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І. Про nисьменство 

Широко ровкинуnся, по всій аем.пі po-
lctopla. зійшовся людський рід. велика Людськість. 

Між усятшм живим створінням па першому вона 
стоїть місці своїм ровумом та дотепністю: своею 
ада1ністю йти вперед, набиратись ума, розвинати
ся Вешший та довгий, забарний шлях у своему 
житті пройшла людськість. Як у кожної поодино
ної людини, був у людського всього р<'дУ і свій 
~итячий вік, коли людсьність, як немовля, тіль
ки роаплющ'ила очі й починала жнти, коли люде 
мало чим од звірини ріжнилися. Були далі й ро
ки початкового зросту, коли шодськість ста.па вже 

ва власні ноГи, виросла над звіриною, але мов 
недорос·гок той ве ро~уміла ще~ .я:к іде життя в сві·гі, 
й широко розплющеними очима. а дивом великим 
дивилася· на той світ широкий, навчаючись nо
троху життя од його. Почалась далі й юнацька по
ра-пора бороt'ьби аа те, шоб кращим, принадпі
шим і повні шим зробити свое. життя. Входить по
:м:а.пу рід людський і в він дорослий, і певне бу
дуть часи~ коли знесилиться людсьність і внеси
лившись у:мре. Во все на сніті ста.ріетьс.я:, все ми
ваеться, все підтоптуетьс.а:-і наш світ, наша 
ве:мпя, ва яні~ живемо. 

Все ііде, все м:3нає-і краю немае ... 
Куди ж воно ділось? Відиіля взялось?-

питае себе .пюдина і шукає від,поніді в подіях сво
го минул~го. А в минулому ватрапить насамперед 
ва понсякчасний, на безупинний ронвиток людсь

кого роду, на той пові.1ьнuіі його зріст, що про 
його допіру вгадано. Тільки що д;;;:я .:rюдипu ці-
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лий вік :мірsет:ьси десят:ка:ми ровів і д6би вростаи
ня-рокам~, а для роду пюдсь:коrо пе розтаrаеть

ся на довгі-довгі часи: які-небудь деснт:ки або й 
сотні тиС.я ч: ровів Bor вна коли, в иедовід<>мі ;цmt 
нас часи, в давню-предавню даввину з'явивеа рІд 
людський на землі і аа той довrий час аріс до 
тієї міри, на якііі тепер його бачимо. Я::к росла 
людськість. які переміни перехС'дила ак ywa. набі
ра.лась та я:к дійшла. до теперішньрrо свого життя
про те все розповідав наука про кивуле-історія.. 

Аае людськість не одва.:кова по всій 
ИІРОАІІ· аем:лі. Ділитьса вона на багато п.ле.м.ен, та. 

народів. І не однаково жили, не однакову, ::мовдив, 
ту історію мапи оті племена та народи. Одні ще 
й досі не вийшли з дитячої, сказати б, пори й 
живуть несвідомо, дико, у вrьо:му аа.пежні од си
пи nрироди. Друrі вже юнацьку пору пережива
ють; третІ й аuвсім: дорослі, .ційmовщи до верmва 
того, іцо тепер анають і вміють JІЮДе. 3 багатьох 
це причик виходило, що рід пюдсь.Еий тав в:е од
наково в своему розвиткові поступавться. Одик 
народ жив у країні достатній та погожій, де не 
треба було думати тільки про те, s:к б:а ї.жі собі 
здобути і ввесь на це час витрачати: буао мпи 
йому думати і 1sчитись; виший жив а6о в вакад
то холодній, бідній, або в ааваДТQ rарач:ій, рос
:кішній, і природа. або вбожествам с:воїк, або ваиа,ц
то великим: баrацтвом та роскошами. йоrо вабива
па.. Один народ жи:в по-над м:орек або шобіпи ве
пи:ких річок і лекше йом:у було тики mпяхаии до 
инших людей доступитися й а BIП('r.t усік ево1м 
добром: кінятисs, розуму набіратись; друrвй осе
лився по лісах несх:одим:их, на ropax ввсок:их, або 
на островах: дадехих -і ков одрізаний був о.д усьо
го світу, жив самотою, самотужки :кращоrо жит
тя: доходив. Про те, чому той або инший: народ 
ріс або ие ріс, чоиу один удавсь бистрий на ро
аум, а другий тах і лишивсь аж до цього 11асу 
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ведоросткоч-ровповідав історія, иауха про мину
ле, RОЖНОГО народу. 

Але всі пароди-і нед6ро ~тки і шИроко 
СІОІD ІІDІІ.ро.3виневі та вчені, або, як кажуть. куль
турні -одну :w:ають спільну рису: всі вони гово
рЯ'І'Ь. Мовою, слово.м одріжняеrься людина од усіх 
инmих тварин, які мають голос, та не мають с:~о
ва., не вміють говориrи, тоб-l'о свої думки, бажання, 
сnою волю переказувати иншій того ж самого 

роду істоІ'Ї відповідними, твердо усталеними згука
ми. Ми анаемо, що кожне живе ствnр .в:ня голос 
подає, що створіння однакового роду одно одного 
розуміють, павіть порозуміваються, що деякі а них 
живуть цjлими вrраами, чередами:, всtтагами, в гур
ті-отже мають якиИсь лад у себе, а значить-ма
ють розу_м:, щоб лад той завести. 3агдяньте в улик 
до бжіл - ЯУ. у них усе ніби до ладу та гарно впо
рядковано і як там: кожне своє мjсце знає. Пазир
віть Н<і. оселю бобрів- які вони гарні хатки собі 
будують та як уміють у гурl'і жити й миритись 
між собою. Подивітьсл на череду диких оленів, 
що самuпас по беа;rюдних етепах ходять де-небудь 

n Аніt-як вони слухаються найетарmого свого 
ватажна, що його ніби обрали собі на порядкуnан
нн. Отже всі живі створіння мають розум, мають 
здебільшого й голос, мають вгуки й рухи, щоб 
порозумітися. Але мова, але слово є тільки у людини. 
Тільки людина кожну свою думку може перекана
ти відповідними згуками-словами; тільки людина, 
ПАреставляючи так або инакше ці згуки-слова, бе
ручи їх у найрівноманітніmих сплетіннах, виявляє 
-у нас навіть і кажуть так: -висловлює те, що )(ае 
в розумі, на думці, на мислі. Історія не знав ні
мих народів, s:.кі не тямили б говоркти, не вм:іли б 
свсї думки висловляти, не могли б ними ділити

ся а внmиии людьми свого роду. Слово, тоб-то 
доцільне сполучення згуків, і мова, себ-то доцільне 
сполучення слів-це ознака людського роду, це 
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·"--са:м:в. тіпь:ки людська прикмета. Більший у nюдиви. 
ніж у инших тварів, роаум: вродив слоrю. А словG 
звои же, зродивши :мову, стало в пригоді самому 
роау:мові. Легко ж доміркуватись, що ті створіння:, 
які д()бре пороауміваю-гься: -гуртом або rром:адою 
лекmе й доходать до кращого життя, швидче роз

вn:ваються, йдуть прудкіше вперед у житТ'і. jj слові 
людина :має таку чудодійну аброю, що й самий 
роаум людсьний загострила і дала пюдському Р'•ДО
ві перевагу на світі, над yciu живим йо.гu поста
вила. Виявляючи в слові те, що дум<tе й поч' вае, 
пюдина і своє внутрішнє життя розгортає, баrац
тво свого духа нокаауе. Що с.иова тіаьки лю,цсь
кої вдачі риса -це дуже гарно одзначив наш на

род в одному чудовому повіррі. Він внае, що ин
ші всі тварвІІИ говорити не мо)Іfуть, мов~ не ммю1ь: 

то німина, мовляв. Але він вірить, що в найбіль
ше ракове свято, великодньої ночі, вся.ва німина 
дістає мову -все-таки людсьІlу мову. і тоді можна 
підслухати, .як розмовляють між собою всякі живі 
створіння. Виходить, що німині мова сnугув хіба 
такої надаnвчайної хвилини, як воскресення Хрис
тове, коnи все живе створіння поввнlfо радіти, а 
евичайного часу тільки рід людський може про
мовляти СJІОВ8:МИ. 

RІ RtaAe 10- Rожно анае, що пюде ие одпав о во гово-
1010 nо~Ізкм· рять,-н~ uднаковою гутіркою, н:е однією 

АІОt.. :мовою. У нас, на У кр,1їві, поміж ваш11м .'ІЮ-

дом живуть і такі, иапр , люде, що говорать иuакшо, 
ніж :ми-русьК'\Ю мовою, инші по.пьськuю, JЦ·J инші 
жидівською; цигане, ані до нас ааходя-гь, говорать по 
своєму, татари тож по сно::му, анов же і юмці по 
своему. Виходить, щГJ Ltожен народ говuрuть ннак
ше, своею мовою, 1 кошІ не аникн.vти 11бо не вп

вчити чужої мови, то if не роа )среш, що ruворить 

чоло nік. )16в на сnіті ;::~;уже Г>uга гu -скшьЕш нарu
дів, стшьки й мов: не дурно uo о старовину у нас 
і народ і мову звааи о;z,ним с:юпuм: --яапк. Мова 
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воаиого вароду теж рооте з иик разок, роsввва

етьсв:, багатів ва спова. й вирази; ;це-які ковв по:мі
рають, виводяться або ва виші перетворюютьс.в:. 
Напр., службу божу по церквах у нас правлять 

церковно словянською, або старо-болгарською :мо
вою: тепер тавою мовою ві одии народ у світі 
вже не говорить, це мертва. мова і зберегласи :вона 
-rі.пьки в церковному обвході. 8 другого боку, а 
старої латини, якою теж тепер ніхто вже не гово
рить, а якоі тільки по де--я.Еих m:кол~х і вчать, 
виросло кільк~ м:ов: фравцузсьаа, іт8Jlійська, ес
пансмш, то-що. 

l\.1 Jшсь у старовину, дуже давню і людям 
док.падво незнану, коли таки справді ,.людей було 
жм:снн· і воли вони жили всі пра купі, то й гово
рили неі однією мовою. Потім як роаjйmлись вови 
по ріжнил. сторонах і роабиn:исs: на ріжві породи 
або раси, Т\) іі мовою rюріааипись. Люде вашої 
породи- вона авР-тьс.н кавказсьІ(ою-по;цілРлис.в: аго
дом Еа племена і від одного а вих, арійського, і 
походять теперішні европейські народи, що так 
між собо1U різнf!Тt ся мовою. Та колись у них бу
ла одна мова. Од тіеї старої прадавньої м:ови,
аветьс.я: вона санскритською -дійшло до нас чим:а-

' . 
ло вже nисаних пам яток 1 в них видко, що вс1 

півніші мони: народів бі."Іих або европейських од 
одного пішли власне КJріня. Багато е слів-ян от: 
батькu,_матір, брат, сестра або дім:, село. вода то
що, -таких, що на нсіх европе.Иських мовах вони 
схожі *). Видко, витворилась вови ще тоді. ІЮдП 
люде нашого роду-племя при купі жип:и й од
ніею мовою розмовляли. Так само баrа.то у ріж
них народів є схо,кого в повіррях, казках, то-що, 
і це анов ж часто свідчить про те, що вони від 
оДного п~л народи·тись та. й д,осі ·живуть у ріж
них Н<lродів а де-яки~и одмінами, немов парости 
одного д·~рева, що роа~орнншося: по всьому сзіті. 
~- ------- ----

Нtшр .. брат у са.нскритськіА 1'\ОВІ звавси братар, у .:татиннн
фрат~р. у кіпців зветьсв-брудер, у французів-фрер. і т. и. 
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Наша :мова, українська. належить до се:м'ї евро
пейських або арійських мов, t;лов'янськоzо хоріва. 
До цього норіня, опрічо нашої, належать ще мови 
-великоросійська (руська), білоруська, польська. 
чеmська, сербська, болгарська т::t ивmі. Між собою 
всі вони більш. схuжі, як до инших евроаеіі(;ьких 
:мов, веtпр. до німецької або фр;,j.вцуаськоі. Видко, 
l'лов'янське пле:м'н давно виділилося а арійської се
:м'ї, а лоті \і згодом, геть піаніmе, й сам:о поділв
лося н~ріано, ва окремі народи, .які ще не так да
леко роаійшлися, чероа те й подібніші одву до 
одної мають мови. 

ПоІІІТІІІ таор- Скоро тільки а' .явилися у людей слово 
ЧОСТІІ· або мова, хоча б і дуже ще вб()rа та не-

долуга, то разом а'являеться й потреба виJІити 
нею, висловити) :мовляв, те, що лежить ва серцІ, 

що душа переживав. Хочеt. б яні були д-икі люде, 
а не про самі буденні, авичайні річі В<)НИ гово
рять-не тільки про їжу, скажемо тu:u., абоо npo оде
жу. а виявляють юtпр., що почуnає мати: до дити

ни auo чоловік до коханої, як ставить~Я' людина 
й що переживае перед такими з'явищами, .як смерть) 
туча. сонце, то-що. :Мати любить дитину; пюдииа 
жахаеться смерти-це почунанни, які в:илиuають .. 
ся в мові. І разом s мовою росте почу'1'тІ!. І ра
аом а nочуттям росте уява, фантазія, бо людина 

ж не анала й не роаумі.'Іа бага·rо в того, що круг 
неї діеться, а хтіла а,натп, сил"'увапась вироауміти. 
І от повстають так а почупанпя, з уяви ті нерші 
утвори людського духа, ті вишюди людеької твор
ЧОС1'И, які потім: наанnли nJезією. Це мовеuні тво
ри, в .яких людина або почу1"rн сної виnиває, або 
тnорить своїй власний світ, такий несхожвй а справ
жнім, хоч і зітканий в осноgі своіИ а тоІ'о, що 
людина кругом себе бuчила 'lliк по~с-тал.1 віоа, 
релігін пер~tістної людини а їі величезним запа
сом утворених фантавією істот і подік, уживле
них у переаuзах. Так nоnста.ла пісня, n якій. ело-
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ва розставпя:ються не так, .в:к у розмові, а щоб 
бу.па рівномірність, музичність у складі, щоб бу
ло, як у нас кажуть, .,і до ладу і до прикладу". 
Первістні люде, яв і тепер Ще ді1'и, воли бувани 
чим-небудь зворушені, то не могли спокійно век
діти: ВОІ!И плещуть у долоні, скачуть, вис..три
~у:ють-звідси шmли таюси; 8 тих окликів, які 
виривались од зворушення, почався спів, в оплес
ків бере свій початок .музика. Це все було спер· 
my тісно сплетено між сuбою, як і тепер бувае ще 
вайвиразніше у диких JІ.Юдей: равом: танцюють, 
виплеснують у долоні й сnівають. Потім: це почало 
розходитись~ одмежовуватись, але люде помітили, 
що бі.ш.ш утіхи й приємніше танцювати, коли не 
просто собі сиаче чоловік, а робить свої скоки в 
лад, рит.мично; TaJt само і співати абu бити n бу
бон, коле знов же е n тому якийсь лад або те.мп, 
.мелодія. Так само і у всякому ділі, у кожній po
Guтi: левше її робити, коли вона йде не аби-як, а 
певним ладом, розмірено. Та й те ще треба ска
вати, що танці, муаина й співи для давніх лю
дей не були просто собі пустою забавкою -тут 
душа виливашt свої почуття, це бул<t поважна, 

часто свят~ навіть справа: це велике діло було, 3 
танками, пі~нямn й иузикою виряжали людей на 

той сві·r на похороні; а ними ж ішли люде в бій, 
коли не анати, чи вихопишся живий; ни:ми ж віта
пи початок нового життя на весіллі; ними в~годжу
nми своїх богів, коли їм: :молилися. Це бул'-" ду
же nоважна справа і багато дечого в того аж до 
нашого часу доховаnося в наших весі.п:ьв:их напр. 
виичаях, у всяких забавхах, то-що. 

