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станвого поступу. Ворушити читача і не дати йому задубіти, 

все одно чи в горю, чи в надмірнім Аобрі,- отсе їх за~даннє, 

а яким способом вони до тої великої цїли д6ходять - ее вже 

їх справа. Пам до того не мішать ся. Коли поет зворушує 

нае до слїз, або побуджує до щирого сміху, коли після його 

творів ми задумуємо с.Я і сумуємо, або здрігавмось і почу

вавмо в собі нові сили й нову охоту до працї й боротьби, 

так значить ся - він дїйсно поет, він мав право забирати 

слово і промовляти прилюдно, а тодї не годить с.я ЙОІ\ІУ пере

бивати анї зайвими замітами, нї недотепними питаннями. 

:Колиж письменник не вміє нас зворушити, як буря звору

шує застоялий воздух, коли він н~с лиш бавить, як весель

чак, або навчає, як учитель в школї, так значить ся - він 

або не розуміє свого дїла, або не годен його· як СJІЇД спов
нити, - і тодї шкода"' часу на читання його творів, бо ее не 

• u 
поетичнІ твори, а звичаина писанина. 

Письменники, котрі ходили до шкіл, читали всїл.які книжки, 

образували ся- творять nись:&tевство; талановиті одиницї 

з люду, котрі навіть писати не вміють, творять словесність. 

Rождий нарід має перше словесність, а що йно пізнїйше 

розвиває письменство. Письменники не повинні забувати про 

словесність свого народу, бо в нїй знайдуть вони живо 

збережену, мов заворожену минувmість, живий відблиск на
родньоrо світогляду, силу чуття і красу :мови найширших 

верств народпїх. , 
~український народ має дуже давню, велику й богату 

словесність і неодив державний народ міг би йому повавиду

вати того великоцїнноrо скарбу. 

·:колядки й щедрівки, гаrілки й веснянки, весїльпі й по

хоронні співи лунають по нипїдень від Rарпат до Дону, мов 

якась велитенсІ~ка, невмируща пісня, котру аатяrнув народ 
.. ... 

колись давно, перед тисячу JII тами, а котра не замовкла и до 

нивї. 3айдїть до селянської хати на Підгірю в Різдвяний вечір 
або на Маланки і велухайте сл та вдумайте ся добре в те, що 

співатимут1) колядники і щедрівники, а воскресне перед вами 

минувшість народу, мов якийсь великий і гарний, лиш :мра-

- 4 -



кою овіяний образ. Почуєте там про світове дерево і про 

tанду за тисовим столом, про зелені вина і солодкі меди, про 

боброві шуби і шовкові шати, про Дунай і Чорне море, про 

те, як хоробрі хлопцї-молодцї Пускають ся на срібних чов

никах до далекого пана, щоб заслужити собі гроші і славу, 

чого-то ви не почуєте від тих ваших пісень! 

3 атямили вови давно минулї лїта, коли наші предки 

господарювали на широких, богатих землях свобідно і достатво 

і Бога уявляли собі не інакше, лиш .як найвнешого господаря; 

затямили широкий розмах героїв, тяжкі зусилля, щоб оборо

нити рідну землю перед ворогом Азіятом, безвпиннї бої 
• • u • 

козакІв за вtру и в1тчину; одним словом: усе, що пережив 

і перетерпів папі народ, затямила його пісня, та наша пре

гарна, довгопамятлива народна пісня . 
. А. сядьте собі на Великдень під липою на сїльськім цвин

тарі та подивіть ся, як дївчата rаrілок виводять, як живим, 

рі»tнобарвним хороводом вють ся довкола деревляної церкви, 

.як співають "воротаря", "жучка", або "3ельмана", подивіть 
ся і забудьте, що ее 20 столїттє, а здаватимет1, ся вам, що 
перед вами живим походом пересувають ся давноминулї лїта, 

коли молодь наша в святих rа.их зустрічала весну, коли 

дївчата з зеленими вітками виходили вітати князя rероя, коJІИ 

життв було для них піснею, а пісня життєм. 

Так само богато давниви заворожено в наІІШх родинних 

і звичаєвих піснях, в казках і лєrевдах, навіть в сумних 
дївоцьких і жіночих думках. Всюди г~монить, смієть ся, або 

сумує, тїmить ся або плаче многотерпелива народпя дума. 

Богата і красна наша словествість, одна з найкрасших 

в світї! 

Початок її r убить ся в доісторичній добі. Чимало з її 

скарбів знищив певмолимий ~ас, чимало давних творів 

уступало з місця перед новими; на сторощенім пнї ялицї 

або дуба виростала :молода вільха або береза, як в якім 

пралїсї в ropax. Богато з нашого словесного богацтва про

пало раз ва все, а те що осталось, яку-ж далеку :мандрівку 

перейшло від віщого Олега й хороброго Романа аж до наших 
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сумовптих часів! Богато запаху втратили тії квітки а наших 

предвічних JІевад, неодва rаJІузка на вих зіВЯJІа, а роса геть 

висохла вас вітрі та ва спецї. Які-ж краеві мусїJІи вони бути 

давно, коли ще вивї чарують вас своєю певбагнутою принадою! 

Віє на нас від них подихом україпськоrо степу і шумок 

Середаемиого моря, таємною принадою святих лїсів і .ясністю 

геJІевського неба, східним нахилом до мрій і старогрецьким 

коханиєм життя - життя буйного, широкого, на волі! 

На пограничу старогрецького й орієнтального світа ко

хuа ся наша народня пісня, па широких, буйних степах 

виростала і нїчого спільного їй нема з снїгами й болотами 

півночи, з тамошньою хатньою задухою, з раболїпни.ии по

КJІовами, з вічним тремтіниєм перед родинною, світською й 

церковною властю. 

Українська словесність ее незвичайно буйна, своєрідна 

ростин а. 

В девятім віцї почало ся ширити у нас х ристіянство. 

3 христіявством приЙПІJІа й лїтература. Богато дечого, що 

понаписува.пи Византійцї й Болгари, принесено до нас в книж

ках, писаних чужою, староболгарською мовою і кириличним 

письмом. Увійшла до нас чужина ~ід опікою князя і духо

венства. Почала ся nритаєва боротьба між еловесиостю і пи

сьиенством. Словесність величала давний, власвий світогляд, 

- письменство несло нові завіти. В словестности співаJІо ся 

про силу, красу і славу,- nисьменство голосило пісню :мило

сердя й покори. 

Два неподібні до себе світи. Почала ся боротьба. Духовники 

виступаJІИ проти пісень, сnівів, називаючи їх дїлом грішним 
і богопротивним та загрожуючи карами небесними. Пісня 

тїка.п:а в лїси та крила ея під етріхи. 3 княжих і боярських 

дворів прогнано її скоро. Письменство побіlf.ИJІО. 3апанувала 

нова віра, новий христіянський світогляд. Люде забули 

про давних богів, їх імена стали звуками без змісту. Сло

весність стратила значіннє релїtійне, але те, що в нїй бу ло 

гарного, овіявого поезією, оже:мчуженого мріями, освяченого 

тугою, те лишило ся й падальше. Перетрівало воно аж до 
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і недолї відбитіи, оrородї; як, мимо того, пізнавши і по

бувши на розмові з :мудрцем Варлаамом, кинув богацтва 

і власть царську, пішов на пустиню і спасав душу. 

