столу, став ще й ще штрикати її ножем 
290

» 

Відповідальності за злочини Доріан Грей не відчуває і не несе. 

Він своєрідний диявол, як і називає його товариш-художник.  

Отже, повернімося до порівняння історій Доріана і Фауста. 

Останній був виправданий Богом, він зміг пройти випробування і 

встояти від спокуси, попри те, Доріан Грей, вибравши невірну течію, 

сплюндрував своє життя і не тільки своє. За його плечима 3 вбивства. 

Деякі з них, Сивіли і Джеймса, її брата, виконав не він, але його 
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причетність до скоєння злочину безпосередня і беззаперечна. 

Випадок з Безілом – це вже не випадковість, а неодумане, похапливе 

вбивство. Людина має право на свободу слова, яким і скористався 

Безіл. 

 «Боже милосердний! Яка це кара! Яка жахлива кара, Доріане! – 

Відповіді не було, від вікна чулося лише ридання Доріанове. – 

Моліться, Доріане, моліться, – пробелькотів Голворд. – Як це нас 

навчали в дитинстві? «Прости нам провини наші... Не введи нас у 

спокусу і збав нас од лукавого...» Кажім разом! Молитву ваших 

гордощів було почуто. Тож буде почуто й молитву вашого каяття! 

Я занадто обожнював вас – і за це зазнав покари. Ви теж занадто 

себе обожнювали. Обох нас покарано» – ці рядки доводять, що 

злочин буде покараний, якщо не судом, то осудом близьких людей, 

чи суспільства, або й самим собою, як у випадку Доріана. Головний 

герой позбавляє природного права на існування аж 4 людей, 

включаючи себе. Ці дії мають каратися не тільки законом, але й 

Господом, долею, кармою, що й стається – смерть Доріана Грея це 

неминуча, безсумнівна,  фатальна кульмінація – покарання героя 

своєю ж рукою. 

Доторкуючись до теми права, свободи і відповідальності слід 

не забувати поняття моральність, адже надзвичайно велика кількість 

злочинів відбуваються через аморальність суб‘єкта злочину, його 

естетичну і моральну невихованість, недорозвиненість. На прикладі 

Доріана Грея ми бачимо диковину – Доріан Грей аристократ, тобто 

його виховання не потребує засудженню і наклепу зі сторони 

соціуму. Його губить кохання, найстрашніше певно кохання у житті 



346 

 

людини – до самого себе, нарцисизм. Дуже багато критиків 

засуджувало Оскара Уальда за черезмірну відкритість твору, 

аморальність, свободу вибору і відносин, адже в творі розглядається 

пікантний вид кохання, заторкується право вибору, а також 

покарання, себто, відповідальність за злочин.
291

 

Катерина Яриновська  
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