ТІор~Ість Таким: чином: поезія, словесна творчість 
СJІОІ8ІИІ І починається у людей дуже давно, чи не 

ІІСЬІ8ІІСТІО. ра3о:м в :мовою, і раао:м 8 нею ж ронгортаєть

ск, міцнішае й дужчав. Спочатху вона повстає устно, 
н слові, і в слові ж, а уст до yc-r, і розходиться м:іж 
JІюдьми, переходить од батька до овва, од похо-
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пjнвя до покопіния. 3впчайио, що тави:м: способом 
розходячись, багато і губиться по дорозі та пе
реиначуеться; свідомо чи не свідомо, помилкою 
або еабувши. або навіть і на. те, що "так буде 
ираще"-nюде додають або вріаують те, що чули, 
переробляють ва ново. Sовсім буває и:наІ(mе тоді, 
воли поееія в слові або словесність sавріпляється 
на пись.м.і, робиться вже пись.м.ен.ствож . .,ЩІ) ва
писано пером:, того не вивОJючеш і во.по:м"-к.,жуть 
наші ююде про написане: такий спід воно лишає. 
Це не те, що слово, прu яке теж пр11:м:івку скла
дено:., слово~ не горобець: вилетіла -не впіймаєш.· 
8 того часу, як почалось письмо, як навчились 
n:юде думки· свої записувати, починавться: вже 
справжня історія. Люде заnисують свої вакони, свої 
давні перекази й пісні, свої молитви, Еодії й при
годи з життя свого, свої бажання. Вагато з того 
sберегnосв: і дійшло аж до наших часів і ми тепер,. 
читаючи давні ті sаписи, бачимо, ян жили тоді 
люде, що а ними роби.пось і що вови самі робиnи, 
ику віру мали, явим богам молились. .які надії 
голубили в душі, чогv прагнули 1 сподівались. 
Отже довідуємось upo життя, віру й авичаї людсь
кі-і справжні і таві, нких бажали собі .пюде. Оте 
все, що б_уло sаписано в свій час, і -смадається 
ва JІЮдсь:ке письменство. 

ПОІІІТКІ Навчиnисз письма люде, sвісно, не epasy, 
DІСЬІІ· а дуже-ду~е помалу. Спершу просто ста

виnи евачки, харби, то-що, ва тому, щЬ хотіли по
sначити. Ще й аа ваших часів веписьмеnні люде 
вакарбовують на папичці хрещиками або карбами. 
скільки йому хто вияон, або скільки і чого ному 
продано. По инmих сторонах те ж саме означають 
вузликами на шнурj. Це вже, коли ХРчt=те, початок 

письма. І коли таке "письмо" авае не тільки той, 
хто карбув чи вуалики нав'язує, а й инші, тоб-то 
воли вначки, ш.о ·Rожев означа, відоМІ багатьом 
людя:м, то то вже й буде ніби літери і всякий зна-
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ІDЧИЙ може іх ровібрати, тоб-то прочитати. В ста
ровину у де-яких варnдів, вапр., у перуавців, ціпі 
rрамо·ги складали такими вузликаии, як у ивmи:х 

те ж саме uазначалося :морськими сколью\ми та 
черепашками, бо вони були неоднакові нольором, 
величиuою, формою, ~·о-що. То все бу.'Іи знаки, 
подібні вже до письма. Але наше письмо nішло в 
ма.пювання. 

Малювати люде по'lали дуже давно. Вже на 
кістках що колись були за зброю людям,- ана-

1. ВиріванІ прадавніми людьl'\и обраан на І(!стках. 

чить, ще до того, як люд{\ вигадали ааліаu і навіть 
кам'яне начіняя-анаходимо виріваних коней, риб, 
навіть людей (див. на малюнку 1), і це зроблено так 
штучно й гарно, що аж дивува·rись треба. Відомо 
теж, що дикі люде-що для краси, а що й дпя 
ознаки вимальовували, та й досі вимальовують у 
себе на 'l'Їлі всякі знаки. Ото ж і повстало в того 
11ИС.ЬМО. Са~ршу люде прОСТО :М8ЛЮВ8ЛИ те, про ЩО 
хотіли розноністи, що хотіли ніби б то написати.. 
Тu.к, Ні.1Пр., коли треба було розповісти, що вовк 
УХОПИВ .НГЮІ, ТО Й МаІІЮВаJІИ ВОВКа, а КОЛО .ЙОГО 
вбите ягня. 8вичайно, що так :мало можна розпо
вісти, бо доводиnося проминати саме те, що і як 
аробиn вови; до того ж не кожне й уміе малюва
ти, та в такі речі, що їх і не змапюеш: як вапр. 
вмашuuати силу, uрияань. вірtІіс·гь? І от потроху 
н рі•юіі: оидимих почали люде nереносити оанаки 
ІШ речі невидимі. Що5 означити силу, nочали ма-
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пюватв орпа або пева, цих найдужчих тварив ва 
світі; nри.иввь оввачапася: ручванвя:м, віrиість
м:алюнком собаки, цього вайвірнішого до пюдини 
авjр.в:, війну означали стріпою або сокирою то-б-то 
.а:воюсь вброею і т. и. Тут малюнок розпо~ідав не 
те, що а:м:альоваво, а був тільки вваком, або-як 
важуть- символом: для ииших рі чей і вже таким 

2. Оповідання про похіJ.. 

спосuбо:м: можна розповісти дапево біпьше, НІЖ 
простим: м:а.пювання:м:. На .мал. 2-.му й маємо ціле 
оповідання, ввсічеве ва скалі 'в Амер:вці про війсь
.вову виправу індійців. Тут бачимо: ватажка ва 
воні, п'ять човнів' а 51 паличкою, три совцв: під. 
трьома дугами, орла, черепаху.. а також хижу 

павтер у та рогату змію. Це :м:ае означати, що 5 J 
індієць а ватажком: на п'ятьох. човнах я.кось ви
бралися: були в похід, були вови в покоді три дні, 
бо сонце тричі П<'>Вазувалось під небесною дугою 
(дуга означа. небо) і повернулись додому щасливо 
(черепаха-ніби-то щастя), бо війс:Ьв:о було дуже 
сміливе, sк орел, і сприяли походові боги-панте
ра. й змія. Що цівавіпrий, може, другий арааок 
(.мал. 3), бо він поваауе, що .й д~і ще між іпдій-
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ЦІМИ уживають такого письма. Це - торговий аа
nІо. Хрестив по середині ( значае, що :між двома 
tnАійцям:и ста.п:ася: тав~tо :міньба: один дав оО боб
ра•их шкурок, яві сам спалював (30 рисочок над 
бобром, проти я:вого наставлено рушницю -по 

·~а .. 

1:1. Торrовиіt 3ІІпиС'. 

один бік хрестика), а другий -біаона (віл), віt цю 
І видру (ам:альованвх по другий бік од хрестика). 
Прочитати це треба так. .,Ци.м, свідчу, що за ЗО 
бобряtt.их шкурок я дістав вола, вівцю та вид ру•. 

АJ6укове Таке письмо :малюванням аветься гіеро
ІІС~Іо. гліфами і вайбільш ним: уславились давні 

еrвпт.иие, од яиих дійшло до нас дуже багато та
аих :иаmов:вів-письмен. 8вичайио, усе так малю
вати- аанадто важка й аабариа. річ:. От потроху 
й почали люде скорочуватп :иапювання і так по· 
.. илу та потрnху й доскорочувалися до того, що 
топер .лишилися: самі значки, або лir;;,epu (букви), 
вкі складають азбуку. Перші почали так скuрочу
ІІати таки египтяне: вже у них малюнки тав спро

щ~по, що вони поробилис.я: тільни схожими до 
малюнків апачкАми (це так зване ієратичне пись
.. о), а ивші піm.пи ще далі. У одних народів, як 
О'І' у витайців або японців тав их явачкі в-.пітер 
w~Е>-таки багато лишилось (у китайців напр. їх 
riJІ иоь1ю 50000), бо кожна літера оа на чає ціле ело-
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ців навчилиса так писати й виші стародавні народи 
·- евреї, греки, латинці, а од них і :м:и. В половині 
ІХ віку св. Кирила та Методій, сп:ов'яиські апо
столи, переробили грецьку азбуку на слов'яиську,
ту саму, що нею й досі церковні книги друкують
r..и, і д11 нова тоді азбука витіснила ті значки, 
JІКРХ певн.е вживали д:пІ письма спов'яне давніше. 
3 ЦЇВЇ RИрИJІіВСЬКОЇ аЗб)'І\И ВИЙШЛа Й наша, У{t
раЇНСЬКа, котрою теnер пишемо і книги друкуем:о. 
На мал. 4-.му показано, ак потроху финикійсь
кі значки-літери перероблювапи~;ь на нашІ. Перший 

знвчок. що звався алеф (віл) вже у финиІ<іііцін ви
иначав . 'l'Їльки перший у слові аг.vк А, який і 
Ішеnвся мов волова го.1ова .а рогамп: V. 1'акої са
мої азбуюt, як у нас, уживають ще в Росії, Бол
гарії та Сербії, а nнmi европейські народи перв
ияли едебільшого Л<'І.тинсьІ<У аабуку,одмітну тро
хи од нашої. 

ПмсаинR І Ми вже аваемо, що письменство почв-
арукарство. наеться тоді, коли люде навчилися шІсь
ма, то- б-то почали тими чи явшим:и апач:r;rами за

писувати свої думки й опісля в тих значків роз
бірати їх, то-б-то читати. Спершу 'І'аке писання 
робилося: од руки. Писали люде усяково: ва гли
няних дощечка~ видушува1JИ к.пивчикамв або 

цвяшками аиакв. а потім дощечки засушували 
(у Вавилові); видряnуввли ва васкованих дощечках 
гострою шпичкою (у Римі), писали ва папері фар
бами (у Китаї), ва особливих способом виробле
вій шкурі, що вваласн пергаментом, і т. и. Най
давніше в Єгипті вживали ва писання так ава
иnгn папjрусу (од його пjшло й ваше слово папjр), 
юшй виробляли а одніеі рослини. 8годом почали 
шш1р вироблятя а ганчірря або а древееини. Dи
•щти книги було не аби-ю•ою вмілістю та разом: 
і дужt1 важкою робе~тою, бо аа одним разом :маж
ІІІ\ •Іупо тільки одну книгу писати, і череа те та

Ішх щн·.uних книг було маJ!о і були вови вадави-
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чайко дорогі. Вчитись письма черев те могли в 
~таровину тільки дуже багаті люде та духовuі, 
яким треба було церковні служби в книжок од
правляти. Освіта не могла тоді дуже ширитись. 
Инакmе стало аж із того часу, як виrадано книги 
друкувати, то-б-то робити за одв:ии разом багато 
одпакових одбитків. Пе_рший друкувати: почав ні
мець Іван Гутенберг (вар. 1400 р., помер 14:68),
він р. 14:50-го завів у місті Майвці свою пер
шу дру.карню, в якій першою в 11игою надру
ковано латинську біблію. На прик1нці XV в. ця 
вигадка пере йшаа й до нас на У tі:раїну, де теЖ 
почали друкувати сnершу церковні книги, а по

тім і всякі инmі. В сгаровину у нас дуже коха
лися в друш1.рстві і кожно більше МІсто мало ~вою 
братську або манастирську друііарню. Найславні
тими були: ОстроасЬІса дtJукарв:я:, ааснована аа
ходами князІІ Кос·гянтина Островсь.кого в Остро
зі на Волині, печерсь-ко-лаврсьна у Rиїві, львівсь
ка й ин Пересувні літери для перших друкарень 
вирівунано з дерева, а потім почали їх лити а 
якого-небудь метала, вайбільше в свинця. Дру
карство дуже СПрИСІИНИ.'ІОСЬ ДО ПОШІіІрСІІІ1Я ОСВІТИ 

та й самому письменсrву стало у великій пригоді. 
Книг побільшало, во аи стали дешеві й по маnу та 
потрохв: розііішлися разом а mколаии по найтем
ніших кутках. Тепер· е в Европі враї, в:аnр. Німеч
чина, Швейцарік, Франція, то-що, де на вдиао
вижу навіть стрінути неписьменну л.юдину. У нас 
досі ще мало дб'али про осві -гу 1 через те вона 
ще не тав дуже поширилась, але :асе-таки мабуть 
і в нас ноkає людини, яка б при:на&мні не бачи
Jlа внижки, не чула про письм:енс-гво,. не ааадрила 

письменним: людя:м. Бо кожне розумі в, яка то. ве
лика в писькев:стаі сила та як наук.1. розкривав 
очі темним: людя:м. І треба сподіва"Тись, що й У' 
вас аа вільних порядків та доброго ладу хутко 

теж не стаu:е неписьм:с ш~:их людей. 
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\сторІн Письменстrю-або, лв ще кажуть а-ла-
DІС~Іеиства. тинська, література-було не однакоuе аа 

всі часи свого істнувмпш, од свого поча1•ку та аж 

Д') наших днів Потроху ноцо міцніJІО, ширшюю, 
сили набіралось, ноІ.Jі вигадувало формu, ~тшншо 
ближче до ·Жаттл іі задоnальвало потреби B('U шир

шого та більшого гурту дюдей. Яr{ це рс.билоt;ь, 
оnовідас нavrta, що зветься: історією пись цен
ства або літеоатури. І3же буда попероду зга
даао, що кожен народ своє Jilae письменс·rІ.ю, і істо
рія: кожвого такого пuсьмонс1•ва оnонідав 'l'Їльr<и 
про мицупу долю цього письменства. Історія укра
іпського. nІІсьменства розповідав про то: як ІЮ
t~тало у нас на У1•раїІІі своє nи:сь~енство, звідки: 
воно зайшло, л1~и~ш jf,ИІНІлосл й годувалоен: нпаи

вами, ЯІtЇ ПИСІ>МЄНІ\ІІІШ були j ЩО BOHll ІІИСаЛЯ, ЯК 
у тих тuopux ппсьмсІших людей одбивалося і сучас
не життя і гадки про будуqчину, нв само rшсь
менство протнРО\f пir;:t:; переходило од простіших 
форм ДО кращих і баГRІ'ШИХ, тоб-то росло Й р!)3НИ• 
вало сл само. і н rc у ее біJtьшу грома-ду людей до 
~ебе прихиллл•J. Поqапшисн н с1•аровиау, дап:еку й 
темну, з л,еркuнппru письменетва, ,:у;о того ж uepe-
КЛаДНО ГО, НІ) НО ПО І'{ЮХ,У ::Н:11:.01JЛЮЄ Й ИНШ! t:TOpOEill 

життн лю;.r,сьІЮГ() і нротнгом: вікіu появляе цілу 
низку лю;~еИ:, що HJ!~e са~остіі:іНІ) розроG.тшють ycj 
парос'.еи nисьиенства іі дають гараі аразки людсь
кої ва цьому ·полі творчости.. Еунали на цей дов
t•ий вік нашого письменсvва такі в йому часи, ко
ли воно занепадає ti перс вод11ть<:я; бували й таІtі, 
коли воно пі,:у;жв:ває ti rо:згортається. Були часи, 

кошІ воно далі стоппо вщ народа. на потребу тjль
ки оспітнішим гурткам сJІужачи; бу.пи й такі, 
коли во не наближалось до народу, його чистою мо
Fюю і про його потреби аагояоривш1:1. Були часи, 
копи воно немов aJit до загибелі дохпдило в тій: 
новолі. що завело у нас було російське царство; 
були і{ такі часи, коли пrІсьменство скидало з ce
t'ie aaniaa тяжкі й на повен голос говорило... От 
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про все це й оповідав історія украІнсь::коrо пись· 
:кепства,-про те ж буде мова. і в цій книжці. 

ПОАІІІ ІсторІі Отже ми маємо тут розгля:нути: 
JІРІІИСІІІОГD І. Наше давнє ппсьиенст.nо, воли Унра
ІІСІtІ8RDТІІ· ЇНа була СПЇЛ.ІЮЮ ВЇ1ІЬПИХ RНЯ:3ЇНСТВ, аж 
поки аруйиувааи 'ії татарв:, а потім Литnа посіла, 
себ-то а ХІ до XV піку. В свое пись:'tІекстнu uatt
більш УкраїнІ\ бра.па тоді од греків 1:а nівденних 
cnon'яu, юсі осві•rою сто.яnя ввще ва нас, бо даR
віше nо'І.али своє історв'І.nе .а.иття. 

ІІ. Наше середуЩ! п..исьlс{енство, воли Україна. 
буnа cuepmy 'В спіJІЦі в Литвою та П()льщею, а 
опісля етапи qасткою Моснuиськоrо дарства й Ро
сrіісь.кuї Д(;'ржави, --в XV до кіицJІ XVIII ві ну. Най
більш Укра.rва. "Іfрпила тоді а Попьщі ·га через 
Du.пьщу а dа.хі.циьо1 Єnропв, a.n:~ no11aлn. вже потро
ху й ва: nпас.ві поги в пись\fенстві спинат:ись Пись
:мевс'J во того 'Часу все вабп:вжаетьс•І д.u народу і 
навіть поаи-qекі дуккк та формn: прина:J•урюе до 
рідвого Т'руиту, до "~вого пии прищеппюе. 