Словом, богато нового й цїкавого принесло нам сп.ро

ваджепе s чужих країв письменство і доволї скоро почало 

воно у нас ширити СJІ. Український народ завдно цїкавив 

ся висшими і небуденними питаннями, він рад був і є довідати 

ся, що пового JІЮДе зробили й до чого додумали ся, і страху 

перед новост.ями, такого як в Росії, він нїколи не знав. І ось 

незабаром почав варіннувати ся той глибокий рів, який 

в першій хвиmиї викопали були ваші книжники між ста

рою мовесиістю й новим: письменством. Люде почаJІИ цї

кавити ся принесеними книжками,· а письменник знова не 
, 

отямив ся, коли словесність поча.JІа його приманювати до 

себе. І хоча він, звичайно монах, відхрещунав ся від неї, 
• • u 

:мов ВІД злого духа, то всеж-таки в ряди rоди з-п1д иого пера 

ставали на папері слова, звороти, а то й цїлі вірші, ба не

раз цїлі уступи, мов живцем перенесені з уст народу на 

сторінки В КПИ)ККJ. 

Так почало ся єднаинв між живим і писаним словом, 

між словесністю і письменством. Уже й старобоJІГарська 

мова стала вагинати ся до вашої, народньої, вже й постаті 

померших князїв і княгинь стали в хровїках варисовувати 

ся не так, як їх у Византі ї представляли, лиш як собі про 

них наша пісня rуторила. Таким вийшов рівноапостольний 

князь Володимир, такою його бабка Ольга. Нанесена чужа 
•• u •• 

ЛІтература и ЛІтературна мова стали в нас вдомашиювати 

ся, стали аливати ся з нами. Вже й наші писцї почали 

переписувати розкішні, богато прикрашені книги дл.я кв.язїв, 

бояр; вже по більших городах й монастирях сКJІали ся цїлі 

збори тих книг ( біблїотеки); вже навіть жінки, навіть кня
гинї брали ся до пера. 

Rарло ВеJІИкий вмер і не вмів гаразд писати, а паші 

князї писЗJІи й говориJІИ кількома язиками. Наше євангеліє 

заблудило до Франції і там на нього присягали королї; про 

наших гарних й образонаних дївчат співала чужа пісня. 
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Що було в византійській лїтературі злого, те якось не 

хапало ся нас, а що добре, приймало ся хутко і даваJІо гарні 

овочі. Вж~ в са!t{ИХ початках нашої лїтератури (коло 1050 
року), немов на порозі лїтературного храму, являєть ся веJІИІtа 

постать митрополита Іларіона, бесїдпика й проповідника, .яко

му тодї не було- другого під міру. Богата й вироблена мова, 
гарні прикраси, мистецтво стилю, а до того щирість думок 

і почувань вяжуть ся в того великого бесїдника в одну 

нсsрівнану цїлість. Се вже не византійський монах, а сві

домий український духовпик, котрий тішить ся поступом 

рідного краю і держави, боrацтвом і культурою, гараздами 

і славою, та просить Бога, щоб не від.цавав тої богатої, гарної 

і славної країни в руки чужого нахаби. 

І не одного Іларіона мали ми тодї. Був історик препо

добний Нестор, були письменники Rирило Турівський, Клим 

Смолятич, Георгій Зарубський і богато других. Стали наші 

учені й грамотії ширити науку також по инших землях, 

стала про нас добра СJІава скрjзь по світу лупати. Наше 

"хожденїє Данила, руської землї ігумена, до 6русалиму" ·не 

:мало собі рівного, "Поученнє дїтям" князя Мономаха ще й 

нинї може бути взірцем високо повчаючої книжки,. а "Правда 

Руська" - ее найстарший збірник писано го права в nїлій 

Славянщинї, як найстаршою історією в наша так звана 

Несторова лїтопись. Маємо чим повеличати ся! 

.Але найбільшими вашими гордощами з тих часів є 

"Галицько-волинська лїтопись" і "Слово о полку Ігоревім", 
невмирущі докази високої талановитости нашого народу. 

Галицько-Волипська лїтопись оповідає пам про 

подїі від року 1201 до 1292 так живо, барвно, поетично, що 
читаємо її не як хронїку, а.л:е мов високо артистичну повість 

про нашу давнину. Друrої такої літописи нїде не знайдемо, 

як нїде нема такого степу, як наш, анї такої ріки, .як Дпїпро. 

Во дїйспо, щось високота.л:ановите, своєрідне, тїсно звя

запе з землею і духом пароду скриваєть ся .в Галицько

волинський хронїцї. Коли порі:внати її з лїтописяии росий
ськими, так виявить ся не ті.в:ьки її безперечна перевага, але 
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культурна робота. Не стЗ.JІо тої rордої самосвідомости, що ось-то 

м:и м:аємо свою власну державу, свої rороди, церкви, княвїв 

і :маєтки, . ~о.~а .. oкpИJllOвaJia роботу таких письменників, як 
Іларіон та .. а.ор Слова о полку Іrоревім. Грамо'l,ЇЙ по не
щасливім 12:24 роцї писав, а властиво переписуван давні 

книжки без тоrо духового підйому, котрий дав чоловіхови 

сиромогу творити, він вдоволяв ся роботою, не маючи певности, 

чи вона на що придасть ся, чи не нападе ворог і не допише 

кровю останнїх, білих листів. Кирило, Серапіон, Кипріян, 

Фотій, Гриrорій Цамвлак, ее люде тЗ.JІановиті, образовані, але 

письменники не великоrо духа, звичайні собі робітники на 

духоввій і просвітній ниві, а не творці. Поезія, мов степова 

чайка, лїтала над пограбованими селами, над очеретами та 

ярами, в котрих ховали ся перед ворогом люде, і співала 

свою сумну пісню, а письменники не вміли навіть її записати. 

Так пропала безс.пїдво неодна дорогоцївна дума про колишні 

с.павпі часи в тих лїтах сорому й упадку. 

Нарікали книжники на те, що нарід жив грішно, бавив 

ся і веселив ся, не слухав проповідей, за-мало ходив до 

церкви і за те Господь зіслав на нас Татар, - нарікали, 

але, як би від тих Татар і від того лиха, яке вони нам нанесли, 

увільнити ся, не подумали. Не довели до вирівнання і помв

рення давних незгод, до витворення спільної сили, до заінте

ресовання широких верств народу долею власної держави. 

Бракувало їм того широкого погляду, .який видно було в автора 

"Слова". 
Жиrrrв покотило ся давними коритами, тільки плитшою 

і повільнїйшою струєю, тільки по тім намулї і камінню, яке 

нанесло нам татарське лихолїттє. Не бу~о кому того намулу 

спрятати і численні, дикі гони нашої народної струї пустити 

в одно поглиблене й поширене корито, котрим воно свобідно 

1 моrутно покотиJІО ся б дальше в країну лучшої будуч

вости. 

Здавало ся, що в тій роботї поможе нам JІитва. Року 

1321 забрав литовський князь Іедимін Rиїв і прилучив до 
JІИТОВСЬКОЇ дерЖаВИ. 
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Тамошні князї женили ся з нашими княаївнами, прий

мали нашу :мову, звичаї й обичаї. Почала творити ся нова 

Литовсько-українська держава, в котрій безперечну перевагу 

:иав український дух, а котра, здавало ся, відібєть ся щасливо 

від Татар і віджив~ давною, а може й ще більшою новою славою. 

Та не так склало ся, як ждало ся. Литовська держава 

несла з собою поневоленнє робочого люду, заводила чужий, 

Фендальний устрій, а в кінцї дала. ся заманити Польщі, котра 

втягнула її в союз. Польща, притиснена до муру Нїмцями, 

замісць держати ся руками й ногами Балтійського моря, стала 

перти над Чорне, а що по дорозї лежала Україна, так треба 

її було поневолити і запрягти до свого воза. До того відкрит

тє Америки змінило основно умови торговлї; вартість землї 

і збіжа nіднесла ся високо, а з нею і вартість робочої 

людини. 

Польські пани стали кольонїзувати широкі українські 

землї і поневолІQвати їх мешка.нцїв, почали палити старі 

дубові лїси на прташ та вивозити його за границю. 'І'ак само 

й збіже. Наше-ж і литовське панство замісць боронити рідної 

справи, задивило ся на польську шляхту та згодом почало 

тягнути до Речі nосполитої, де панству були великі права 

і вигоди. Деякі з наших родин отямили ся, nочали боронити 

ся, починаючи від віри і обряду. Закладали брацтва, ІІІКоли, 

друкарні, але вже було за-пізно. Польща лежала близше 

заходу Европи, вона скорше приймала здобутки нової куль

тури, "ренесансом" званої, '9ерез неї ішла дорога до славних, 

заграничних шкіл й університетів і молодїж наша, навіть 

з найпатріотичнїйших родин, виїзджаючи туди винародо

влювал:а ся. Що з того, що батько був патріот, що давав 

:маєтки на церкви, монастирі і брацтва, коли син, вернувши 

з заГраницї, дивив ся на нього, .як на неука, .як на людину 

заскорузлу в старих поглядах на світ і життє. Не вміли 

батьки витворити у себе дома того, без чого дїти не годні 

були жити, і дїти nокинули їх. 

Перейшли на иньшу віру, а з вірою до иньmої народности. 

'fак втратили ми своїх панІв, а сел.яне були закрі.пощеві 
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• і не мали спро:моги боронити рідвої справи. Латинська віра, 

польська мова і державвість польська положили тодї на нас 

важку руку. Тодї деякі з умвїйших духовників, видячи, що 

Українї не вдержати ся при сходї, бо той схід по упадку 

Царгорода (1453 року) омаб, а його :місце почала переби

рати на себе північ, себто ~[осква, не меньше ворожо до нас 

настроєна від Польщі, почали думати над тим, як би то nо

вернути ся на захід, а не згубити ся в нім. Вони придумали 

унїю, себто признали папу римського головою церкви, жада

ючи ДJІJІ себе задержання східного обряду. РІDІ згодив ся. 

Так мала повстати осібна українська, греко-католицька цер

ква. 1,а знову-ж недобитки того нашого панства, які хотїли 

вдержати ся при власній вірі і власній народности, бояли ся 

всякої злуки з Римом і стали опирати ея заведенню унїі, тим 

паче, що за нею стояла Польща. Повстала боротьба давного 

правоСJІавіяз новою унїєю, так звана полєміка, котра видала 

чимало книжок, видввнула богато письменників, але до 

згоди не довела. Одна частина народу лишила ся при пра

вославю, друrа стала унїятською; віра подїлила народ. Сей 

переходовий час заподїяв нам богато лиха, але полишив 

також деякі хосепні слїди. В брацтвах sгуртува.JІо ся міщан

ство і боронило своїх прав та ширило просвіту. Друкарнї 

роsвивуJІИ ся і видали богато книжок; школи, хоть не до

ріввували західним, aJie все-ж-таки дещо піднесли рідну 

науку. Полєміка вимагала образования; наші духовні, ·що 

стояли при правос.павю, хотіли дQрівнати наукою латинським 

духовникам, а до народу шукали доступу в гарних і жи

вих проповідях. Рідна мова почала промощувати собі дорогу 

до письменства, бо .як же в живих справах говорити мертвим, 

старомав.янським язиком? 3 того часу :маємо Литовський 

статут, себто збірник прав ( 1522); маємо вельми па тріотичвий 
Плач (Тренос) Мелетія Смотрицького; маємо біблїю Скорини 

"JІЮдем посполітим к доброму наученію"; маємо Пересопницьке 

евангелїє (1556) "на мову рускую із язика· болrарськоrо", 
маємо Апокрізіс Філ.ялвта ( 1598), в котрім автор обстоює за 
правом світських людей брати участь у справах віри; маємо 
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'І'аJІановитий виклад Потїя про Унїю (Антірезіс 1599), Па

.nїнодію, а в кінці маємо Івана Вишенського, загорілого 

оборонця православної віри, але чоловіха дуже талановитого, 

иевмоJІИмого поборника панів, котрі свого хлопа утискали 

і свою справу. ради лакомства лукавого араджуваJІИ. Се ма

буть і найбільше талановитий письменник тої нещаСJІивої 

доби, котрий свої релїrійні і соціяльні погляди вискааував 

дуже живим, гнучким, деколи навіть пламінним, хоть не чисто 

народвим словом. "Питаю тебе, pyraтeJIIO Христова імени, 
чим ти лїпший од хлопа? Альбо ти не хлоп такий же -
скажи ми? альбо ти не тая-ж матерія, глива і персть - оа

найми ми? . . . . А єгда показати не можеш, яко ти камениий, 
u • • • u • u •u •• • 

КОСТЯНИИ ІЛІ НаВІТЬ ЗОJІОТИИ, ТІЛЬКИ ТаКНИ Же ГНІИ, TIJIO 1 КрОВ, 

як і всяк чоловік, чим же ти ся лїпшим показати можеш над 

хлопом?" Так кликав знаменитий наш :монах до свого і чу

жого панства, котре "по кількадесят полумисків розмаїтими 

смаками у Фарбовавих пожирало, а хлопам кава.по s одної 
мисочки поливку або борщик хлебтати" - а в тім розпу

чливім крику о правду й справедливість маємо найкращий . ... . 
;цоказ, що наше письменство павІть в навгІрших часах гнету 

і поневолення чоловіка не збивалось в дороги, юцо воно, як 

колись за князїв боронило рабів, сиріт і вдовиць, так і теnер 

ставаJІо в оборопї покривдженого, робочого люду. Було воно 

не сміхованцем і весельчаком сильних мира сього, а їх облв

чителем і суворим суддею. Так саио й тодї, коли разом а ко-
u • 

зацтвом приишла до мова пародин поезІя, виступили в на-
• u 

ших народних думах високІ засади правди и справедливости, 

лїтература стала ширити закон хороброго і СJІавного, ue 
разом з тим свобідного і справедливого життя. Тому-то наші 

народні "Думи" не тільки преrарві епічні твори, гідні сто

яти поруч найславнїйших того рода nісень в світї, але вони 

й цїнні своїм чесним і правим поглядом ва світ і життв. 

Є в них щось святе, релїrійие, щось, що підносить чоловіка. 

Таким чином наша лїтература боронила нашої і своєї 

чести, хоть рідної справи оборонити не могла. Запряжені 

-,.о одного воза з Польщею, мусїли ми раsом: з нею котити 
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Казали нам до Бога молити ся росийською мовою ; що спо
сібнїйших JІЮдей вивозили в Москву. Наші учені тво

рили росийський лїтературний язик, наші полїтики пере

водили великі росийські реФорми. . . . Остали ся могили по 

полю .... 
... 1\ле добре зерно, кинене в рідну землю рукою дбайли

вих предків, не пропало. Нарід привпк до своїх старих кни

жок, до своїх житсй святих, старуських nовістей і збірни

ків, до своїх церковвих пісень і тримав ся того. Література 

призвичаїла його до свободи слова і думки, а народн.я пісня спі

вала ·йому про колишню волю і славу та про теперішню недолю. 
І~ін не задубів під підошвою чужого деспота, як росийський 

хлоп, лиш задержав у собі свідомість людської гідности і охоту 

до нового життя. Часи-ж }Іавепи, котрий старав ся витво

рити нове українське панство, також не минули безслідно. 