111. Наше нове nисьменство, ко.11и на.. Ухраїві, 
каперевір вевопі державній, nоІІІапоса в ідроджен
ва в письмевст.иі, .копи вращі й свідоміші люде 
васвітиАи аорю нашого народнього вое;кресенпя, 
оберт&ю'Іись до ваших пюдей в рідним: їм словом:. 
По'Іа.поса це ваnрввівці ХVПІ в. а 1\,()тляревсь
вого і тs:гветьса ва до ваших чв.сів. 8 1\.()т.ляреnсь
воrо nочавши, а ваши~ письмевством одбуваються 
Ті самі перемf:Н:И1 ЩО ·і 8 ВВІПИКИ П~СМ.І8НС'І'ВВИИ 
:ва світі, а.ао ааАтісніше aa'ilttaнo воно з пись:w:ен
стваки сусідніх народів російського та по.пьськог~.1. 

Тав наше пвоькевство ве.моn на три часткв: 
роапа.цаетьсs: 1 .воzаа в ких с.ноерtдві :ь.rае риси. 
А.11е це-одве письменство, що poc:ro ие:всипуще й: 
вироблалоса в:Аnаиsно. 8 ,цавньuго письменства 
вияаівсьвоТ доби виросло иuше середуще пись
менство друrоУ доби і само вродило наше нове 
письмевст.оо. Ці 'І.&С1'КІІ в одне письмея:с·r но єдRав 
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те, що воно раа-у-раа говорило про наш україцсьв:иJі 
варод і говорило до нашого українського народу. 
Спершу говорило несміливо, церковною мовою, до 
якої проте домішується яже й добра пайка народ
ньої мови; далі голосніше, Ішли вародв:я :мова по
чиюІЄ ааuиІ•ати в письмепсrві чужу церновщину, 
і нарешті на повен голос, коли вже чистою і щи
рою нв родньою :мовою аабрепЇло. Так а перво
цвіту наm1го письменства, о-гої поаиченої в чу

жини церков·щини1 аа беа м:t.лоrо тисячу років 

виросІю велике і справді нашо rt~y народові рідке 
письменство: :його нитка снувалася не рвучись 

через усі тя1.. кі пригоди і дійшла нінцем аж до 
наших часів, коли народ починає сам своє життя 
творити. Стежку до цього раа-у-раа прокааувапо 
йому наше ПtjСЬменство. В письменстві маемо один 
г вайкращих і найгрю~кіших 81J:.Обуткін, щQ лиши
JІ'О по собі тисячолітне життя та багата на при

годи історія нашого народу а усіма її великими 
та славними, соромицькими і те.'dними ді.1ами. Дu 

історії ш1сьменств<t й треба пбернутись, щоб аро
вум:tти наше минуле, бо а його ж вир3сло і тепе
рішнє життя ваше, бо там корінням своїм воно ва
rвіадилос.н. 

ТеорІк А!Іе попереду, нїж про :минуле говори-
ІІОІІСІОСТІ. ти, треба нам знати, як ввагапі сRЛад,а.

ється письменство, яRі бувають твори, як сп:ово 
.п.юдське народжується а ~''МІШ і як остання: ро
биться утв Jром письменства. Пр') вее це оповідає 
друга, до історії письУ:енстаа fілиаька, наука, що 
нuеться теорією словесности. Ця: наука показує, 
якими буваюrь і .якими повинні Gути твори, що 
(~кладаюгься в письменство. Rолп історія nись
менства роагладае, як письменство якогось наро

ду розвивалося а часом 1 як воно доходить до 

11nрmків свого роавитку в останньому часі, то тео
ран <..:ловссuос:ти, мае спинитисьяк-раана дих верш

ка~ творчости і до того ж не одного якого-небудь 
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иаро.ца, а всього світового письменства.. Теоріи 
сповесвост•, веков бжо.па в ивітов, вбірае :вай
вращії араави в письм:енств усього світа й ва :вп 
покааує, икі повинні бути твори письменства і 
икими вови 9вич:айно бувають у вайкращих араа
ках своїх. 

DІІІОІІ AJIO· Як же складаються твори письм:евсrва? 
aoiTІDJ'IO· Ми вже 3:ваемо 9 що од усякого иншого 

СТІ. РІ'ІІІІІ.створін~я на світі людина одріжняється 
словом. Ті.пьви сама людина в слові nиявпяе або, 
як у вас кажуть, висловлює свої ду:мки, почуття 

та бажав:вн: те, що кае на :мислі й ва вов:і. що у 
не~ в голові й на серці лежить. Отже а слова. не 
просто собі аби-який вгук~ але такий, що має пев
не роауківвя і свое приsвачеввя, виявляв думку або 
почутт.в: 1 волю 'l'oro, хто говорить, вамuвла: сло· 

JІами. Виков.пяючи слова, мв добіраємо і ровстав
п.в:емо іх так, щоб .ивmому стало роауино, що ми 
;цум:аєко, що по~уваем:о, чого хочемо. 

Серце рt~алоси, смівлось, 
Вмивало ІІову
Виливало, як уміло,-

каже ва.пр. Шевченко про ті свої почуття, які 
потім .стали ва папері сум:пими рядами"-вірш~
м:и й обернулися в твори письм:евства. Кожен твір 
письменства виходить а оцього в:мінпл людини 
,.вкn:ива.ти ко ву•, ви.в:впати в спо ві, ввсловлювати 
свої дум:вв. Коли .s: вапр. :кажу: ,.стоїть гора, .. то 
в: вилвалю щ6 думаю про гору. Мої очі ба-чуть 
те, що кв вве:ио горою, иій досвід каже мені, що 
вона все ва одвім місці перебував, і от народи
.па.сь думаа, яку и ввсловив так: "стоїть ropa•. 
А той, ;цо кого и в ц•м: словом обертаюсь, ввае 
і роаум:іе-що .в: кажу, бо й вів: же гuрою вве 
те са:ие, що й я; внає а досвіду, шо гора. на од
вім: місці перебуває, і череа те він так само рову
мів оце речевнв: -"стоїть гора ... Rоли Шевченко 
написав: .,учітес.в:, братв ::иоі м, то він аво в же ви-
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оаовив свою думrtу, що треба в'ІІІтисв. і свое б&
ааава, щоб ті, ІWro вів вве братами своІмв, ВЧJІ
.. са.-і sвов же кожвому читачо.ttі асво. що ду
має і чого хоче письwев:в:вк. Думка п~двии, ••
аваеиа в спові, висповаена, проре•еаа, мовпs:в -
аветься perteюtR.At. В ре11ев:иt о.цбввавтьса таким спо· 
собом те, що пюдива думає, що почуває, чоrо хоче. 

В кожвій ду:tlці, ввсловлевій речеввак, маємо 
те, про щ6 саме в. йому rоворвтьса, мовuти б -
особу. або осередок речеввя. і те. що про веї rово
рвтьсs:-ії О3Наки, ик воuи \;к.папІJса в вашому 
:kівку. В речевві .,стоїть гора • rоворвко ки про 
ropy і завкачаємо її оsваку- непорушність ("сто
Іть•). Можемо оввачити й ще ,цоІШа,цвіше те. s:аою 
ки собі гору уяв.пяємо, як про веі думаємо. яві 
у веі бачвмо оsиаки~ коли додамо: .стоїть ropa. 
І~со~еая; • туr маємо ще одву во ву озааву. А Глі
бов описує ropy і щ6 вруr иеt тав: 

Стоіть ropa ввоокаа, Доливою аепевою, 
По-пІд горою ГІІіі, Кудись вовв. бUквт.ь. 
Зепеввft .raft, rустесеsьквй Край берега у ватишву 
Неначе спрв.•ді рай. Првь'аааиі човвв, 
Під: raew: в'етьсs річев•ка, А три вербі схвпвп:вса, 
Яв свп:о вова бпмщвть; М:ов zуратьсs 80ВВ. 

Кв бачимо, що пвсьмеВІПІR надав осередкові сво
го р6чеввя (гора) дуже багато овиак: ropay його :ви
сокаs, звиву· оточека rаем: густик та вепев•к і ду
ае rарвик (.вевачо рай •) та ще річкою по круче· 
вою й бпискучою в зепеввх бeperas:, в журпивв
ІІВ вербам:в та човнами ва береsі. 3амісць иоро
тевьиоrо речеввя .стоїть ropa•, що ввавлве ду
ае просту дум:ку-маєм:о цілий ма..пювоа, р,е спо
вами sмальовапо гарний куточо•, який певне во
аев бачив ва Україні й авае а впасвих споrа.,ців. 
8 речеикя -вайпростіmttй твір людськоІ думки, 
це основа всієї духовоі творчости. І првкидаю'ІІи 
все нових і нових овнак, додаючи ваших почував
вів- :ІіІ.В а простого речення, ~•им ділимося сво· 
У кв думками s ившою аюдивою, робико твjр поевії, 
пвськевства, :краси. 
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Тема. змІст. Але хоч як різня.ться вверху між со-
Іден творІв. бою прос"І'е речення. і найкращий твір· 
письменства, в основі своїй вон1.1 однакоt:Іu стоать 
ва одних підвалинах. ТаІ( собі ні про ЩQ говори
ти бити, мовл>І n, язином-ми не можемо І нв 
особа чи осередок повинні бути в кожно~у реqен
ні, так само вони неодюнна мусять бути і в тво
рі. Цей осередок тнору, його головuу дуику, зве
мо те.мою: инакше кажучи, тема цо те., про що 

говr,рить твір. Тема здебІлF-шого й за:з;rачаеrьсл 
заголовко.м: це немов ім'я твору. О-гой вірш Глі
бова., >~кого частину виписано вгорі, .\faB заголо

вок "Журuа•: Tf\.Іt иін анетьса через те:=о що той 
гарний І':уточок, шшй Г.пібоn змалював у своему 
вірші, нагадав йому, як nеребігла й не вернеться, 
немов ота річка в зелених берегах під го-рою, мо
лодість поетоRа, а це на йпго журбу нагнало. 
Отже тема ніршу ,.,Журба" така: гарпа природа 
нагонить иноді журбу на людину. Далі, як у ре
ченні повинні бути показані оаваки особи чи осе
редну, так ~ам:о в творі К'jНЧе мусить бути з.міст, 
себ-то ті думки, якими тема поясняється, те, що 
говориться про ocepe,"',OR твору. Візьмемо той са
мий в.рнІ Глібова: пи~ьменник описує І'арний кра
ВJШД -гору, <Jслсним гаєм унриту, річку, що в'єть
ся в зелених. берс1·ах, човни і три нербі над вею 
журно схи.пені.- і ііому приходить ва думку, що 
прийде осінь, новіють хu:1ода, опаде а до рев лис
та і все те ванесе И аамулить вода, що невпин
но шумить і біжить' кудись у неа.в:ану далечінь. 
І ца картина, як міняється псе у прир()ді, наві
ває на письменвина сумну думку, що так само 

біжить у да..1очшь незюшу И життя людсь.Rе Тіль
ки, що до приро;..~.и ще вернеться весна, а ІJ людсь

кому житті не буває двічі молодости: не nерн'Зть
сн вона. Оці душш пu:сь~rенника і ск.1<Щають 
зміст -те, що ГОІ.юрu:тьса в .JКурбі м Гліб()uа. На
решті, в кожно:~-Іу роqенні маємо юсусь ме·гу: на 
віщось же ІНВІUІШЯ слові.l\НІ людина те, що го-
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ворить. 'l,ак само і в 'l'Bopi теж пови.в:вв. бути ке
та його -це та головва думка, н:ка тs:гветьси-пе
реходить, мов нитки. в нам:исті, через увесь твір 
1 яюй усі инші думки немов підлягають, сJІужать 
їй, поясІнІють. Така провідна дуика звеrься ідеєю 
твору. Ідол ГJІібовОІ'О тршу та, що не бував вдру
ге nес на n житті людини: а м )Лодість, моюJяв, не 
вернеться. Всі инші думки тільки пояснаю·rь цю 
ідею у нір~пу .. Журба". 

Форма ТІО· Таким: ЧИНО\1. J RОЖ[ІО.МУ творі ПОВИНІІЇ 
рІІ. бути= тема, зміст та і~ея Коли тема ці-

кана, .ІЮЛlІ людина мве щ6 про веї розказати, к.>

ли вона ровкаауе з певвою метою-то такий твір 
може захопити читача. Ало в творі поішнва ще 
бути гарна форма. Можва дуже цікаві речі рос
вазуnати. але так нудно, що просто в соFІ слуха

ча аажонеш. Так і в творі письменства. Треба ще 
вміти rupнo розповісти, що'5 захоnити читача, 
вими~еат.а у :lioro ті самі думки, які були у пись
кеввина. Треба, щоб· усІ думки стосувалиси до 
теми, були привпадеві до паду, щоб ідея вправно 
виступала, щоб не стрибали думки одва черев 
одву, мов у довгої лови rра:ю"ІІвсь. Треба, щоб і 
сама мова бупи. чиста 1 ясва., щоб аж спухати бу
п:о п:юбо. Отже фориа в творі теж nary мав ве 
аби·sку, немов та гарва одеаа, в .вву прибіраеть
са: пюдииа, щоб кращою бути, і сп:овесвій формІ 
письмевстяо повинно ввпику оддавати увагу. В ва
ведевоvу вjршу Гпjбова цв: форма ,uyze rарва: 
чиста, хороша мова пливе рівво, думка виходять· 
одва в однієї і :Асі абігаютьен в отій, иоrтв:в, ідеї: 
багато Rдрібюлих спів~ (.,річенька", "rустесевь
ввй•), що голублять вухо sкиvясь журливими пес
тощаfІrп; природа j настрій людини одuо ( дному 
в1дпоu1дають. От 'IJepe:~ те, що вміст ~Журби" 
ввпожев(') в такіjt rapsiй формі, і справляв таІсе 
вражіння цей віршик ва ч:итача, що вів і сам: 
перейм:етьс11 думками й вастроеІі письмевиик&. 
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Коли :ми rюзмовлнем:о. то в розм:овr 

вживаємо здебільшuго коротеньких ре· 
ченнін. Напринл:ад: 

- Тату, я пііі~Іа!І та.тарuuа. 
То ведп Horo сюди. 
Не ue дстьс.н-боІ 
То Д('ржп iiorn 
Не держпться-бо! 
То пусти йоrо. 

- Т&.к не пусиаєтьс.я ж бо! 

Обидва розмовиюси де·''-LО проминають, де-чого 
не договорюють до краю, проте ми добре розумі

ємо, про ніщо тут мова. у цих надто коротев:ьких, 
наче п Jвриванних ре'tенннх. Инu.кше стt::лt3ться: 
мона, ноли хтось один: ououi~aє, а ИІІmі слухають. 

О г на пр. поqаток відомої ка -нш про Лі,ісичку, Ко
ти на та ПjввИІ-ш: 

"Був собі J(c•TllK Та п:rШИІ<, 1'В. СПрІІГ.'ІПСІІ ЖllТЬ 
і постаuили собі Х<\ТКУ н~ нурнч1й ніжці, і с11дnть 
Півнur< удома, а f{отnк ход!lть за nовбасамІІ ва 
здобпткн•. 

Тут маамо вже не коротенькі речення, як у ров
иоІJі, а одне довге і плавіІе речення:. Але й воно 
теж складае'l'Ь~л з сами"'- 1Іростих ре'Іенвів, ЗІЗЯ· 
ваних між собою слівцими і або а. Це мова урив
часта. Такою мовою пишуть і де-яю письменни· 
ки, вапр. у Теслеака знайдемо таке: 

Heuae матусі! У глухііі Те!.І нііі wornлi вона. Ти
ха, спокіііна л~жІІть. Лежить і не бачить, ик со
нечко слє. небо с•ніє uropi. Не чуе, як турбують
ся люде, сварлтьсн, їздить, ходвть, ЖІlвуть. Як же 
це так? 

Або от у Шевченка: ' 
МивушІ літа молодії. 
Хо.подним вітроw од надії 
У же nовінло. Зі ма! 
Спhи одап n холодвііі хаті. 
Не~он1. з ким TllXO розмоІІ.'1нти, 

Ані порадитись. Нема, 
Анікогісенько нема! 

Ми бачимо, що в цих sравках споиа реченюr 
аж неначе рву'lьсІІ, наче пись:монник обриьае 
сnою :м:оnу, паче йому тІсво в тих межах, що собі 
пuотавив. Це один спосіб писати. 
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е ще й другий, коли мова шrа.вко лп:втьси 
І'ОВгим:и. віби виточеними речениямц, ва.округпе
ввми з усіх боків і тісно між собою зв'явани:ии. 
Такі речення звуться періодаяи, а м:ова-періодич.
ною, по нашому ніби·то ааокругпеною, до паду 
еложевою. І справДІ, в перюді всі частини ори
uадновано до одніеІ думки, її розгортають та по· 
ІІсаяють, даючи в цілому н~:м:ов один невеличкий 
тuір. От приІUІади таких періодів. 