Деякі богаті роди почали тужити за волею, їх давили росий

ські шори, дошкулювала їм залежність від Петербурга. А від 

двора до двора ходив український ФільозоФ Сковорода і ви

к.падав про права чоловіка, приучував їх думати і жадати 

·знання. 

І ось, Іtоли на заходї Европи заrре:міли весияні громи, 

коли за поневолені nрава чоловіка поллялась щедро людська 

кров, коли частина Українцїв, що дісталась під Австрію, до-\ 

чекала ся скасовання неволі,- тодї в нас стрепепуло ся нове 

життв. Явив ся письменник, Іван :Котляревський, що про

мовив рідною, хлопською мовою, хлопа допустив до слова, 

чужину поставив ПЄJ>ед суд, а над своїм рідним запалив сяєво 

краси і кохання. Зробив ее дуже щасливою рукою; правдиво 

по україпськи - на-пів крізь сміх, а на-пів крізь сльози. 

Читали люде "Енеїду" (1798 р.) і сміяли ся, бо бачили дав .. 
вих Троянц"ів, поперебираних по козацьки, як скитали с.я по 

сві'rЇ. (_Іитали й сміяли ся, бо як же не сміяти ся з такої 

~васії? - а дочитували ся до такого, що властиво не смій 

ся, а плач! Бо прийшли отсе до нас чужинцї, нїчого не ро

блять, лиш пють, гуляють, в карти грають, :морально }JОЗКJІа

дають ся, а хлоп на них працює і терпить усяку біду. -rІи-ж. 
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не краще було rодї, як ясновельможний на вороному конї 

вигравав перед козацькими полками, як мали ми свою хату 

і свою правду, свою радість і своє власне горе. 

В Енеїдї повно вгадок про нашу славну минувшину, 

про Сї•І, про Сагайдачного, про те, як "вічной памяти бувало 

у нас в Гетьманщинї колись". І повно там гіркого дnкору 

панам ,,що JІЮДЯМ: льготи не давали і ставиJІи їх за скотів", 

що нарід·. пустили з торбами "собак дражнити по дворах", 
повно глуму наД хабарливи.ми чиновниками, животатими 

кармазинниками, тупоумними духовниками, над отсею росий

еькою культурою, що· пхала ея па Україну, мов rуста пам:о

рока, в котрій дихати трудно. А дальше крик: 

Ео тільки там, 

Де общее добро в у пад ку, 

Забудь отцл. забудь і матку 

дети повинність ісправJІлть! 

- дюбоn І( от•вІзнї де героіть, 

Та~І СИJІа вража Не устОЇТЬ. 

Там грудь сильнїйша од- га1)мат. 

rraк КJІИкав Іван Котляревський до своїх запаморочених зеи

JІЯКів, а голосу того варто ще й пинї помухати. Він не про-.. .. . 
гомонІв, мов крик пророка во пустинІ - дехто почув 1 взяв 

собі до серця. 

3а Котляревськи~ пішов Григорій Квітка-Основ.иненко, 

нащадок давного панського роду. Котляревський писав віршо.м, 

- він прозою представив українського селянина. Як пан, не 

зрозумів його суспільного положення, цї.лої тої величезної 

кривди, яка випливала з кріпостного устрою, заведеного ца

рицею на воJІьній Українї, але те одно, що пан, предводи-
u 

тель дворянства, признав селянинови душу, признав ному 

спроможність відчувати всї радости й болї істнованни тодї, 

як на хлопа дивились, мов на собаку, - те одно робить його 

імя невмирущим. Коли хлоп такий чоловік, як ми, з такою ж 
• u • 

душею 1 мозком, то чомуж иому не мати рІвних з нами люд-

ських прав? - міг спитати кождий тямучий читач квІтчи-
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них по вістей і певно,· що :не один питав. До того .Квітка дуже 

вірно з.мал1овав наше селянство -і як воно вбираєть ся, як. 

мешкає, живе, які у нього звичаї й обttчаї, яке воно богате 

духово й талановите - і таким чином дав свідоцтво правдї, 

що сей народ зовсї:&t окрема поява, до росийського народу 

неподібний, одним словом, український народ~ J знову ж не
один з панів, читачів квітчиних по вістей, питав ся: ЧО)tуж 

ми про ЙJго не дбаємо, чому :маючи такий народ не стрем:имо 

до власного народного й державного життя, чому відрікає:мо 

ся рідної :матери України? Що такі питання родили ся в го

ловах тодїшних Українцїв, на ее маємо. докази в творах пи

сьменників від Воровйковського до Метлинського. Але пи

тання ті являли ся несміло і губили ся в сутолоцї життя. 

Їх пригнїтала і вбивала сумна дїйсність: скріпленнє росий
ського деспотизму по упадку деспота Наполєона, триюмФ :мо

розу і болота над широким розгоном людської енерrії, котра 

хотіла зворушити і до реФорм та до рішучих змін спонукати 

цїлу приборкану Евро пу. Росія з царем·, чиновниками, з за

кріпощеним хлопом побила Наполєона, хтож смів би піднятись 

проти неї? 

А отже явив ся такий смільчак. Отже явив сЯ 

tеиій, котрий мав відвагу цїлко:м сміло, щиро, явно і славно 

поставити ук-раїнське питаннє. Був ним Тарас Шевченко 

(1814--1~61 р.). Сам з кріпацького роду, знав з власного до

свіду все горе і цїлу величезну кривду тодїшнього суспіль

ного устрою. _На своїй власній шкурі досвідчив, що таке 

царська ·неволя. Цїлі ·віки чекали .ми на нього, на облячи

теля жорстоких тиранів - зрозумів ее. І не побояв ся від

дати всїх своїх сил, покласти власного життя, щоб визво

лити· рідну· країuу з неволї. Змалював її буйну, mиpPKJ 

минувшість. Rозаки, чайки, воєнні походи, великий сон о славі,· 

ШИJ)ОІtий розмах вірлинях крил. 

!..~ тепер що? "Rатерина", "Сон", ,~Кавказ". 
ІІарод стогне у неволї, папи катують хлопів, вводять 

дївча·r, плюr.авлять святощі родинного життя, знущають ся 

над без~оронви:ми невільниками. Бо вони невільники. "Сха-. 
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:мен"jть ел, будьте лю~е" ! . . . коли в вас людс1..,ка честь не 

згасла АО остатка, коли ви живі, а не ходяч~ трупи, так 
розкуйте ся· і порвіте кайдани! 

Мов вулькан бухнула з душі поета така сильна рево

люційна, поезія, якої світ не чув. Чи єсть другий вірш, що 

міг би рівнати ся .з "Кавказом'?': Се по.mчник даний царатови, 

ВІД котрого громовий луск гомонить і ще нинї по цілім світі. 

А "Сон", а "НеоФіти", а ~,Посланїє"? 
Во істину устами •ШевчеНRа заговорили не тільки всі 

болі, кривди і знущання, але й вся невмируща сила України. 

Не вільно з чоловіка робити безмовної худоби, не вільно 

народовп видирати язика, не вільно живцем вкладати його 

до труни - не віл1Jно, не вільно, не вільно! "Во настане суд. 

ааговорять J поля і гори і потече сторіками кров у синє море!" 
1.,а Шевченко не тільки, як нїхто другий, бичував ус1х 

тиранів, від царя починаючи а кінчаючи секвестратором, що 

латину t~витиву з сироти здіймає, але й на наші власні 

гріхи він приложив ровnадене за.лїзо, щоб вИІІекти давну 

ГRИJІУ рану. 

Раби~ підніЖІ\И, грязь :Москви 

Варшавське сміттє . . . 
Які-ж болючі СJІова! 

AJie їх треба бу~о раз ск~ати, бо "нїсть спасевія без 

ісцїленія". І-Іа род,. що хоче жити, мусить бути здорQвий, му

епт~ знати, хто він такий, яка йому цїль і куди його дорога. 

І тую дорогу в да.пеку гарну будучність показав нам Шев .. 
ченко. Не вимощена вона мармура:мц і не встелена рожами, 

а nоJІИта СJІЇзми і кровю та наша тяжка дорога до волї. А.пе 

її треба раз перейти, одною великою народньоЮ лавою, не 
зваїкаючи ва кордони, на ріжницї обрядів, на всї чортівеькі 

затії, які нам під ноги. кид~ІОТІJ воро•,и, на нїщо -треба пе

рейти, бо ЯІt нї, то другі перейдуть по нас. А як nереЙдете 
ту кріваву д(~рогу до волі, тоді - і :мене в сеиї великій, 

В се:мі вольній, новій~ 

Не забутьте .помянути 

Н·езли:и, , тихни СJІово:и. 
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Нема дpyroro поета, котрий для своrо народу зробив би 

стільки, що 'fapac Шевченко. Він розбудив його від сну, 

вдунуn нове життє, обєдинив, про~вітив і виписав огневими 

СJІовами науку ва будучність -куди і як іти, як гідно жити 

і СJІа,вно вмирати, як поклапяти ея одпій хиба правдї па землї, 

як за рідну землю, за святу справу треба поКJfасти душу 

й ті"ло. rгак, як Він . . . 
І-Іема пое1,а, в котрім душа народу, всї його богаті дари, 

всі· кривди і радости, мрії і сподїванвя, знайшли би такий 

повний, прегарний і щирий вислів, як в творах Шевченка .. 
Богацтво чуття, відвага думки, сила і щирість вислову бють 

s кождої сторінки його безсмертного "Кобзаря" і не слабнуть 

нїколи, як не слабне про:міннє сонця. Шевченко завдно тво

рить, він незримою рукою пише свою посмертну, поему, по

ему нашого остаточного визволення. 

Чун:мо ее. -і-
І чують ее наші вороги. Тому з такою ненавистю пе

реслїдували його за життя і обплюгавлюють по смерти. 

Плюють на сонце. Тому цар рукою власною написав на його 

присудї - "заказуєть ся писати й рисувати", тому обласка

влюнали й пускали па волю всїляких злодІІВ іі душогубів, 

а він більше як десять лїт терпів великі муки далеко вtд 

рідного краю. 

Тому на тих, що йшли й ідуть під його прапором си

пuи · ся й сиплять ся ворожі удари - бо він провадив до 

воJІьної України, духово й полїтично неза.лежної вітчипи. 
Знаменитий історик .Костомарів, тал:ановитий поет, кри

тик і письменник Кулїш, глибоко думаючий учений Драго

манів, сердечний співак Грабовський всї вони терпіли за те, 

що буди товаришами, одномишленниками і поКJІонниками Та

расової думи. l не тільки те. Навіть на нашу мову наки

нули с.я вороги· наші, бо ее Шевченкова мова, бо виавольна 

ідея без рідної мови, як меч без руки. Називали українську 

мову хлопською, неспосібною до вислову впсших думок і по

чувань, а дальше видали указ (1876) одинокий в світї, 

котрим на уста 30 мілїоновоrо народу покладено сором-
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ний каганець мовчання. Не вtльно українською мовою анї 

в школї навчати, анї на Зборах говорити, анї писати, нї 

друкувати. 3овсїм по росийськи. Але годї. Були люде, котрі 

не потрапили мовчати. По Тарасі заговорила Марконичка 

у своїх українських оповіданнях, та так-то 1диро, так сер

дечно й щебет.виво, як тільки жінка nотрапить говорити. На 

опJІюrавлену нашу вародню мову впало нове сяєво краси . 
. А заговорИJІа нї про що иньше, як про лиху долю понево
леного народу. 3аспівав Руданський - так легко, дотепно, 

глумливо, що найбільше виробJІені :мови не потраплять виСJtо

вити с.я справнїйше. Защебетав ІЦоголїв, мов соловій весною 

у вишневому садї. 

І як-же тую :мову можна було вбити? А аа кордоном, 

в Галичинї, також не дармували. Маркіян Шашкевич підняв 

золотострунну арФу, що лежала в пилї на Даниловім шляху, 

обтер її довгою священичою полою і поКJІав <~вої худорляві 

пuьцї. Став грати передсмертну пісню воскресення. Прийшла 

конституція і поКJІала край панській нетерпимости. Nie po
zwalam! - кликали розгнївані пани, а народна мова вди

рала ся до церкви, школи, уряду, навіть під їх власний дах. 

Повстали товариства, почала ся поважна наукова робота. 

Що живе, не хотїло вмирати і не вмре! 

На Буковивї явив ся співак великого і чистого голосу, 

співак гуцульської слави, автор Довбуша, жовнїрських пі~ень 

і чудових оповідань, Федькович. Ударив в давний лицарський 

тон, затягнув пісню на високу нуту. Збудив земляків. 

ІІобачив :мороз, що не убв весни, і почав осл.абати. 

Довволено виставляти українські драми і виросли дра

матичні письменники: Карпенко Карий, Старицький, Rропи

вницьІtий. Не кидав пера Нечуй-Левицький, Мирний, Копи

~ький. Безнастанно боров ся з забороною Бори<~ Грінченко. 

·Все щирі У країнцї, що раді були душу й тїло покласти 

за народню справу. Але всї задивлені були як в образ, в свого 

духового батька, Шевченка. А тим часом треба було глянути, 

що на широкому світї робить ся, треба було знова повер

нути ся ва захід, та не згубити ся в нім. Як ее зробити но-
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кааав Драгоманів, а аа ним пішов ~І>ранІrо. · Ронглянули, ІЦО 

цїкавого вчини."Іи л.ІQде на 3аходї, і вість об тім принесли до 

ха.ти, 1цоб напІі дюде не задивили ся· в себе і не відбились 

від загалhного поступу. 3а їх приміром йшла JІеся Українка, 

Коцюбинс~кий, ~Іаковей, Щурат. Держади ся рідної основи, 

аде цїІtавили ся також здобутками европейської поезії. 

І-Іа боц1, мов самотний дуб, стояв найбільший хлопсьІсий 

новелїст,. Василh СтеФаник-, пронизливий, вдумчивий, грізний, 

зі словом остри.м, як меч. Сам один, не подібний до нїкого, 

великий знавець хлопської душі. Новий доказ питомої укра

їнської творчости. Писання його, переложеві на ріжні мови, 

адинували світ. 1,акий ориtіпал~ний, правдиво хлопсьІtий, 

український, а прецїнь такий зрозумілий для всякого вду

мливого чоловіка . . . 
Між ТИІ\І вдариди громи під ~Іукденом і загоготїла ре

волюція в Росії. 3дріrнув ся царат і дав нїби якусь консти

туцію. Появили ся в Росії нові українські часописи, вида

вництва, нові письменники. ВинничепІtо, О."Іесь, ФилянсІ'Ікий. 