1. Я.:с побили та порозганяли Татари квяаьків
варІІг з іх ХІІЖИ!І.ІП друживв.wи, як поатікапи по 
чужих стороRа.х та пущ11.1t та нетрях непрохідних 
ба~.гаті державці, позабіравши з собою всю рухо
мість, як осталися на. Вкраїні тільки убогІ люде, 
котарам нічим гаразд було втікати і нічого по га
ях і нетрях крити; то пла.тю•пІ Ор~і да11иву, му
сіли вови саwи МІЖ себе про поле, про риболов
ство, про бортяві ухІІЖ&Ї або пасіюr, про спаш чи 
.ику шкоду правувв.твси. (П. КулІш). 

2. Роз.nиласа Рооь рукавами і рукв.вцямн nомік 
зеленими оQтрівцими. розсипапась по камівиі, пе
релиааючJІ білу хв11лю з наміня uв. ка.wівь, то 
вигинаючи воду, як mаю лебедину, то розбива
ючи іУ білими крап.пяuп в білііі. легкіtІ, як пух, піні. 

(Ів. Левицькии ). 
8. Десь аа nацам:и гом:овів зат:вхе.ючи грім, не· 

мов тоіt суворий тато, що навідався додому. ва
шумів, обмив своїм дітsм за.квnяиі т& ааалакаві 
nиця, обдарував усіх гост:вuцвм:и і пішов собі 
буркuта.ючn rеть, добрnіі і c.rвnpoii, і все аепеві
.ао, цвіло й ocwi.xanocв услід ио~у. 

( С. Вас(lльч.ен.ко). 
4. Коли вад вивою wоєю 

У дари rь грім та. вад земпею 
Стовпи ваставв:тІt вихор nилу, 
Та арі а; ка блиска.ІІка змарнілу 

Осає зеuшо де·не-де 
І дощ сплеинпіі уааде,

Радію а: бо знов nроrляне 
Веселе сопечко, і вставе 
У )dИТа божою росою 
Саовита ':ІОВОЮ нрв.~ою 

Стомленвв. нІJв,.,ІІька woa. 
І чую wир на. серці я. 

(/, Ман.жура). 
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Періоди бувають дуже ріжно:манітяі. Але vci 
вони одним прик'4етні: кожев: період ніби на дві 
час·rки ро.зиада~ться. qитаючи uершу~ т!,щjа все 
шдіИма'l'И голос і: до нaiiau.f.~;ur() пункт.\• діишовши~ 
а робити ніuи ь:оро·І.'еиьtП' ::J.\' :.Іинну, нау:-і 11, а T•);J.i н;ке 
ІІотроху sнов сруlша1·и ruлoc д.о d ІНІ 'Іаи H\Ji :міри. 

Оце черг.\·ваннн між пщі:Имаю~н.м і еП.\'·-І\анв:~:~м го
лоса нада11 пepi.J;I;OJl ~rуаи:чност.u. дu.Ja;J;~Io·.:тu. і че
р~а те гарно складоні nеріода .uелик.ою uptai01'Ь 
окрасою словесного т~ору. 

ВірwGвана Вже читаючи гарний перюд, :мuжва 

мова вкм:1тити~ щ·J u:IL•lla в ному таи бунають 

1 прозова. роаставлею, що ллються ПШіВІю, Ісладуться 
:мірно, ніби o·r :музика 1·рае-вигранае. В ЗІШЧ:\Й:ній 
роамові ми npo те не ДU<1ємо. і черt>а те вона 1:1.е 
так п.1а1шu виходать, а немоl3 кострюба·rv. Але най
більшої n:Іаввости іі муаичнос't'~ мова доходить у 
віршованих арс1.аках. У 1:іршах вагоао(', пі,:.r.і&імав
ня госrосу, чергуетьс.я рівно череа декі.ІІЬка скпа· 
дін~ і через те мома плине ніби ао якійсь мірі, не· 
ньче в муаиці,-рит:мично, як кажуть, Hanp. 

Шnp6n:uм uомахом КІJП11 дj~iKUX CBOlX 

Внеоко uiдufccя о, e:r C!l·IOK{JllЛDii, 
Hcu внщ~ та вИи:.е-- .:tO Х!ІІі\р :юлотИх, 
Та іі хмІі.рп впсо«І iioro не сuuнИлп. 

( Самійлен.ко). 
Тут бачимо, що череа кожнj дІ'Jа СКJІІ:ЩИ на. 'І'рt~· 
тьо~rу І'ОJІОС аідt~оситься, робитьuя ирвтиск го.'ІО
соw:, Riu.oлoc. А o·r у ГреG1nІШ <Іитаемо о.ш~ К\.1• 
сонищ: 

А ак настаие ко }ОІJПЦІі, тп ш1ft.:r.уть наші x:rorщi 
у Olt:Ш. Пunepc-~.y от~ме.н-залОМІЛ'Ь орпль .І:ІS.•Ї)<І.КІІр, 
шарк.;~ П()· носі р11.зів зо доіа .::out\TFOIO -І nішоз 
ко<.:ПТ'>' 3d Інrм дpyrnu, третііі ., усі вnтягну·1 ься, 
мов СТ/)ЇЧRtІ·, uo степу; !і.:tуть мnвч.Іш, тількu ио~11 
б;шсr~аІоть, ті:Іь•щ траоnцо~ та кьі точкn лягаютh 
I1Єfit'J. :ШЬІІ\. 

Тут не~н1 в:ке такої міри, як у .nопередньuму І:Іраа· 
ку, та.кt)t'О правІІльноJ·о чеl-'гу~аннs: наголосів, а 
КJІаду'rЬСЯ !ЮНИ, ЯК ІН:НlаДі'І.U і Ю:tтуріі KOiftliUГO СЛ:О• 

ва, 1 чероз 'l'e мова '!'.УТ СКІd,Ц(!.Є'l':ЬСІі більш на ави-
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'І&йну ровм:ову. Коч:и в мірність у цаго.посах, то така 
мова Р.ветьсtІ віршованою. або просто віошем; коли 
а її нема, то :мова буде прозова або проза. 

Вірш виходить ~того, *' .·лова роаставJІяються: 
'I'I:LK, що природні нагuлоси сами собою чергуюгьсл 
нк nиміряні, ритмично. Коли nереставити слона, 
КОJ1И сназати: "сизокрилий орел п_ідкісел високо" 
-то ритм аникає, а ::з '1'И.l'.r р·tаом: 1· в•ршоnана :ме

на робиться: простою, проаовою. Вірш і'чнинся н 
ІІІJдсьюй мош аа данньо\'- предавньої старовини 

і вийшов а того, що .tюя 1\)' рСJботу лекше робити 
ІІомон роамірегшми рух.t.ми. Робота дружніш~ од
t'іуваеться, JIOJJИ Иде ІІJІавким, рінним ходом. і піс

ня стан ту1' v дужо fJЄШі кій: нригоді. Нея f<e а наР., 
що коли декшька чоловіка одну роблять роботу, 
то пісня: rюмагае ї.м: рааоІІ-І, не аапt:·ІНJІ ючись і не 
nоспішаоОчись одно проти одного, враа роСіитио~на
воnі рухи. Н1віть іти в гурті ленше а співом, і по
ТОМJІені солдати м(juше і втому почувають, немов 

uідтягую·t'ься, коли починається шснн. Така піс
ня, що пом .... гала дружній ро0•1ті н гурті, й була 
Ш~рШ;~М НІрШСМ, 3 ПІСНі ПОЧИ:ІЗЄТЬСІІ nіршу-!аННЯ. 

Httyкa, що пока.ауе, як СІШадаеться nipUI, аветьсл 
.АІетрикою, або IIJ нашому віршуванням. 

RІІІ Оуває Віршування бував не однакове у вож-
ІІрш. ного народу, а як до його мови. У дав-

~іх н<~.родів були в М;>·Н склада довгі й короткі, 
1 ВІршування: виходrшо а черrуваtrня Ц\ІХ довгих 

і кор тких ~клад;ів. Це -.метричне uіршування. Пи
сапи так стародавні греки •ra ;І<tТИІіЦЇ. У нас так 
111ршувати не можна, бо мо·~<.t наша не мав ні ко
ротких ані ДО:іГИХ. сюхадів. У ин шнх народів на
І'О•ІОС у с:юві sа.вждrІ був-\е на одно~у і тому само
му складі, -11апр., у фра~цуаін на ос1·анньом-у, у по
ШІ ків ІШ п~ред-остан НІ.О~d .•· В'ршу.;анна у таних 
Іtuродів f{JIMaгne, щоб у ножнuму вірші складів бу
по однаtюІю. Такий cnuci віршуванна аветься: 
силаиични.м або скшщовим. н ... шоv .мовою й сила-
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бвчво віршувати ве годитьси. бо иагопос у вашій 
мові :міваетьси, буваючи то ва початку, то в 
сереnині, а то й ва кінці сnова. Проте в старовину 
свпадал• у вас і сипабичні вірші. Вірmу~авв:и до 
вас у письменство зайшло а По.пьщі, н. ак там бупо 
всно сипабичне, то й наші письменники пробува.п:и, 
слідом аа поnьськики, і собі тан сам:о писати сила
бичнии віршем, nочинаючи а XVI в. аж до самого 
Котляревського (в нінці ХVПІ в.). Ось я:к напр. 
писав ваш письменник XVII віку 1\.асіан Сакович 
у своєм:v "Вірші ва жалоств:ий погреб" l'етьмаиа 
Сагайдачного: 

О Запорозськіw вНіську ЕТО письwа чптает, 
Тот Ім менаство і, славу хоть не рад nрванает, 
Во завше к нім: такіі рицерІ бива.ли, 
Што :wенжвt~ веприяrелеіі оіtчи(:твх биваnи, 
І жадвоє рицеретво в нас не єсть так С.'І&вво, 
.Як Запороаськоє, і вепрвате.лаw страшно. 

Силабичве віршуnа.нви, хоч і дуже бупо у вас 
поширеве й держалось довго, особлиJІО по старих 

школах-, апе ве дало добрих зрав.ків, бо не прина
турипось до вашої мови, а черев те й виходило 

вааким:, кострюбатиw: та везr'рабJПІм, держаnо в 
вайданах вевручиоf форми саку думху, простору 
їй ве даючи. Найкраще вашою ковою можна вда· 
ти вірш тоді, хо.ІІи в йом:у чергуються одні смади 
s наголосами й ив:mі без наголосів. або високі й 
виз_ькі. Таким віршем-а зветься вів. тон.иr.tниАt
сВJІадено вже \і&.Йд,авніmі наші пісні народні, а 
поруq в свлвбвчвик віршем: його вжиRають здавна 
вже й ваші nисьІіен:ники, які блиач.е були до ва
роду, вїж до швоnарських кругів. Ось, на.ар., по· 
чатов "думи • гетьмана Ів. :Мааепи, ва арааок иа
родньої пісні віршем товичвии: 

Всі покою щиро прагнуть, 
Та ве в єдев гуж всі тягнуть: 
Toit ва. право, тnit ва-ліво 
А всі браттв-т6·то диво! 
Нем!' пюбви, веwа згоди, 
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Од Жовтоr взsвши Води; 
През везrоду всІ проп&ЛІJ, 
Са.мп себе звоювали. 

Тоиичнии віршем пишуть тепер усі ваші 
ІІоети, починаючи з Rотляресського. 

ОТ ІІІ у І І РІ І. Віршований рядок діпитьси ва стопи. 
І&еІJРІ· СтоІіа-це склад, на. який падає наголос, 

равом: з тим:и найближчими, що без наголосу. 
JІнеть':!s: так тому, що &ОJІись, читаючи вірші, одби· 
маuв ногою (стопа.) міру або тtt.кт. Стопа бувають 
dІІосІUЛд6ві і трискладові. 

СтоІть І гора І висо і каЯ
ЦІ СТОПа ДBOCRli8ДOR8. 

Високо І підн:fсса І ор~л си І зокрИли:Іt-
атопа. трисклад6ва. А як у двоскладовій стопі 
маrопос може бути і на першому й на· другому 
uкuв.ді, а в трискладовій-ва. першому або ва 
Аруrом:у або й ва третьому, то :матиw:ем:о аж п'ать 
од,мів у стопах. Оввачаються в стопах склади бев 
каrопос:r значком: u , а 8 наголосом _!_, і ввуться 
отопи rрець.ким:и наввами 

1. Дво~мадова стопа 8 наголосом на першо-
му овпаді _.. u вветьса хорей, напр. 

Яв ум І p'S', то і похо ! ваlіте 
.МеRе І ва 'МО І гИлі І 
С~ред І степу І шИро І кого 
На Вира ; {ні І :wнлііt. 

(Шегч.енко). 

2. Двосuадова стопа е наголосом ва другому 
ОІШ&Дl u .!. зветься я.мб: 

Не x:wa І ра сов І це за І ступИ І ла, 
Не вd: І хор п6 І рйх6м І вертИть, 
Не ra І пі11 11ор І ва п6 ле вкрИ І па, 
Не бfй І вий Bl І тер ц6 І mуwИть. 

(Котляревський). 

8. ТрвсІШадова стопа а наголосом на пер· 
ІDому сипа.ді .!.. u u вветьса дактиль: 

Б~реиво І виЯв • а вер І отату оо І нову, 
ЛЮАак ро І боту роа І в1с і ров І дав~-
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То ж мій спо І чИнок; те І перечки І знову 
Берда ва І nравив, нuт І кй васву І вав. 

(Щоголів). 

4. Трисхладова стопа в ва.голосои ва дру· 
rом:у смаді .., J.. ... зветься амфибрdхій: 

ДивлЮся І ва небо І та lt д~wку І гадаю: 
Чому " І не сокіл, І чому не І літаю, 
Чому ме І ві, Боже. І ти крИлля І не дав? 
я б ае:м:пю І покИнув І і в небо І зпtтВ.в. 

(Петренко). 

б. Трискладова. стопа а -наголосом на тре· 
тьо:му складі ... о _.!._ зветься: анапест: 

Догора І ють полі І па. в uеч1, 
Попелі І 8 черво І ная гра_нь .•. 
У ааду І мі сижу І а вночі 
І думок І оную чор І ную ткі.нь. 

(Фран.ко). 

Од того, скільки буває стоп у в1 pmt. юрm 
вветься- двостопний, тристоnвий 1 так даш аж 
до шестистопного. Напр. 

Не заб\~ДЬ і ве зао:\•дь 
Юних Днів, І дні8 ~есн:й: 
Путь життЯ 1 тем~tу nуть 
ПроненЯ і ють вовИ. 

(Франко). 

Це двостопний вірш А оце шестистопний: 

І п6 1 кп н~ І землІ j ще Є І одп! І сльозИ І ва. 
Пое зіЯ іі на.щад і кам n~ І рёдасть, 
І по ки між ~ людьмИ : ще нтІ І ха. ~ : вевПв ва.. 
Пое 1 зіЯ 1 в їі : ще ра І дощІв І додасть 

( Саміfі.лен.ко). 

Трапляється у віршуванні, що ріжністопи пе
переплутуються між собою,---такі. ВІрші авутьса 
.Аtішани.ми. 3 мішм.них віршів требі"\ особлиRо іаива
жити шестистопний даІ,тилохоfJеїчний вірш a·>u 
гекзаметр: ним бо нііuисано анамениті грецькі 
поеми "Ілінду .. та "Одиuею~ й багато инших, тим 
самим тиnом. складених. Ось початu.к nерек.:.~аду 

ва вашу мову ,.ОдисеІ". 
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Музо, по І вiAatt мr вf про бу \ вann"o! лйцарн · 
т6го, 

Що паблу 1 хавuя по І св{ту, сто .І лйцю Тро 1 Jtв 
зруnну : Rавши, 

Що !і ва nci І щtквх лю І дей вади І вИвся й спі І звd.в 
весь їх · п6бnт, 

в морі ж бі І дИ натер І ПlВСН та. горя IIR І TlЛO'W 
та~ • д:;хоw, 

Щоб І ее І бе іі тов& ; рИство crra .::тй і вер І в-;
ти до ; д6wу. 

(Ніщин.ськuа). 