Кождий 3 них иньший, але всї тїсно 3ВЯ3ані 3 українським 
рухом і з революцівю в Росії. Їх товариші на галицькій 
У країнї, Яцків, Пачовський, Нарманський мали відмінне об· 

личє. Шукали нових доріг, нового вислову для давних мрій, 

для вічних мрій про визвіл душі, п~о пішла на службу ма

терії, гроша, нажива, брутальної сили. 3агал не розумів їх 

змагань, бо на те він загал. Мало зрозумілою зостала таІtоsк 

поважuа письменниця, . Кобилянська, авторка "Царівни", 

"Некультурної", "Землі" і тої страшної "Битви", битви в на
ших горах Карпатах. Неї вони мали в собі якесь здеиерво

ваннє перед бурею, як квіти і як птахи . . . І тая буря 

дрийшла ... 
Впала на наш народ n хвилину горячкової працЇ, в бо

гатий урожайний рік, коли женцї з новими серпами ставаЛи на 

рідних ланах і коли стострунна · арФа нашої поезії пригра

вала їм до працї. 

Не було, здаєть ся, такого звука в людській душі,. якого б 

вона не рушила. Любов і ненависть, тсрпіннє і пімста, туга 
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1 мрtя, мрІя до ясних, вІльних, свобідних часІв, колиб душа 

людини ходила в святочпІи; одежі, а не лежала опльована 

і обезславлена біля воріт чужого, ситого, тупоумного пере

можця. 

Ідея любови ближнього~ кохання вітчини, виоволу із 

соромної_ ненолї лунала заєдпо в нашій лїтературі, а щирість 

вислову і Чистість топу падавали 1й особливо·)· нартости. 

У краївську лїтературу чути не чорнилом, а теплою, с~р

дечною кровю. 

І нипї, серед грюкоту неликої світової бурі лунають до 

нас ті щирі, з глибин душі вихоплені тони. Боріте ся- по

борете. Ваша справа чиста, справедлива, свята! Не лякайте 

ся тьми, бо ви Дажбогові внуки, ви маєте сонце в собі. 

Не хиляйте внИз прапора - бо на нім виписані золоті слова: 

правда і воля. Йдїть за вашими провідниками духа, бо в них 
єсть іскра божа. А перше всього: 

Свою ·уІ\раїну .люоіть . 
. [юбіть її . . . во вре)ІJІ люте, 

В останню тяжкую мінуту 

За неї Гоепода ~Іолїть. 
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Мова у творах письменників першої доби - старосла

вя~нська мова церковних книг, що прийшли на Україну з 

Болгарії, хоч видно у неї боrато народнього, українського 

елементу. Але видно книжна мова була тодї більш подібна до 

народньої, коли літописець міг зідентиФікувати обі мови : 
старо-болгарську зі старо-українською. 

Се штучне письменство. Народ аа той час творив собі 

свою JІІтературу, складав свої пісні, колядки, веспянки, 

весї ль ні пісні, купальні то що. Перестає їх народ тво
рити десь також у ХУ-ім віцї. 

11. Друга доба (1458-1798). 

Із ХVІ-им в. всї українські земJІЇ опинилися під Поль

щею - дл.я них відкривають ся нові шляхи, · нові впливи. 

Навала Турків в Европі перериває зносини України з Ви

зантією, південно-мавянські держави, що засипували У кра

їну своїми творами, щезають із карти Европи. Укра1на вси

сає у себе ті культурні соки, які годують Захід, а передовсЇм 

ПоJІЬшу. Гуманїзм видає Франца Скорину, видавця Руської 

біблії (1517), реФормаційна течія створює ряд перекладів 

святого письма аа мову зближену до народньої (Псресоп

ницьке євангеліє 1556-1561). 3а прикладом Єзуїтів, яких 

Польща спровадила боронJІти католицизм перед заливом ре

Формації, закладають ся свої пІколи. (т. зв. братські, Острож

ська академія, :Київська колєtі.я, а коло них друкарнї). Із 
потреб школи виходить цїла низка шкільних підручників: 

історії (Іізелh, СаФовович), граматики (Ареенїй, Визанїй 
Туставовський, Смотрицький ), богословія (Ставровецький). 

У школї починаєть ся віршотворетво па польський лад 

(Сакович, Ставровецький, Максимович, а да.лї мандрjвні, без

іменні дячки). Школа плекає і розвиває драму, .яка персй

шла на Україну з 3аходу через Іlольщу у Формі містерії. 

.Враа із поважною драмою, що після приписів теоретиків (Дов

rаJІевський) :мала :мати цсрковно-славянську одежу на собі, 

розвивають ся інтермедії та інтерлюдії- комічні нставки, 
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що їх треба бу JIO на nогляд тих самих теореrrиків писати 

і виголошувати народньою мовою (найстарші інтермедії Якова 

І а .в ат о вич а з р. 1619-ого ). Від інтермедій уже один ступінь 
до народньої комедії . . . І-Іаціональна (ТроФим.ови1;~' Проко

пович) і релїtійна драма (Ростовський, Славинець~ий, Юрій 

Rониеький) у великін _мо~ї у ХУІІІ-ім в. і пишуть її вчені 

JІюде. Релїtійна унїя н Римом 1596. р. дає почин до великої 

полємічної лїтератури (Вронський, Роrатинець, Смотриць

кий, Іалятоnrький, Rняг~нецький, Баранович і т. д.). Пропо
віднича дїяльність ла1,инського духовенства находить наслї

д.,vвачів ееред українських правосдавних попів, понстают1. 

цїлі з бірники схоляетичної пр оп о в іди (СтавровецьКfЙ, Іа
д.нтовський, Радивилівський, Баранович) - а дея1сі з ·них . .. . 
доходять ва протягу кІлькох лtт 1 до трьох видань, як н. пр. 

_,КлІоч розуміння'" Талятонеького-твір написаний досить гар
ною нарОДНЬОІО )ІОВОЮ • 

.Лиш у творах письменників тої доби, хоч і видно з них 
"ft.YX того часу, не найдеш нїчого про те, що займало народ. 
Се ча<., велин:ої народньої експанзії, час козацьІtих вови, стра

шного нідпадку верхів уІtра1нського громадянства nід укра

їнс•~кої нації .. А. про ее нема згадок у творах у~Іе.них пись

м~нників другої доби_ Одинокий виїмок творить Іван Ви

пн~пеький, атонський чернець, автор 20 посланій до рідних 
людей на Українї, людина дуже горячого серця, що nідчуває 

ввесь бі.nь цїлої країни і громи кидає на відступників та 

кривдників рідного народу. 'fільки з тим уеїм він був про

тивником поступової науки, хотїв замкнути ся у етароруеькій 

вчепости - а ее не було на· той час лїком для України. 

Rоли У країна мала встояти перед напором латинства і по

JІьонїзації, мусїла боро .. _ги ся з тими ворогами їхнїм оружєм, 
тогочасною наукою. І ее зрозуміли иньmі вчені і так робили. 

Їt лїтопись ІІ-ої доби инакmа як у \-ій. Се сві~ські 
твори, писані сучасниками і учасн;иками описуваних коза

цьких подїй. Всї вони (,Самовидець, Величко, Грабянка) кру-

1,ЯТh ея. коло Хмельницького. JІиш т.і твори не мали значіння 

в тім часї, ноли повстали, бо автори їх не друкували. 3 кінця 
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Х\'.ІІТ-ого в. походитh СJІавна "Історія J.>yco~" -·-історія 

~'"країни, -яка на жаль не буда теж друкована, але серед 

українських пані в ходила в персписах і нагадувада їм про 

колишню волю. 