Довгих ніршів, напр. пяти або mествстопв:их, ве 
кожв:а еа. одаим. духом вв:мовити. Тому в 11итав:в:і 
•оа~ в:іuІІ перетинаються воротевьво:ю вуrrив:вою, 
ака. вветьс11 цезурою. Напр. 

Або: 

В.1ПІ"ПУЛИ ВЖ~ ІИСІf, !і :vnали ПОКОСВ, 
РІІдкаwn cнonu полнгаля; 
Hi.:t совцt-м пекучиw (! іа лихом гRітючим 
} полі усі працювали (Грін.ч.ен.ко). 

За горамn гори, І хuараии uоватІ, 
оасівнІ горАм І! •·ровію политі (ШеІ~tен.ко). 

••••· Опріч міри або ритму, у віршувавв:і бу-
Строфа. ввв ше рима Так ввутьси однакові ваків:

•евва рядків у віршах-чи n двох сусі.циіх, qи 
•erea рядок або ,дnа., чи ив:авmе я:кось. Rопи рими 
мають нaronoc ва оставаьо:w.у ~ма.ді, то ввутьс,а 
чоповіЧ.ими, ивml-Жlвочими. Бував черrуваив:и 
чоп:овіч.их та жівочи:х рим:: 

Гетьтt', дvмв-ви хмари оdн.н.і 
То ж тсаера. пес,., а aoлomd . . . 
'U u то так у жапю, n голСІс!н.н./ 

• •іио'Іа. 
. чопові'Іа.. 
. жів:оча. 

Проминуть wonoдii лtmd? . · чопові"!&. 
(Леся Украін.ка). 

Вуоае, що вірші й вовсіи ве мають рими. а самий 
рвти,-та:кий вірш вветьr.я білим, ак от оцей: 

Як 1'ІІ:І:О ніч чудонА аокривапо 
PІ>3r<пuyn& наt.д сонною 8t!).Jneюl 
НіrдА ~і ryt<y; все "J.Iyrow uocвyno 
1 тіпьки аорі високо тремтить, 
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Розсипапшись по дивнtіі ризі веба, 
Та дпвлютьсл згори на землю, наче 
Очей твх нРпсипущих миріяди (Самійлеюсо). 

Черідка віршованих рядків, що однаково риму
ються й даю·rь ндебільшого одву ааовруглену 
думку, зветься куплетом або строфою. Це немов 
ВІршований період. Найменше в строфі буває два 
рядhи, але доходить :иноді аж до чотирнадцяти. 
Най '1астІш трапляються стр(,фи по чотирt рядки, 
ях у більшості тих араюйв, що тут наведено. 

Наро.ан\1 Од літературного віршування одмітний 
ІІрw. бувае вірш народній. Він теж тоничний, але 

не ділиться на прапильні стопи, а ритм у йому аа
лежить тільхи од наголосу, який в:ладеться sвичайно 
на uнйважніше у вірші слово. Це тому, що вародне 
віршуванни не до читання складено, а до співу, 
і ритм надолужуьться тут rолосом, мелодією. От 
apaciOit народнього віршу: 

Ой хто журбИ не знає, 
Нех~~оіі мене· спитав. 
Ой виріс я: в наймах, в неволі, 
Tn. не знав я: д6лі ніколи, 
Все чужfї воли nасучи, 
Всо чужіі вози ма.•учи. 

Тут маємо один наголос ва рядои. Але може бути 
й більше: 

Hev:a нраю тихому Дунаю, 
Нема. впИну вдовиному сИну. 

Особливо цікаві серед народнього віршування 
українського ті старі пісні, що звуться дуяа.ми: їх: 
опівають звичайно, приграючи ча хобві або бан
дурі, співці-кобзарі. Думи павдивовижу бувають 
р1жноманітні в своему складі: хожеп р.вдок тут :м~
же мати инmе число складім і тільки багаrrо вони 
римами приадоблею: буває. що закінчення рядка 

р-имується в серединою. Ось напр. nочаток думи 
про бурю па Чорному морі. 
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Оіі як на. Чорному морі 
Та па бі.1ому R<tмеві

Та.м с11дить ясен соJ<о;Jенько, 
Смутно має, 

Жалібненько квоJшть-проквиллє, 
На. Чорвеt: море сяс, 
ДалІ:JКО ІJОГ.І1ЯД8Є, 

Що Ра Чорному :морте ве добре вчиняв: 
Протиану хвплю ~ дuа ).Іоря знімає, 
Судн11 ко:зацLкі на трu части розбиває .. 

Потоnало д1·а бро~.ти рідпfІньні, 
Тов~t р11 ші ~·е рдР ш ні 

Що ІІі д,l НОГО ПрИПЛІІІІJ'ГП 1 
ОnрощенюJ nриняти. 

Ті' два брати один дп оJ;вого прпплинали, 
Опр(ІщеuнІі uрий.ма;ш 
І сл.:>ь&.м ІІ u ~ омоnляли, 
Сльозами ридали· 

-Ой. не єсть то вас, брате, на Чорному :морі супртDвяа 
хвппя оотоппнє, 

А єсть то отцева-матчDва молитов по6ивас-карає. 
Нам отець-мати позво 1нли оп вому в війсьно виступати, 

А другому дома хліба. пахати. 
А то "..и, брате, недобре вчІІняли

Обидаа. коні nосі11лалп, 
У військо виступали, 

3 отцем. з матFою опрощепня не приймали, 
ЩfІ матку стареньr<у зне~Jажалп, 
Стременем у груди од коне~ одпихали. 

Не вважаючи на всю простоту свою, укрз.їнські 
народні думи уявляють а сt-бв надавичайна висо
кі твори, в яки::і народ дійшов немов вершка сво€Ї 
елоnесної творчоС'l'И. Деякі й а наших письмен
ників пробували лисаги шшадом дум; найбільш 
відома і вдатна Шенченкава дума в поеми ,.Не
вольник"'. 

Образи~ 3 наведених прикладіn та зразкш ми 
мова. вже б:.1чюш, щп письменник оппrуе те, що 

думає або почуnає, і тим самим і в читачеві ви
ІС.rша,ае ІІОд,іГші ж думrш И почуття. Подібні, схожі, 
ІАJНІ н·· ціл1<ам однаноuі, бо о,;.t,нан:оnо дума'l'И, а над
то ан•••увата однаrюво ne можуть дві людині: ІЮЖ-

з 
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на по своем:у переживав те, що ториавться її в 

околишнього світу та а внутрішніх своїх поч:ував:
иів. Досягає того письменник своею мовою -тією 
мистецькою, 6бразною :мовою, ява передав вайтон
ші людські переживання. Письменник, що добре 
орудує :мовою і :може са:м: пережити те, про віщо 
говорить, немов aapam.ae такими z почуваннями 

і читача. В руках у письменника :мова-то могу
че знаряддя:, щоб діяти на душі людські. Для 
цього письмеввиR, :майстер рідного слова, уживае 
6бравіn, порівнавнів або прибільшення; набірає 
обіруч тих гарних пестливих слів, що на їх така. 
багата ваша мова гнучка; удається до заміни педо
відомого видимим- до тих, мовляв, алегорій та 
сnмволів; приоздоблює тими баrацтваАш, які й 
::оJародня мова витворяла, і які сам у своїй душі 
nикахав-і а усього того творить новий світ
краси та :мистецтва. Ось вапр. Васильченко пя:ше: 
"В темряві ви-д;но було одне ті.пь:ви небо, да.по:ве, 
темне як окса.Аtuт, а по йому бозліч золотих жу't
ків-лежали горілиць і перебірали золотими ніж
ками, не маючи сили рушити з .місця .. " Це-во
рі. Можна було просто роснавати про вих, щ6 то 
за зорі. Але письмевник ивакше робить. Він опи
сує небо так, яким йому воно адаетьси: розкидає 

по темному оксамиту волотих жучків, що не ру
шають а місця і тільки аоло1•ими віжками вору
шать- і вийшло і с~оже в праnдою і так гарно, 
.як і не вдаси, воли б письменник просто описував, 
яке бував небо вночі. Або ось другий письменник 
ваш, Мирвий Павас, описує спеку: .,Сонце мов 
розсердилось ва вас... витріщилося, пече, тися'tами 

zаряrшх гоЛО'tОК :вгорожуеться: в nашу одежу, до

біраеться до вашого тіла, точе ·висмоктує гаричим 
:u:отом а його nсю воду, сма.1ить і суши1'ь почер
вовіле обличчя:". 8нов: соп:це-живе немов і чи
н~:;:ть, .як жива істота, -і апов письменник не ОІlИ

сая, а амалював вам, щ6 cr.re:кa діє а людиною. У 
Шовчепка ось вітер в осоки питав: 
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.Хто ее, хто ее по ci~f боці 
Чеше косу? .Хто ее? 
Хто ее, хто ое по тім боці 
Рве ва. собі RОсв? 
Хто ее, хто се?"-тихессвько 
Сnи:rає-nовіе. 

Чума. з лопат()ю ходFІла 
Та гр(обовn ща рила-рила 
Та. трупо.м.-трупом вtt.чпншш 
І 11 <:0 СоіІ:tТИМІ:І" но співала: 

Чи го,.одом ч., то сР:юм 
Мете еоб1, ян по,.ю.1о~1 

І3и бачите, що rryт наві1ь самі агуІ<и мови слу
гую'Іь ПІ!СЬмеІшикоІ.Іі. Читаючи nерший урююк, rш 
нjби чуt::те, SJK шепесrrить ocof\a ва ютрі; з дру
гого виаирае ва вас повура, страшва nримара чуми, 

що вneprz·o, бев ліну (,.рюш-рила", "тр)пом-тру
nu:м"І носить рjд людський. 'l'аього чуда досягае 
письмсuвих, то до61раючи :нідпонідних самими 

згуками слів, або прока~уючи одне і 'l'e само сло
во дв1чі. Сnравді, як 'l'ОЙ же Шевченко nисав: 

Ну, щ6 б, вдаввлосн, слова;! 
Слова та голос- більш нічого ... 
А <Wрце б'втьса, ожива., 
Лв Іх nочує ... 

Тавого чуда Д(JНВВJЄ 6браава, худошви мова, коnи 
орур.уе ве:ю спрьиввій :мaйcrrtp с.аова. 

3ІІІІІ 6е- І віршована, і прозона мова. однаково 
РІТІІСІ оІраа· :моае бути такою обрааною, мистецькою, 

ІІст~. мапьоввичою, живою Основа її- рав-у-
рав рідна. :М\:Ва пвсьмевв~:~ка, але до тіеї основи 
:може вів Д()J(Идати в nотребі і чужих сл ів ("ва рварив
ми•); моае черпати і а давньої м:оnи (,,архаїзми'"), 
:може й св:м вові слова 'l'ВОJ:Іити-нувати ("веоло
гивми''); може нарешті норвстува'Іисн в усім:• вжи
ваНІ·tХ і всім ьідu.мих с.иів, і в таь:их, що живуть 
у нt-в<!nичкому я1юмусь :nуточку нашої :вt.:ли.кої аем:

лі ( "DJ.ІОВЇНЦJSШЇНМИ '"). 1 р«::ба 'J.'ЇЛЬl<И, аfіи ПІЗССЬ ЦеЙ 
снарG н~впіч~нвий .nюдсьної моrш письмtшник вв-

с:~ f-·. •_, 
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користовував уміючи, досвідчеваю "Іерпав рукою 
в багатющого заnасу рідного спова. Hanp. у Шев
ченка ж маем:о такий опас бенькетува.в:иs:: 

І в термах оргія. Горять 
Чертоги пурпуром і златом, 
Куряться амфори; дів'!ата, 
Трохп пе голі~ стоять 
Перед Кипиадою і в nад 
Співають гимн. 

СJІова чужі ("терми •, "оргія" і ин.) і старовинні 
("чертоги", "зnато") тут аовсім до речі, бо мова 
мовиться про римлян та ще й про давніх. Ane 
воли б який письменник тими ж словами ваявсs: 
списувати нашу, скажемо, сільську бесіду, то вий
шла б суща нісенітниця. Отже сама мова повинна 
одиовідати тому, про що письменник пише. І в 
цих межах йому широкий простjр, аби вмі:ючи та 
до діпа, аби щира та од серця, аби не вигадано 
навмисне було, а само напрохалосs: з великого 
почуття. 

Rожен письменник пише по своєму. У 
Стк.nІt. одного хороша мова, у другого гірmенька. 

Один любить щиро народніх слів та аворотів ужи
вати, иншому по,цобаетьсІІ чужих домішувати, або 
занадто "по-книжи:ому" висловлюватись. Один пише 
всіма вжавано:ю кавою, ще ивший і прояінція
nіз:иів ("у вас так говорять") не цурається. Спо
сіб викладу, якого додержується той "ІИ ивший 
пись:иепник, зветься його стилем. Отже стиль бу
вав і хороший і nоганий: од одного саме тобі сло
во плине :в душу, а другого ніяк "не вчитаеш•. 
БаІ;'Р.то це ааnежить од уміння:, вдачі, завичак та 
знання письм.еннина. Треба, насамперед. щоб пись
:м:енн:ик добре знав свою рідну :мову, тямив усіх 
її тае:мн:аць і орудував словом, як добрим начин
ням, не зб•вався на чуже й добіра.в сnів одпо
відна до того, про що оповідае. Треба далі, щоб 
письменн.их тах само добре звав і те, про щ6 пи
ше, бо тільни тоді він зможе й кншо:иу добре роо-
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аават.в, аопв сам: вирозумів добре. Трееа, щоб вів: 
умів доuадво і сам:е те, щ6 s:o"'le, евавати -щоб 
опова його душrам: одповідап:в. Треба, щоб :м:ова 
буаа ак на.І:ч:истіша, пеrва, ппавка і ва вухо при
вква та принадаа,-тава., я:а у кращих ваших пиоь

кеннивів; що виапв: кову, вм:іпв нею орудvвати 
й через те в пвса.вІІях своїх .цобрі .цапи вра.:зки 
тоrо, .ив nисати. Вч:итQОJІ :м:ови .кожна ие тільки 
і ие так з роа~ови, а ще біпьше s ч:..rтанни гар· 
вих творів, у яких м:ова доходить вершка вироб
лев:вости, краси та м:уаич:нос-rи. 

еорн Не тіпьки стилем: або способо:и вивладу 
ІІІіІJJ. ріжв:s:тьси один від одиого твори пись

менства, а.пе й форкою виа.а:аду. Rо.а:и той, хто пи
ше, автор, вюшадае свої думки од себе самого, ві· 
би вік са.м роскавує, то така форма вик.а:аду зпеть
са .монологич,ною. Rоли ж не він од себе виклч.дuе, 
а подав роаков-" вdведеиих .а:ю.цей, то це будо дія
.логи,ч,на або дра.мати~tна форма. Копи автор подае 
свої А1:мки вjби ак листувавнs:, то це зветься 
~пістодярною ф~рм:ою= так писав, наприклад, свої 
твори в формі пастів старий ваш письменник 
Іван Ввшевський. Частіше в творах пвсьменетва 
~уР.ев тав, що ваанач:еві форми переплітаються, 
черrуютьса: автор і од себе дещо оповість, і роз
хови діввих пю.цей подае, м:оже й епістолярної фор
кв .цо.цати,-така форма вветься: .мішаною. 

fІІІІІТІ Що-до внутрішньої сторони, ro в словес-
ІІDІІІІІ! иих творах ки анайдемо трв складових 

ТІОРІІ. частині або елементи: 1) опис, 2 p6зno-
8Wb і S) розпрагу. В описі письменв~к дае оанаt-.:и 
акоі-вебу,ць річі бев уваги ва одмі.а:и, що в нею 
траоляються й одбуваються. Так напр. Левицько
го твір • Рибаяка Панас Rруть" поч :нае.ться в 
опису містечіtа вад Россю Розп6відцю аtштьсu та
кий словесний тв1р, у якому письменник тирна
етьс.и твх одмін, що йдуть одnа. по одиііі uрота:
rок певного часу. Оrтовід,а.ина про те, ак жив тоі 
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рибалка Паuас Круть, буде :вже ровповідь. Та 
людина віноли не обмежуеться голим ·описом 
р1ч1 або самим оповіданням tipo події -вона ще 
про них мірFуе, думає, роаправляе. Uці от скла
деві в певному ппані думни а приводу річой або 
подііі і авутьсн pu8npa.J,oю. Tah.i рошр:нш, мірку
вання часто еваходимо напр. у твора~ 1::\Rіткп:
повість "Маруся" починзетьси міркуванням анто
ра про ;nолю людсьr{у на цім сrіті. З творах rшеь
м,енстпа рідко бувае так, щоб тільки й буn один 
іа агаданих е:1ємектів. Дале1со частішо тrаnлшоть· 
СЯ ВОНИ МЇШr-.:а, ОДИН ІІО ОДНому, Сн.ПЗДСlЮЧИСЯ В 
одну цілість . .\.Lи нже бачИJхи, що wРиfіалка Панас 
Круть" 8 опису uочинае·•·ься, а "Маруся" в роа
прапи. але потім ouoe в р6а,юнідь повертаються. 