Закінчує сю добу дїяльність ФільоаоФа Гри r ор і я Ск о
nороди (1722-1794), українсьІtоrо Сократа, автора І{ЇЛІ~ка
пацяти віршів і богатьох ФЇЛІ:.ОЗОФічно-.моралїзаторських творів. 

rl,вори письменНИІ(ЇВ ІІ -ої доби писані здебільmа мово1о 

мішаною. У нїй такі елементи: народнїй, по:пьс.ький, цер

ковпо-славянський, у складнї видно вплив латини. 

Сам народ витворив у тім періодї иньпtий рід nоезії·, 

т. зв. народні думи, в яких змалював як не .можна краще 

бо з 1,урками, ІІоляками, осьпівав героїв-борцУП за визnп

леннє рідного краю. А був ее час, коли сливе вся У країна 

опипила ся під Москвою, а давня· Гетьманщина стала зжи

ватп ся з новими Формами життя, пани закріпостили нарід 

1 т. д. 

ІІІ. Третя доба. (від 1798-oro р.). 

· Французька револІоці я, ІІ аполєонс.,.кі війни, nідродження 

Слав.ян, а далї уnадок псевдоклясицпз:му, рома.нrrи:зм, сен
тиментаw1Їз:м, любов до старини, до народньої поезії, етпоІ'ра

Фіч~і студії на Заходї- все те відбило ся на У країнї. ll лї
тературі почипаєть ся нова доба народня по мовІ 1 що до 
змісту. 

Відродженнє мусїло прокинути ся у т1и 'Іастинї укра.-

нсьJtої землї, де найдовше була воля, де україпсІ:.Ке панство. 

JІелїяло в серцях спомини про колишиї кращі часи, де за

ховав ся чистий народнїй тип -у кодишнїй Гетьманщинї, на 

w1!їво6ережжі. Вийшло воно від потомків колишньої ·~озацІ.

кої старшини, а починає його І в а н R о т д я р е в е ь к и й 
(1766-1838) у Полтаві своєю перелицьованою Енсїдою 

( 1798), травестією Верrілїввої епопеї, у .якій крізь жарти та 
смішки найдеш богато матеріялу до пізнання життя укра

їнського народу з кінцем X''1II-oro віку. 3 появою Енеї~и 
найшло ся відразу богато письменниІtІВ у Полтавщинї, що 
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стали наслїдувати Котляревського (так звана Rотл.яревщина, 

представниками котрої були: Петренко, Писаревський, Біле

цький, Пузина, Рудиковський, Думитрашко і т. д.). Та майже 

}1ів~очасно з Котляревським і незалежно від нього повстає 

у Харко в і, на Слобожанщинї, .яку заееJІив український нарід 

що йно в ХУІІ-ім в. нове лїтературне огнище. Цїле житгє 

купить ся коло r р и г о р і .я к в і т к и- о с. н о в .я н е н к а 
(1778-1843), дїдича села Основи і потомка елобідеької ко

зацької старшини - автора кільканацяти повістей а мужи

цького життя. В тім самім часї виступає і Полтавець (з 

ІІир.ятинщини), Евген Гребінка (1812-1848) з своїми орп
tінальними приказками-байками. Появляють ся альманахи 

(Сніп, JІаетівка, Молодик, Южно-руський зборник) і часо

писи (Український Вістник), які поміщують- поміПІJ'ЮТЬ їх 

і росийські журнали - твори нових украі"нських письмен

ників (Гулак-Артемовський, Маслович, Боровиковський, І{ор

сун, Мет липський, Щоголїв) і знайомлять громаду з украі"н

ською старовиною та етноtраФією. а театрів лунає народне 

слово, бо нові письменники корнетують ся і сею Формою по

езії, щоб у нїй змалювати народнf: життє (Rотляревськиіі, 

Василь Гоголь, .Квітка, 'І'ополя, l{ухаренко ). 
Тепер перекидаєть ся лїтсратурний рух і на правий 

беріг Днїпра, де Польща давно анищила козаччину і встиг .. 1а 
ополячити інтелі"tенцію, а народ держала в .ярмі кріпацтва~ 
Тут І'енїяльний 'Гар ас Шевченко (1814-1861), з роду 'крі
пак, відразу підносить відновлену лїтературу на високий 

UJ.абель. Зразу романтик, любуєть ся в чудових образах 

української природи; у св-оїх і~торичних поемах розкри

ває п~ред очима земляків принадні картини волї українськогu 

народу (,;Підкова", "'Гарасова ніч", "Гамалїя", "Гайда
маки", і т. д.) і в тих поемах виявляє· великий історич-. 
ний нюх, із незвичайвою віриостю ехоплює духа колнш-

ньої козаччини; яркими красками малює несrіравед.11ивість, 

що панує на Українї jз-за панщини, кидає громи протесту 

проти закріп о щення народнї х мас, виявляв Фальшиве етано

вище укра"jнського панства супроти України і Росії ("Посла-
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ніє", "ХоJІодний яр"), вгJІиблює1·ь ся у причини упадку волї 

на Українї ("Великий JІьох"), а в полІтичних поемах 

("Сон'', "Кавказ") із я'їдливою іронїєю відзивавть ся про ро
сийське правительство. У цїлім р.яр;ї поем: заняв ся ПІевчснко 

матерями-страдницями ("Катерина", "Відьма", "Марія", "Не
оФіти"), п~о нераз не знають і жертв для своїх дїтей, цїлий: 

вік для них карають ся ("І-Іаймичка"). Засланий царем Ми

колою І-им за полїтичні поеми та за участь в Кирило-Ме

то~іївськім товаристві, що поклало собі за мету злучити всїх 

Славян на Федератних основах, - у кірtізькі степи простим 

салдато:м із ваказом писати і малювати, Шевченко творить 

у неволї цїлу низку "~у мок". У них кровю серця :маJІює своє 

становище, тужить за рідним краєм, до якого горить без

межною любовю. Із Шевченком, чи не найбільшик поетом 

Славянщини, українське не лиш лїтературне, а й національне 

від}.Юджснне піПІJІо швидкою ходою наперед. 

У Галичинї прокинуло ея нове житт~ в сорокових ро

ках ХІХ-ого в. Тут відродженив вийшло від попівства, бо 

так склали ся тут полїтичні обставини, що одиноким україн

ським інтелїtентом був піп. У 1837-ім: р. вийшла заходок 

Маркіяна Шашкевича (1811-1843) і товаришів, перша. 

народня книжка "Русалка Днїстрова". Шашкевич одначе 

скоро помер ; дїяльність його, і так невеличка, не найшла 

наслїдувачів, так що аж із приходом творів Шевченка до 

Галичини націонмьне життє забило силІ~иїйше і лїтература 

стала гарно розвивати cs1. За Га.~1ичиною пішла і маленька 

Буковина, що від ХІІІ-ого в. була мідірвана від решти укра

їнських земель. Тут появляєть ся відразу великий свіжий 

і своєрідний талант Юрий ФедІ)кович (184~1888), що 

своїми лїричними військовими віршами, а nеред усїм повіст· 

ками з незнаного досї гуцульського світа звернув на себе 

увагу української громади по обо~ боках кордону. 