Опис і розповідь можу'l'Ь б~ ти ян прозові, так 
і noemuчrti. ІJ~оли опис чи розповідь мають ва ме
ті росказатп доІ>Л;ІДно читаqові, ява 8 собе та чи 

инша р1ч, або як одбувалася та ч~ инша подія, 
то це буде проа<)ВИЙ ошю, npo~o~,a ро::Jаnвідь. 
Коли РС •iOllИ те са.че не роакааують, а мюІюють 
картинно, оt)ра;:ню- то матимемо ('ПИ<~ чи р()~по

відь поетичні. Візьмімо вапр. опис села з читан
ки: т~м буде сказано. що саме аветься селом, які 
в йому вулиці, які хати де еело стоїть- у долині 
чи на вагіррі. я ка n селі церкна, як людо живуть, 
коло чого працюють і т. и. І поставмо поруч з 
цим ш~вченково: 

СелСJ! [ сеrце О.'tГЮЧІ/ІfЩ •• 
Село на наш·іі У>.раїні
н~н:аче пнсавка. Село 
3(>.'1PR ПМ Г8.(;~1 п•·pnc.'!Oj 
Ц .ітуть сади, біліють хати, .. 

А на горі стоять пазатв 
Н•·н"че дино, а. кругом 
Шнрпиплnстії тополі; 
А там 1 nie--i лі•', і поле, 
І енні гори за д••іпрuм ... 

І то опис, і це опи<'. 'атrе .ріжнrАЦЯ між ними nели
че:~на, а саме та, що ш···.нченко ма.люв поегичну 
картину села, а зонсі'r не росrшнуе, 1116 С(Ілом:· 

знетьсн та Яf5О JIOoil) 8 сuію. І'ак: само і роапuвідь. 

В іеторії ми чптаемо н:тр. про то, як нипр:tвJІяв
ся. в похід nроти половці 1-1 князь Ігорь і що 
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походу сталосв. А "Саово о поп
:малюе вам: ціпу картину походу 

Вовки біду ворожать по sругах, 
Орпи клекотом на кости авірів аовуть, 
Лисиці брешуть на червлеві щити. 

А коли Ігоря побито й у полон забрано~ то ніби 
й природа нея зажурилася-затужила: 

Ничеть трава жалr.щами, 
А древо з тугою н землі приклонилосн. 

І знов дві :м:аемu про одну й ту саму подію ров· 
поюд1, але .як же вони різняться одна від одної. 

Проза І nn- Отже, nроза навчає вас, дає відо~ости 
еаІн. і вжива~ться в наукових творах, а поезія 

l!алює словами картини, .цае 6брааи і становить 
неодмінну ознаку художніх або :мистецьких тво
рів. Провові твори повинні подавати саму прав
ду-те, що е чи було; пое'l'ичні- те, що могло 
бути, хоча б і вигадане; прозові йдуrrь од ровума, 
поетичні-од почуванни, або як кажуть- од на
тхнення, в них головне о•jрааи і вражіння, а не 
сама дійсніс'l'Ь. Чt:реа те проаа й поеаш ріжнять
ся здебільшого й мовою. Не тим, що поезія кон
че повинна вКJІадатись у вірші: не кожен бо 
Rірш- пnеаія, і не всяка поезія віршем: висJювлю
отьсfІ. А тим, щп пuеаія .мусить говQрити 6брааа
uи, брати іх 8 дійсности, аае пеrетворювати в 
творчій . уяві, в фанта зі ї ва тхненвt І'О nщ: та. l і а
мятаєте, як у Шевченковего :ко-5ааря Перебенді: 

А думка край сnіта. ва :хмарі гуля, 
Орлом сизоІ<ри:ш ~ піта.е, шnряе. 
Аж нЕ бо бланитне широкпм11 б'є; 
Сnочине па сонці, його зао11тмє: 
Де воно нпчує, нк воно встьє? 
Послухав мt,рн, шо вово говорить; 
Оnита чорну гору: чо1·о 'ПІ ~.;імu? 

ІІоробевдя -6браа поета. Поет .,все анае", .,всо 
••yu", то-б-то •.rворчою фантааіею уявлав собі би
имці й небилицj, але так їх розповість, що чи1.·ач 
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nереживав т1 самі вражшня й по-аа вигаданими 
картинами почував живу пранду дійсного життя. 

Ми всі знаємо напр., що того Марка ПроклятОІ'О, 
якого а '.4'8Лював Олекса Сторожен ко, ніколи іі на 
СІ!ЇТІ не було. але в захватом читаємо про його, 
бо ця вигадана постать ставить перед нами вели

ну авгадку вашого буття: про покут:r аа подіані 
алпчи'і тва. [ один обраа нещасного Марка а йоrо 
страШt1ОЮ тор іою аа плечима, чудово п·тсняє 

л~< дсьиу душу, її невситИме бажання спокутувати 

гріх ('.нІЙ і дає нам велику втіху своею красою. 

8 д.руго1·о боку, кош:fсь у старовину була мода 
вели1.-а на вІрші: віршем у~е писали --і гра
матки, і назанпя, і молитви, і всяку науку. Але 
то не nула пuезія:, бо не uуло там- серця:, не буцо 
тнорчої фантазії, не буJю палючо1·о натхнення, 
і не оаиваJюсь серце, читаючи иноді пишні, але 
порожнІ слова. 

ПроЗовt Якого більш у прозавих творах буває 
твори. еІJемевту, ~tотрий nереRажає-од того во

ни й наа у cof\i прибірають. ОтЖе бувають вови 

описові, а· ·о розповідні, або розправ ні. 

3 ІІПИСОНИХ ТВОрІВ найширше ВІДОМІ 
О 0 и с. подорожі. Це опис того, що бачив і чув 

автор п 'дорІ•Жj·ючи. 8давна подорожі дуже подо
баJІися ч11т<sчам:, бо ;ІІ,авали їм д.УІЖtІ цікаві опи<;и 
незнаних країн та людей, побуту їхнього та ави

чаїв. уt·яІшХ пригод, ;rо-що. Н нашому старовин
ному письменстві чимала бул~ низка отаких по
ДРр••жів •ю святих місцях або тоді вони так з··а
лися • паJtо~.нинів~. Теш. р подоро-:пі м ють вагу 

а(ю ннуtюІнт, .. нк вапр. ( пис подорожі ва оівю q 

сті НJ-ІОГt• мандрівця: ворвез(•.ького Фритіофа Нан
сенu. afio х.vд••ЖНЮ, як "Фрегат Паллнда" російсь
коІ-о письченнпка. Говчарова. У flamoмy письмен
ет і нринноч подuрожів можуть бути Сторожеuно
ві "Спомини прu Мики'Ту Rupжa~ з описом Днш
роВІ1Х порогіt~, а 8 новіших "Листи ~ чужини" 
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Я. Окуневського-ааписви в мандрівки по Європі 
І Авії. .Злетів би я до вас, ве"ляки, каже ав
тор. -та моря: не переле'Іу, хіба напишу довге
доnrе письмо до вас: роС'кажу вам, яка вона, тая 

чужинонька, який тут світ, lJЮде як живуть, я:в 
Bora хвалять, і думкою полив у ва рідний край •. 
І покіж описами чужих країв повсюди у нашого 
письменника проступає туга ва своїм: рідним і 08-
добп:юв його писання: сумовитим:и згадками й по
рів ваннями. 

3 роап6відних тнорів маємо кілька. На-
РоаnовІдь. самперед-літопис, се-б-то оповідання в 
року в рік про події минулого беа перевірки. чи 
так справді було, "'к оловіда.вться, беа внутрішньо
го 8в'яаку між подіями. Літописець пр .сто вапи
("уе. :коли що ді.я1юсь, що чував і видав, не (ці
нюючи nодій, не дRючи свого суду вид ви:ми, ва 
самому оповіданні обмежуючись. В старовину ду
же у нас lJюбили літописи і а них черпали люде 
нідоu:ости про свое :минуле. Старий наш літопис 
дійшов до нас у піаніші:й. nереробці під ваголов
кои • Се повjсти F<ременпих дій, откуду есть піш
па рус~окая аемля, кто в ній почав первіе княжи
ти і откуду руськал аемля стала есть". По rім: ще 
було багато коаацьких .n:ітописців, ян. Самовидець, 
Ноличко та инші. 

8 літописів повстала 8Годом: історія, то-б-то 
теж оповідання про минупе, апе вже з перевір· 
•ою та оцінкою подій, розложеве не по рокам:, а 
ро внутрішньому зв'яакові :між подіями. Історик 
tювинен дбати npo всю правдv. а для того усі 
джерела одно одним перевірити, одкинути все 
Іtіри негодне й nояснити, через віщо сам:е стали
ся nодії та які наслідки вrJНИ мапи. Історія чер
по.в вjдомости а тих самих літопи-:ів, в старих 
грамот, а усяких пам:'я'І'Ок старовини, 8 малюн.ків, 
wонет то-що. Найбшьm одмітна од літопису істо-

. ' . . . 
р1я свовю 8В .ааІІІ\j'.L'Ю в опов1давв1 та праг.м:атиа-



:м:о:к, '1'0-б-то поясвевв:я:м: ввутріmньоrо вв'явву між 
подіями. Найширше в вашому письменстві відо· 
:ка .Історія України-Руси" М. Гру.шевсьноrо (е во
ротна, а е й дуже широко роапочата і ще не до
ведена до краю). 

Посередині між пітоnисом та істор]ею стоять 
історич-tі записки або .мемуари чи, як у нас у 
старовину звали іх- діяріуші. Мемуари розnові
дають про те, що сам автор пер~ив, і часто, я:к 
і літопис, проnадять оновідання день аа днем, що 
воли трапилось. Апе разом в тим таRі записки 
самими подіями не обмежуються, а подають і мір
Rуванвя автора або пояснення подій і цим на
ближають~я до історії. Правдиві, савіетні мемуари 
можуть бути добрим джерелом для !сторії, тільки 
що і сторик :має переві рити ванті а вих відомости 
инши:ми джерелами. Таних мемуарів або дія
ріушів у старовину бул•J у нас чимало; шшр. 
записки київського :міщанина Вапиви, мемуари 
Самійла 8орьви, що був аа писаря у гетьм:аза 
Х:ме.nьнпцького, ді.яріуш М. Ханенка, ,.Дневпії на
писки· Я. Марковича й ип. 3 новітніх можемо 
вааnати .Австро-руські спчмини~,~ М. Драгомановаt 
або агадви Кропивницьвого та Старицьвого про 
український театр і т. в. 

До ровп6відних творів належать і життєписи 
або біографії-оповідання про життя .якоїсь ви
ввачвої людини, нащ1. "'.Гарас Шевчен.ко-Груmівсь
вий• Оп. Кониського. Rоли автор оповіJІ.ае про 
свов аиттл сам, то. такий твір зветься автобіогра
фією, вапр. автобіографія Франка, Антоновича і 
ин. Коротенький життєпис, написаний а при
воду смерти, анеться неІ(ролоz або посмертна зzад
І&а. До бІографій належать і житія святих, окроме 
і в абірви.ках (ПатериR, Пролог, Четь-мінеї). 

До творів, у яких ва перше місце ви
РоsnрІІІ. совуєтьс.я. мір:куr.анвя і які звуться роа

правами, напежать насамперед усякі наукові тво
ри: .Розправа о явиці южворуськім:" Головацького 
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може бути арсt.авом тавої иаувовоі розправи. Сю
ди ж таки треба. придати і вс.вхі статті критu~tні 
-uцінкв творів якого-небудь письмеюшка або 

ашагалі художника-артиста, маляра; напр. статті 
J\yлima. про Марка Вончна, Франков~ про Лесю 
У Ісраівку і т. и. Поруч стоить публіцисти<tні тво
ри, а приводу всяких подій у громадеькому жит
ті написані; -вапр. Драгоманова "Україна і цент
ри", ,.Чудацькі думки", Грінченка "Лксrи а Над .. 
дніпрянської України", ГрушевськоІ'О "3 біжучої 
ХІІИЛЇ" і Т. И. 

Коли ровправу призначено не дл~~: читання, 

" проШ>вллють її перед громадою слухачів, то во
ІІа зветься промовою, орацією. Промовця: або ора
тuр мае ва меті переконати слухачів, ее-б· то не 
тільки ва ронум: 1хиій подіяти, а й на почування 
та волю, запалити їх і до я:иоrось діла привер
ІІ)'Ти. Через те но цурається промовця віяйого 
r.amcoбy, щоб захоnити слухачів: уживав він і опи
rу й розповіді, і докавів од розуму, як у розправі, 
кnристуеться а поетичних нартин і аворотів та 
оt\рааів; удається, як до потреби, і до мови стис
лої, і дu обточених періодів. Промовця: повинен 
r·онорити справді таки пром:овистп, красно, мові 
уст своїх додавати сили відповідними рухами та 
с·олосом. В старовину між промовдами вианача
lJUея у грекjв Демостеп, у римлнв Цицерон. До 
ОJН\торських творів на.тrсжать церковні кавання, 
пирламевтські або судові промови, промови на 
11ічu.х (мітингах) та зібраннях і т. и. 

ТІОРІ аое- Поезія діли'l.·ьс.я: на три роди творІВ: 
т•••І. епu"lні, ліричні й драматичні. 

Еаос. 
Епичнимrl творами або просто епосом 

внутьс11 такі творп, в яких маемо пое
ти•ше оповідання щ~о подІЇ світа зовнішнього. а 
uu про почування самого автора. Саме ело во епос 
анкчить оповід· .. :ння, отже розповідь в епосі най

біJІЬШС ааймае місця. Поет в епичном:у творі не 
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ви:вавуе, вк віи сам: ставиться ;цо подій, він віби 
стоїть осторонь, 8 боку, вв сторовни особа. Епос 
бував устний або народній і письяенний або .літе
ратурний. 

Иароам\1 Народн_і.м. або устни.м епосом: звемо та-
еnоо. :ві епичв1 твори, що живуть в устах на-

рода і переказом: переходать од батька до сина, 
з роду в рід, 8 покоління в поко.пінв.и. Такі тво
ри t:Jдебільшоrо істнують здавна, з ,цааекої дав
нини, складено їх часто ще тоді, копи не було 
пи~ь:м:енства. Хто поск.падав ці твори народнього 
епосу-не звати. 3наем:о ті.пьки, що вони манд
рують а уст до уст, по дорові стерши всі особис
ті оанави автора, о,цvіняючись і переробл:ю:ючись. 
Ось у цьому ровумінні й rоворит:t.ся, що твори 
уствої еловесиости належать усьому народові, .tiK 

твори громадської, пародвьої творчости, бо сnравж
вій автор-той, що зложив твір-невідомий, а 
nочасти автором бував всякий, хто свого додав 
або переробляє в уствому переказі. Поодинокі 
твори народньої словесности у нас записаво ще 
а XVI віку (пісня: про Штефаnа воєводу), але збі
рати їх насправжки почали вже аж у ХІХ в. До 
епоса народнього належать: назви, історичні пісні 
та думи, загадки й приказки. 

Enoc .nІте· Пись.менни.~rс або літературним епосом: 
РІТУРІІІІ. звуться такі епичні твори, акі вложи.па 

певна особа, пис•менвив або автор, і які ровхо
дяться: черев книжку, а не устно. На цих творах 
одбиваеться: особа автора і вови аостаються: вев
:м:інвим:и, як надруковані. До епвчвих творів иа.пе
жать: байка, поема, бап:ада, ідилія, ро:м:ан, повість 
і оповідання. 