У шістьдесятих роках ХІХ-ого в. українське лїтературне 

життє купчить ся в Петербурзї коло журнала "()снова", 

(1861-1862), що виходить при найблиашfй уча<'.ТИ ІІанте
лейиона Ry лїша (1819-1897) - він-же поет, повістяр, 
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етноtраФ, історик, nерекладач, дуже великий знавець укра

їнської мови .. В "Основі" виступають з своїми творами та

лантовиті письменники: :Марія }fарковичка (1834-1907), 
авторка чудових оповідань з кріпацького життя; Л е о н їд 

Глїбов (1827-1893)- байки, лїричні поезії; Степан Ру

данський (1830-1873) лїрик; Анатоль Овидницький 
( 1834-1871 ), повістяр; Олекса Стороженко (1805-1874), 
гумористичні оповідання; Давило Мордовець (1830-1905), 
оповідання; ·олександер Кониський (1836-1900)- лїрик, 
nовістяр, критик, перед ус їм гарні його оповідання (яких 50), 
автор біоtраФії Шевченка, й инші. 

Деякі з них творять свою школу- на пр. М:арковичка. 

(До їі школи належать: Ги.нна Барвінок (Олександра 

Ку лїшева) (1828-1911), Кузьменко, Номис і т. д.) 

'І1ИМ часом росийське правительство починає звертати 

бачнїйшу увагу ·на український рух і зачинає добачувtІ.ти 
n осібній український лїтературі стремлїннє відірвати ея 

від :f:Joeiї. Через те іІ видає воно 1В76-ого р. указ, яким 

:1аборо.нює у межах Росії українську лїтературу. Де

які полекші полищено -JКраї~ськом:у театрови, який зорtавї

зувалибрати ,:Гобілевичі, Старицьки-й і Кропивницький. 

У краJ"нську драму замкнено у вузькій рам:цї сїль·ського побуту 

і че-рез те у нїй довгий час панував етноtраФізм:. 

Закон 1876 р. аєдинив українських учених коло жу~ 

пала "Rіевская Старина';; в нїй містили ся працї про 

Україну по росийсьІ~п .. А лїтератуний рух переносить ся цїл
ком до Львова, де :~ підмогою У країнцїв з Росії повстають 
товариства (н. пр. ім. ІІJевченка 1873) і виходять лїтеvатурні 

часоциси українською :мовою: Правда (1866), 3оря ( 1885 ), 
а далї й ,.Житє і Слово" ( 1890). Такий стан передержав 

ся до 1905-ого р., коли завдяки визвольному рухови впав 

закон 1876-ого р.; на росийський Українї появляєть ся 

своя преса, творять ея про<~ВІТНІ товариства, виходять на 

верх нові таланти. 'l'епер 11ожна говорити про два лїте

ратурнІ огнища : Льнів у Галичинї і Rиїв на росийський. 

Українї. 



Від 1898-1905 рр. зосереджував ся цїлий лїтературний 
рух коло місячника: "Лїтературно-наукQвиИ Віетник· .. , 
редакторами. ЯІtОІ"О були nроФееор .11ьвівського унїверситету 

Михайло Грушевський і славний письменниІ~ Іван ФранІtо. 

Місячник виходив у Львові, тепер nерене(~ено його до :Київа, 

~..,. сїмдесятпх роках появляють ся такі визначні таланти: 

~Іихайло Старицький (1840-1904), лїричний поет (іа його 
віршів говорить громадянин Росії 70-их р.) і драматурt; дра

матурtи: ~Іарко Кропівницький (1841-lBlO) і дуже та

дантовитий Іван Тобілевич (1845-1907); Іван Нечуй 

JІевицький (1838 р.) творець· українського роману, добрий 

знавець відносин на Правобере:нtжі, автор яких 50 повістей 
і оповіданІ~, Панас ~Іирний (псевдонїм) найбі~'ІЬІІІИЙ уІtра

їнський nовістяр-реал"іст, незрівнаний мистець с.дова. На 

кінець сїмдеснтих років nрипадає дочаток лїтературної д"Їяль
НО(.,.rrи найбільшого еучасного українського пись:мснника, І в ан а 

Франца (р. 1856), Гадячанина ·родом. Його д.І~тературна дї
я.lІьність дуже ріжнородна: він лї рик (,, 3івнле .1исте'', "І а 

днїв журби", ".Semper tit·o" ), епік ("ПансЬІ{і їкарти", "~Іоlіеей"), 
новелісr:r (;,В по:rї чола", "Бориславські оnоJJід.ання" і т. д.), 

драматурІ' (,,Сон князя Святослава", "Украдене щаетє"), uо

віст.яр ("3ахар.Веркут", "Для домашнього огнища" і т. д.), 
критик, етн~І'раФ, Фільольоt ---.- він пр~цює на всїх полях: 

і на всїх. щаслцво. Він до~рий sнавець відносин у Га.пичиІtї 

і галицькі. відносини -- ее головний. сюжет його чиеленних 

творів. Із минувшини він наИбі.пьпІе ааймаєть ся передконсти

туційними часами в Галичині .. Іван Франко - ее духовий 

вихованець. -і ученик 1\Іихайда Драгоманона ( 1841-1895), 
ведикого вченого і незвичайно бистрого критика - родом is 
росийсьІtої У країни, ІЦО приневодений обставина}ІИ перебу-. 

вав довгий час в Швайцарії, а потім був проФесором унї

верситнту в СоФії, у Болгарії, і навязав зносини а Га.ТІича

нами. Він вимагав ДЛ.JІ літератури реадїзму - нравди -
а nсредусїм широкого европейського розмаху. СІІ.~І еамим: 

ш.11яхом піШли у 80 і 90-их роках: Б о р и с Г р і н ч е н к о 
(1~64-1911 ), лїрик, оповідач, повістяр, драматурІ', етноtраФ, 
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перекладчик, автор словаря української мови і т. д.; Степан 

Rовалїв (1848 р.) новеліст; А. ндр ій Чайковський (1К67 р.) 

що писав повісти з життя ходачконої шляхти; Осип Мако

вей (1867)- еатиричні вірші, оповідання з маломіщанського 

життя; Василь С теФ ани к (1871) і Лесь Мартович 

(1871) - чудові картини з життя Покутського селянина; 
Іван Семанюк (1874) - такіж картини з Гуцульщини

а далі Денис Лукіянович, Аrатанrел Кримський 

(1Н71), Володимир Леонтович (1866), Модест Леви

цький (1866), Дмитро Маркович (1848), Василь Щурат, 
Ярослав Окунсвський, Наталія Кобринська, ПавJІо 

Грабовський, Микола Чернявський і Любов Яновська 

і иньші. 

3овсїм окремо стоять собі Леся Українка ( 1872-1913), 
зрівноважена поетка, артист із божої ласки, авторка кіль

кох справ.цї клясичних драм, М и х а й л о К о ц ю б и н

ський (1864-1913), незрівнаний новеліст- мистець, і са

тирик В о л од: им и р Сам і й ле нко (1864). 
В найновійтім ча<~ї українська література хитавть ся 

між реалізмом, .якого репрезентантом .являєть ся вельми та

лановитий Володимир Винниченко (1880)-оповідач і дра

:иатурr (у драмах переводить цїкаві проблвмп) та модерніз

мом. Перша си.мволїстка-се буковинська письменниця Ольга 

Ко би ля н с ь ка ( 1853) новелістка і повістярка. До сього гурту 
письменників належать: Михайло Яцків, Гнат Хоткевич 

із новелістів, (). Олесь, Петро Стах, Микола Вороний, 
Микола Филянський, Грицько Чупринка, потрохи 

Василь ІІачовський і Петро. Карманський-із поетів. 
Посереднє місце між одними й другими займає Богдан 

Лепкий ( 1~72) - лїрпк і новеліст. 
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