Байка-це иевепичке оповідання алегоричного, 
:мов.пsв, вмісту, 'l'О-б-то така притча, в якій перено
сsтьея ва життя людське події серед авірів <UІ ва
віть веж:ивих .річ ей. У теперішній байці бувгє опріч 
опові,цавня ще й висновок-наука або кораль, ниа 
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ще виразніше пі,ц:креслюв притчу. Напр. Гребівчива 
байка ,8пий :ківь•-про те, яв чопові:к пасхою 
уаоськаР воровистого коня, кінчиться та:ки.м: аво
роток: ,.Пави! чи ч:упи, sк Деркач вона пій:м:а:в?• 
ВаІка вародиласs: в вавки про ввірів, потроху хаз
аа перетворюеться на nритчу, доточувтьса до неї 

ааува і хаавові події принатур:юютьса до п:юдсь
•оrо життя, як при :кл ад, що треба робити, а чого 
робить не годиться. .Перший а байварів відомий 
був rрець:кий письменник Еаоп (жив у VI віці до 
РІвдва Хр.), далІ римсьви:й. Фредр (нопо Ріадва Хр.). 
В ввmих бай.каріо найбільшої аажили слави-фрав
ас.ув Льфонтен та велв:в:орос І{рвлов. У пас баrато 
ІІ&сь:uеивихів п:всало байни, але вайхращі в них
то Боровиновсьхий, Гребінна та Глібів. 

Поема- оповідання про пригоди та славні 
ІІ'Іввкв: якоїсь вивначної людини, героя. Поема бу
ttав авичай но велика обсягом, писана едебільшого 
•ірше:м: f виввачаеться рівним, спокійним тоном. 
У rревів поема народилася а народнього епоса, 
в історичних пісень: обробку їх під ааrоловхом 
• taisдa • та "Одисея • приписано сліпому співцеві 
Гомерові, що жив ніби в ІХ в. до Рівдва Хр. (на 
нашу мову .Іліяду" переклав Руданський, а "Оди
оею•-Ніщинський). На арааок Го:м:ерови11.. поем 
написав "Евеїду • римський поет Виргиnій (І вік 
до Р. Х р.) 3 ивmих старовинних поем відома ще 
,.Шах-Намеи перського поета Фирдовсія (помер 
р. 1020), ~ідо:ма у вас у перекладі А. Rримсь:во
а•о, та .,Божестnенна Комедія:.. велвкоrо іта
nійцн Данте (J 265 -1321), ику ва нашу кову 
поре:впав. хоч і не всеньку, Самійлевко. Череа те, що 
с~таровинва або, як нажуть, класична поема наро· 

диnасв а народніх пісень, то героєм у вій буває 
МІІесь народ, а події описуються такі, що мают:ь 
ttttry всенародвю. н~ зразок отих класичних поем: 
Іtаписаво потім у нсіх народів чимало таких самих 
ТІюрів. а в них до дрібниць наслідувано Гомера й 
Виргвлія: у італійців • Низволений Єрусалим:ч Тор
ІnІіта Тасо CXVI в.). у апглійпjв .Утрачений рай" 
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Мільтопа (XVII в.), у німців "Месjя:да• Клопшто
ка (XVIII в.), у французів Генрія:д<~." Вольтера 
(XVIII в.), у росіян "Россіяда Хераскова й ~аrато 
ин ших. Ці поеми авуrься н.іби-1еласич.ни.ми, бо події 
ВІасичноrо, ·го-б-то давнього гре J;Ькnго, жи:ття пе
реносали в новітні часи і новітніх людей малю tJа
ли неначе нласичних грецьких: героїв. Вик:одило 
не до речі, роблено, неправдиво j аааадто по чу
жому. У нас ніби-клА-сичної поеми. не було, а аате 
Котляревський .V своїй "ЕЕІеїді" дотепЕІо висмія:в 
оті ніби-класичні зразки і під іцення:м: лат~tвських 
героїв ви Jів наших таки людей, "пеrелицював" 
ст<J ру поему на український штиб. Новітня поема 
позбулася хиб ніuи-класичЕІої і, .ма.п:юючи героїв 
та великі події. робить це правдиво, :хоча авичай
но часто прикрашує дійсність 8 таких творів най· 
більш відомі поеми англіаського письмепика Бай
рона ("Шипьонський в'язень", "Чайльд Гаральд" 
"Мааеаа"), польського Міцкевича ("Пан Тадеуш•, 
"[\онрад lіапенрод", "Дід>~"), російських-Пушкина 
("Полтава", "Брати-розбІйники .. й ин.) та Лермон
тоuа (" Мцирі", .Демон)". У нашому письменстві ара
акамн поем можу·гь.Ру1.•и: Шевченкові .,Гайдамаки"• 
"Наталя~~ Макаровського, "Іван Вишенський• Фран
ка j ин. 

Баладою аветься такий епичний твір, здебіль
шого невеЛикий, в яному переважав вигадка, фан 
таsія, небилиця:. В осuову балад часто владутьсs: 
народні повірря, за(,обони, всякі чудовніабо страш
ні пригоди: -відьми, чарівники, діДьки і т. ин Ба
ладами ВtJ!ІаВилис• : німецькі письменники- Шиn
лор("Ь:елих")та Гете ("Лі-совий царь", nерекладений 
і на нашу мову), російсью-·Жуковський (.Светnuна'"), 
Пушкин ("Біси'', .Втопленик"). У нас балади пи
сали: БоровиRовськиtt, переробивши Жуковського 
,.Снетлапу"'(" 1\І<іру~л"),Шевченко (n'ГОШ)!ІЯ", ·"Утоп
лена"), Кулюt ("3агуб;н:nі душі") та ин 

Ідилія -це картинка з тихомирного, близького 

до природи життя, переnажно Gувають це твори 
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nселянського побуту. Ідилії так само вародилис.я: в 
старовину: ще грецький поет Теокрит (ІІІ-ій вік 
до Рівдва Хр.), а потім римський Виргилій усла
вились ідиліями (.Буволики" останнього в життя 
rшетухів перенладав старий наш письменник 
XVIII в. Лобисевич). Чудові зразки ідилій у на
шому письменстві дав Шевченко в своїх відомих 
усім: поезіях: "Вечір" ("Садок вишневий коло ха
ти"), ,.l досі сниться" і ин.; відuмі теж "У степу" 
Глібова, Куліша "Орися" то-що. 

Ро.ман.-тпір, в якому письменник подав все 

ЖИ'l'ТЯ свого героя, зовнішне і внутрішнє, а раяом: 
І малюе й ту громаду, серед якої він живе й обер
таеться. І роман народився 'l'ак само ще у греків 
( "Киропеді.я "1\сенофовт~. "Оленсавдрія" Каnістева 
і\ ип.), і вже досить рано зайшов 1 до нас: зга
дана допіру .. Оленсандрія" (про царя Маке донсь
кого Олександра Великого) або "Варлаам: та Іо3саф" 
(upo індійсьвого царевича Іоасафа -пк його-Вар· 
.паом:-пустельник на спасенну путь напутив)-ці й 
виші романи були найлюбішим вашим давнім 
предкам читанням:. Потім у Європі з'явились '!ak 
ввані лицарсьві рvмави- upo цікаві пригоди вся· 
ких сnаввих лицарів та вояків, і вони теж пере
кпо.далися ва нашу мову здавна (напр. про Бову
королевича, про лицаря Тристана й ин.). На по
чатку ХVП в. з'явився в Європі один з вайвра
щих романів еспанського письменника Серван-
1'Оса "Дон-Rихот" (е в українській переробці Фран
ка), в якому вадавичайво дотепно висміяно захоп
Jюння о•rими лицарськими романами. lс'l'оричними 

fомавами велавився англіИсьний письменник ХІХ в. 
іRJІьтср-Скот, потім побутовими Текерей та Дикеве 
(.,Данид Rоuерфильд-, "Дамбі і син·., "3аписRи 
ІІинвиксьного !\.лубу· й ин); у рос.ійському пись
монсгні пайкращі ромяни -у Тургенева, Достоєвсь
кого та Л. Толстого. Наше пuсьменство м~е вже 
тІиюж юс історичні. ·гак і побутові романи: 
дни порших враако:м :може бути • Чорна Рада"· Ну-



-48 

ліша, для других -"Хіба ревуть воли, н:к ясла 
повні" Мирного і Білиr(а, СучаспиИ роман :м:алюе 
життя таким, як воно всть, і роаробляе й~rо всі
ма сторонами. БлизьІСо до романа стоїть повість, 
що так само одбиває дійсне життя, тільки в мен
шому обсягу, напр. "Микола Джеря" або "Бур
лачка" Левицького, "Соняшний промінь•· і· .На 
розпутті" Грінченка, "На дні .. Франка. Rоли nись
:м:ев:нвк бере один якийсь dИПадок іа життя, то 
таJСий твір зветься оповіданням або нарисом, чи 
новелою,-напр. "Сестра" Марва Вовчка, .Рибалка 
Панас Круть"Левицького, "До світла" Франка, "На 
:камен~" Коцюбинського, "Кленові листки" Стефа
пика 1 ин. 

Jll Поезія лірична або лірика uдріаняеться 
'ана. од епичної тим, що в ній вайдужче вия

вллються особисті nоч)'вавня самого автора, його 
вастрої й nереживання, а не окоп:ишюи світ. 
Перші. ліричні твори у греків співано, nриграючи 
ва лірі,-од того поветалай назва ліричної поезії. 
Лірика так само, як і епос, ділиться наустну аб'о 
народню 1 пись.менну або літературну. 

НІ,І.ІІІ Народня лірика це знов же твори про 
JІІРІІІІ. особисті переживання: невідомо ким і коли 

снладені, що nереходН'l'Ь в уст до уст і таким спо· 
собом переживають віки і покоління:. Ліричні ва
родні твори-це пісні, бо їх співають, а не опові
дають. Ліричних пісень у нашого народа надави
чайво багато і Jюни велавипнен своєю нрасою, 

щиріс гю й глибиною почу вання. Такі пісні побутові 
-про родинне життя, про кохання, веснянкп, га

гілtси, купальські, весільні і т. и. Багато наших 
письменників, особл.tіво з старших, так були: захоп
лені народньою піснею. що й свої твори складали 
ва арааон, ладом: і складом, народніх nісень. 3 
другuго боку, багато творів наши:х письw:енників, 
як наар. Гребінк11, Шевченка, Глібова, Рудан~ь
кого й ин. перейшли в народ і їх там спінають 
тепер, як свої uic~i ("Реве та стогне", "Стоїть гора 
nисокая• ,~Щоб саівати: колір чорний" і ин.) 
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ІІрІІІ АіТІ· Лірика літературна складається з тво-
рnуриа. рів поодиноких письменників, .яких почу

ии.ння виявляе, і ронходиться межи люде через 
книжки. 3 ліричних тоорів у літературі відомі: 
ода, сатира й елеzія. 

Ода власне й оаначае по-грецькому пісню; це 
nіричний твір, у якому поет вислоuлюе свjй висо
кий настрій або захват перед якимись величними 
істотами чи подіями. Ода в формі р('лігj:йв:вх пі
сень, що виявляють побожпі почуnавня до Бога, 
цtвї найвищої істоти, появилася вже здавна: напр. 
відомі псальми Давидові-не шо иншо, як оди; так 
само одами були вло.сне пісні з прю оду яких
вебудь величних державни~ nодій. 3 ~таровинввх 
поетjв одами велавились у rренів Uівдар та А.на
t<реон (обидва в V :ніnі до Ріадва Хр.), а у римлян 
Гора_цій (коло Р1здва Христового). 8годом, як і 
инш1 твори, ода виродилась n напушист(', нещире 
й роблено наспідуванвsІ СТ<1ров:Инним аразн:ам, у 
якому не дух, а сама форма тільки й мала вагу. 
''Гакими були вапр. оди російського письмснник<і 
Ломоносова, або численні панегірики, тоб-:.то хва
лебні пісні наших старих, до Котляревського, 
пr.сьменнииін. Разом а тим, як минало захо шення 
ніuи-класичниьщ зразками, то й ода робилася 
nростіmою, більш життьовою, натуральніщ( ю. Зраз
ками такої оди можуть у нашому письменстві 
бvти --"Ода до князя .Rуракина" 1\отллревсьного, 
.,Ода-українсь~ий селянин~ Пузини, .У кожного 
люду, у кожн1й країні" Лесі Українки, .Іван 
lіотляревськІ:Й" М. Вороного й ин. 

Сатира -лірична поеаік, в якій висміюються 
вади й хиби чи поодиноких людей чи то цілих ГF::>м:ад. 
8 старих письмевс·rв найGільш розроблено сатиру у 
римлян: нийв.ианачніmими сатириками були там
Горацій, що в дотепвих жартах нисміював, та 
Юневал (42- 122 р. по ·РіздвІ Хр.), що вогнем 
обурення: картав вади своїх сучасників. Римських 
сатириків васлідували здебільшого й пізнішІ, s.IK 
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фравцуаь:киіі пвсьмеивив Вуа.по (1636-1711), або 
наш Артемовський-Гулак ("До Гараська•, "До Пар
хомам). Сатирами :можна вааnати й тані твори, як 
вгаданий вже "Дон-Rвхотм Серnантеса, твори Рабпе, 
Свифта (,.Подорож Гупівера•) й ин.; у росіян са
тиру найкраще вдав новітНІЙ письменник Са.лтииов
Щедрин. На Україні .пюде здавна кохались у са
'l'ирі. Українець любить висміювати і свої і чужі 
вади і робить це часто так химерно, що ва. сміхом 
с.пьоаи вчуваються, жаль та туга неарика: і смjешся. 
і плакати хочеться. Така риса гіркого, мовлян, сміху 
аuетьсн ю.м.ора.м. Од С'l'арих чacitt nодаходило до нас 
сила всяких, здебільшого новід,омих авторів, віршів, 

у яких виставляютьс.n на пос~Ііх громадські порядки 
та вади окремих громадських станів ("Супліиа або 
вами сл на попа", .. Про о•гця. Негребецького", різдвяві 
й велю~одві вірші і т. и.). 3 громадської сатири 
починається і ваше нове письменство:· в .Енеїді• 
Rотпяревського, в творах Артемовсьвоrо-Гу.паиа 
(.,Пан та собака" й вв.), Rвітки ("Салдатсьвий 
питрет") має:мо багато юмору, висміювання всяких 
nюдськвх JJaд та обурення проти кривд і неправди 
]І громадських порядках сип го часу. е півніших 
поетів араави надзвичайно дотепної та ущіпіІиІІої 
сатири дав В. Самійленко в таких своїх творах, 
ак "На печі'", ~Ельдорадо", "Патріотична праця•, 
і багато внmих. 

Елегія (а грецького-жапісна nісва)-ліричв:ий 
вірш: в якому висцоnпює поет сnій журливий, 
сумвий настрій. Першими елегіями у rренів були 
похоронні сu:ви, а потім усякі пісні а вирааом 
туги й журби. Елегія- одна а найбільш поширених 
фо;;м поезії, бо смуток та вболівання: над неща
~во:ю долею людини чи не нанчастіше охоплюють. 
чуле серце ПГ)ета. "Українська мелодія" Гребілви, 
nМивають дві, минають ночі" ШевчеНІ(а, "Суботи 
cn. Дмитра~ Щогопеnа .• 1Н"урба.~ ГлібоFІа- це враз
ки Ч:FJСТОЇ елегії в ва·шому письменстві. 

Трееіа ва вважати, що в одному й тu:му самоwу 
творі часто бувають змішані ріжні nіричні і навіть 
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tщичпі прпвмети. Так напр. у відомому вірші 
l'ni ()о ва ., У степу • анайдемо -ідипію ( картв.в1~а в 
t'ІLIO), сатиру (про .кишеню rроmовиту") і елеrію 
(дум:к11 про минуле). 'l1e саме бував і мало не в 
кожвому романі, де розповідь часто перемішано 
n власними думкам~ й настроями aoropa, а остан
ні в описами і т. в. 

RІСІІІІІСТІО Письменник може не тільки опаnідати 
ІРІІІТ•ЧІІ. npo якісь події й .пюдей, не тільки Іхні й 
свої почувавва вис.ювлювати, але й с·rавиrи :вам 
nеред очі дієвих людей, щоб воuи сами своїми 
сповами ·та вчинками ва себе говорили. Це дає 
третя, вайскладніша і пайбільш довершена, форма 
а поеаії-дра.ма, що немов вершить собою всю nюд-
6Ьку творчість у слові. Отже дра~а -то nо.каауванвя 
подій у дії: в драмі nсдії nроходять перед ваши
кв очима, покануються живцем, а не в самому 

тіnьки оповіданні про них. Тим самим: др&.ма не
подіnьво ав'я •ується а театро.м.; люде (актери) в:е 
просто читають драму, а показують, я.к одбувались 
події, удають тих людей:, що вивод'іть nеред :вас 
пвсьw:еввив. Пока3ують та удають і вовиішнім 
виглядом- одежею, хатніми обставинами, рухами 
(мімікою), і самими вчинками:, дією. Дія -найпер
ша умова дс.ам:и, і беа дії драми не буває. Тав 
само воw:ивучою умовою драми буває розмовна або 
дlялогич.н.а форма, яка чероа ·re й аветьса драма
ти tн.ою. Нарешті в драмі повиsно ввяв.пятись 
ввутріmвє життя дієних .пюдей. боротьба їх n са
мами собою і а ок·Jлашв.іми обставинами:. Вьата
ю•и па останню поанаку, в J(Ожвііі драмі можна 
вирізвати три rоловв.і моменти: зав'язІо/- початок 
борuтьби иіж інтересами кі.пькох людей, ро~виток 
боротьби і иa.pem·ri розв'язку -кінець її. В дра.ма
тачпій фор~і пишу·ться: трагедія, комедія і драма. 

ТщеаІ•, ІО· Трагедією аветься та.киtі ~раw:а.тичвий 
ІІАІІ, АРІІІ· твір, у Якому пок~ааво людей міцних і 
А,)'ЖІІХ, ое.пиких Д)')ОМ rероїв, що вцх.одя:ть на. 



-52-

боротьбу в оволиmві:ми обставинами, а долею. Але 
ці обставини буваЮ'l'Ь ввичайво ще дужчі й дово· 
дять героІв до вагиву, до катастрофи. Тни са.· 
:мвм, отією беавадійнс:ю боротьбою й занепадом 
repoїn, трагедія ви:клинае спочуття Ё: жах перед 
їхньою долею. Трагедія зародилася знов же в ста
рuвшшій rреції tl служби в честь божка Діовиса, 
що був богом достатнів, плодю•юсти, веселощів і 
nива. Ця служба свладаласа а того що приносИJJИ 

божкові жертву, а під час жертупанвя: найс·rарший 

&. TtliT!' в· 1\фккбх у стnровкну. 

жреп:ь ровпооідав nригоди Діовисові, а всі при
сутнІ, побраuшвсь ва руки, х<·двли нружка но.по 
~кертовника. й сnівали хвапьнвх пісень Діонвсові 
та виявляли свої почу·І·Тя на те, npo що розпові
дав жрець. Виходип:1. в того ніби J оамова (ді.ялог) 
між жерцем та хоро:м:. А ян са-ме в той час на 
жертовнику EOJIOJJИ цапа, а цап по гредt-.У-о:му-- тра

rос, тu і вся діл почала ввrtтІ· сь трагедія, ніби ца
пина пісня. Uо'Гроху хор роапвдаетьс.н на дві ча
стині, прибуває вел [;jльш актерів і діялогів 'l'еж 

більmае. Три вел-а.ю ШІСЬМІ:\ННИІШ греnькі. Есхип, 
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СофоІШ і Еврипи.ц, особливо роарпбипи трагедію~ 
вови починають по:кавувати вже не богів, а людей, 
що rивуть у боротьбі в еліпою непереможною до· 
.пею. Од Есхила (VІ-ий вів: до Ріадва Хр.) дійшло 
до нас сім трагедій ("Семеро проти Фив", "СкІJва
вий Прометей", .,Перси" і ин.); од Софокла (V-ий 
вів до Р. Хр.) теж сім ("Царь Едип", "Антиrова .. 
і вв.); од Е.нr ипида (V-ий вік) -аж сімнадцять (най
вращі-"Медея:", "Іполит", ,,Финикіянки", "Іфиге
вія в Тавриді~, "Іон"). Виставляннп: в театрі тра
гедій у греків було ще дуже прос·.rацьке: вистави од
бувались просто неба: в долині була сцена, де гра
пи ахтери, а по вагіррі ("амфитеатро.м~) ровсіда
аись глядачі, яких було часом по в:ількавадцять 
тисяч; а як здалеку антерів не чутно було добре 

і ве видно їхвього пиця, то вони убірали на себе 
Аtашкари (трагичні 
і комичаі), щоб по· 
силити голос та 

вирааніше дати об
личчя), і ходили ва 
вотурнах (ва ходу

пя:х), щоб усім було 

видкС\. Жінок па те
атрі удавали теж 
чоJювіки. Через те, 6. 1'\ашкари-зверху кохичнІ, нижче 

траrичиі. що лаmтунків у 
rре.ків ще не було, то драма. будувалась просто; 
дія одбувалась уся в одному місці, ва один день 
і збігалась уся. до однієї особи. Про те, чого не 
можна бупо показати ва сцені, роанавувюrи по
сланці, вістники. Хор виступав ніби суддею діввим 
.пюдstм:, висловлюючи nочування як самого автора, 

так до авоїсь міри й глядачів. 
'У середні вік~ драматичне.письменство у хри

стиянських вародІв ще нове ДІстало джерело- це 

ті вистави, що ними' толковано веарозумілу наро
дові латинську службу божу. Спершу це буJІи тіль
ки nантомі:и.в, пояснення: служб у дії, ніби на 
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:м:вr'ах, потік додаво діалог і з цього ввтворилвсь 
різдвяні та. великодні (пасійв:і) або з життя: свя
тих драми, що звалвеа .містеріями.. .міра"ля.ми, 
.моралями. 8 церкви драма перейшла до шкоаи й 
витвориаась у так звану шкільн.у драму, що пока
зувала. всякі благочестиві події. Через Польщу 
ця: шкільна драма зайшла. була й до нас і прот.в:
rок XVII та XVIII віків панувала. на Україні, 
потроху наближаЮЧ6:СЬ до життя в так званих 

траzедоко.медіях і особливо інтермедіях, живих 
сцеІІах ів життя: (твори св. Димитрів Ростовського, 
Прокоповича, Кониського, Лещинського, Довгапев
ського та ин.). Поруч: з церковною драмою, в Європі 
прокинулось наспідування грецьквк вразкам, і тра
гедія тіеї ж самої заавала долі, що й виші твори. 
Ніби-класична трагедія: папросту переписувала до 
остаИЕdх дрібкиць стару грецьку трагедію, заку
вавши їі в иепорущні рамці суворих приписів: 
високі герої, три едикства -часу, місци й дії, віст-
ники, вов:ч:е п'~ть актів (дій) і т. и. Такі трагедії 
пасали фрав:цv~и: К')рІІеJІь, Рас:~в: (ХVП в.) та 
Вол'>-rер (ХVІП в.), а оз; нв~t иіби-кrвси:ч:ка. тра
гедіІІ розійшл.tсь по всій Європ:і та вшrивала ке 
пом:SJІу й ва вашІІх: по~сьмев:в:иків-таких, як Uроко
пович:, Rоиись.Ішй та ви. 

Перший, хто злам-ав приписи иіби-ВJІасич:поі 
траrедіі, був англійський письм:еив:ик В. Шекспвр 
(1564- 1616), але його зроаум:іли в оцLв:или тільки 
зrодом. Шокспир одкв:нув зовніщні рамцІ грецької 
трагедії і а 8ераув увагу иа дух її, иа. те, щоб покавати 
вдачу та духове життя своїх героїв, і дав тим 
справді в:евиірущі зразки трагедій ("Гамлет", 
"Roptmь Лір", Макбет", "Отелло" й ин.,-·всі пе
реsлав иа в:аш.v мову Куліш). 8J. ш~кспиром піш
ла вже і вс11 новітал драматургія. У на~ ара3ка:м:и 
сrраrе.ції можуть бути .. Пере11~лавська ніч" Косто
марова, .Сава Ч:tлrІіі·' Тобі.'Іевича. 

Uopy11 трагедії розвивал1.сь і комедія, що різ
ниться од тамтої с-воїми діввики людьми: це ие 
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repoi, а ввичайиі собі пюде, і боротьба їхна: не до 
ваrвву веде, а тіпьки ва посміх виставляв. Коли 
трагедію :можва рівняти до пое:мв, то в.оке;ціа від
повідатиме сатирі. Rомедіа: висиі:юв вади і хиби 
п:юдсьв.j, виставuв їх ва при.п:юдве поворище й 
вивпикае не спочуття rra вдивувавня, а сміх і 
·обурення-. Rомедія: теж зародилась у старих гре
.ків од служби тому .самому Діов:исові, холи греки 
вбірали виноград і тішились усякими ва.бавками 
та жартами. Найкращим автором в.о:медій був у 
греків Аристофан (V вів до Різдва Хр.), од якого 
~тло до вао одинадцять комедій ("Оси", "Хма
ри" й ин.). Аристофан висміював сут.в:жв:ицтво, 
завепад віри, шахрайства всвв.і, дурисвітство та 
ив:mі хиби своїх земляків. Аристофана в:аспЇдували 
римські коми:ки, .як вапр. Плавт, а почасти й пів· 
ніші, .як внаменитий французсью'!Й пис:ьмев:ник 
XVII в. Мольвр (Тартюф", "Скупий" і ин. "Тар
тюф" в по-українсь:кому в перевладі Сам.ійпевва), 
або російський Фов-Вівив. Той самий Ше:кспир, 
що оновив .трагедію, повлан початок і справжньої 
сьогочасвої комедії такими творами, а:к "Багато 
гапасу звечевля", "Приборнава гоструха" й виші 
(ва вашу мову переклав Ryлim). Вплив европейсь
кого письменства а одного бову, а в другого роs

вито:к агаданих уже інтермедій у шкільвій драмі 
д,овеnи й у вас кінець-кінцем до справжььої 
ио:медІЇ. Комедія, виводючи живих л-дей аа-для 
їхніх хиб, даючи картиву побуту, cтu ... ma ближttе 
до життя, і через те араави її, вайдавніші :на
віть, пережили ввсоні трагедії та й досі в біль
шою уподобою припадають до смаку людям. 3раа
вами комедій можуть бути "Ревиаор" Гоголя, 
"Мартин БорJля", "Сто тис.нчu, "Чумаки• Тобі
левича. 

Але я.х у житті радощі й с.м:утоR paa-y-pas 
у парі йдуть, то і в драматичних творах паmого 
часу рідко можна зустріти чисту трагедію або 
чис1·у комедію. Частіш буває дра.ма, се-б-то та~ий 
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драматичний твір, у яко]4у боротьба набірае і 
трагичвих і :ко:мичних рис. Тасвй напр. твір То
білевича .Наймичка", де маємо j трагвчиі й :ко
мічні події, і їх стільки. що твору цього ве vожва 
ні до трагедій, ні .комедій, залучити. Отже драма-
стоїть немов по середині :між трагедією та .ко~е~ 
дією й однаково торкаетьсн і величних, і .ко .. ед
вих подій людського життя. 

СІІТОВІ nись- nеред нами коротенько nройшли твори 
ІВМСТВО І людського духа., ви.плодв людської твор
ИІЦІОИІfі~RІ. чости-як вови склалися до цього чаеу. 
Довгий й важкий пройшло шлях людське пись· 
мен ство. 8в родивтись ра а ом в л:юдсьною свідо
містю, сперр:Іу :ц простеньких утв· .рах людськс.ї 
думки й почувавня, дохоплюється вонu тепер nерш
вів :мистецтва 8амісць невідомих творців, яках . . 
ТВОрИ ПО.ІІе'l'ІЛИ СВJТН:МИ 8 уст ДО уст, ОД варода 

до ~ароду-виступа:ють тепер перед нами вже ві
домІ пись:меввики, а кожен з власвим своїм об

личчям, кожен 8 творам"ІJ, яні йому самому на.ле· 
жать-йому та його народові, а кращі-то й усень
кій пюдсьности, по всій ве:млі розселеній. Во те 
добре, що один у \;ебе народ творить, переймають 
у .й.оrо виші народи, твори його пиеьменства на 
свої :мови пере:кп:адають, один v одного вчаться 
та розуму й краси заповичаютьс.я. Неликий бу
дино:к світового письменства ва багато переді
ляетьс.я покоїв і но.жвuму народові свій належить, 
то більший і пишніший, то :меншевьвий і про· 
стіmий. Але всі вони тісно один до одного nри
тулені, у кожному веков е двері до всіх инших 
і крізь них можна в одного до другого Пf'реходити. 
Поаичеві речі, :мандровані думки, перехожі теми 
ножне письменство по своему переробляє, по своему 
й ті сві'J.•ові справи освітлює, що од віку цікавлять 
і захоалюють людину. І\,ожеи народ у своему 
письменстві одбиває і просто людське, щ6 е у 
всіх людей, і своє власне, що тільки йому самому 
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вsлеzить. Все це в цілому творить одне вепике 
світове письиевство, і до цього величньоrо бу
динку Іісе нові дпбудовуваивя приетавпяють :нові 
творці слова І тут С'(оромивуще, слабmевьке од
падає одвалюЄІ'ЬСІІ, а ЛИШ~іЄТЬсн тільки те, що 
красою своєю ві ки uерестоює й поколіана пере· 
аrинr.є, вічно чаруючи людей:, навча:юqи їх добра, 
до світла ведучи. "Га нращ~~м:и роблючи. 

Придивамоса ж, що е в тому покої, акай у 
будинЕСу світового письмев:стна приділено вашому, 
українському народові.-- творам укрсниською мовою 
пис<t.ним та духом: нашого вароду одухотвореsп:м:, 

перевяти\1 і овіяним. 



11. Стародавнє письменство на Унраіні. 

nочаток на Письменство на У країні почиваетьсs 
УараїаІщ- дуже давно. Літ ів тисячу вже :миваЕ 
СtІІRІСtІа. коли появилися. у вас перші кпиrи. То-

ді Україна ще не звалась так; тоді ва теперіm· 
віх українських ве:млзх і нругом поблизу аж Д< 
Чорного моря та до ріки Дуван сиділи скрівь ело 
в'.я.ве. Було багато більших і вовс·м дрібних ело 
в'лн~ьких иародів, усі вони жили своїм: ладоk т;, 
ввичазми, кожен своею рідною мовою говорив 
вожен силадав свою державу. По Дунаю жили Бол
гари та Серби, далі на захід та північ сиділи Че~ 
хи, Мораване та Словенці, близько їх по річці 
Висл:і були Ляхи, що 'опісля почали Поляками зва
тисL. А по Дніпру, де теаер Україна, сиділо теж 
багато слов'янських народів, а в осередку їх, кош 
теперішнього Київа, народ, що звався Русь аб1 
Поляне. Од цієї Русі, коли вона повоюнапа инш 
племена, лк от Деревляне, Сівера, Дреговичі, Ду 
ліби або Волиняне, то-що, і вел ЦІІ зем:ІJя і в~еньк~ 
людність на ній nочали зватись руськ,и чи. Тисяч~ 
літ тому ~тала тут велика руська держаnа, а ва 
правлили ·нею князі, що сиділи в вайбільшому і 
найкращому тоді місті на Дніарі-в Киіві. І я: 
починається ото руська держава, починаєrься: 1 

вій незабаром: письменство. 
Наші предки, що жили в тій русьВІв старо 

даввій державІ, спершу ще не знали були Христо 
вої віри, а були погане, то-б-то навчники-моли 
аись сонцеві, громові, :мали собі та.ких богів врое 
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певих s дерева і" ввапись вони: Перун, Хорс, Дааr,ць
бог то-що; вірипи в домовиків, лісовиків, водяноrо 
боги і всякі виші такі вигадки. А далеко на південь, 
ва Чорним морем, сиділи Гр~ви і було в них ве
nике й дуже Грецьке царстно а найбіnьшии горо
дом: Костквтииополем або Ца реrор••дом. Греки були 
вже :християне і мапи здавна cnoe велике it слав
ІJе пи ьменство. Як вони сусідували s спов'янсь
ки.ми народа~и, то часто в схо.1или ~.я s ними на 
всяких сnравах: торгували, оuюнёАnИ.- і слон'лне 
багато дечого ппsичипиу своїх ба атих т~ роаум
вих еусідів Греків. Серед ни~ елов'яне навча~Ись 
і· Х'рис?ової віри й потроху сами почали ьикрещу
ватись. Спершу це робили тjІJьки поодинокі люде, 
,. дІUІі помалу та по ~·роху й цілі вstроди переймали 
JІіру )(ристоRу й ро(;ИЛй;<"Ь християнами. Найnер
ше поробвлись християвами ті слов'.яне, що си.ді
d бпижче до Грt>:кjп, як от Болгари та Серби. А 
ва вими прийпша черга і до ваших предиів,-отих, 
що сидіJІИ по Дніnрv на тепсріmві(і Україні. Наші 
предв:ь: буеали часто і в Болгарії, і в· Греції хо
р,ІUІИ ТJди q, рвии морем та Дунаєм: або в своrм 
крамом, як от хліб, мед, оіск. анірячі шкури то
що, абе> по в,цобиІІ, збройною руиою воюючи та гра
буючи своїх сусідів. І хо.цючи крамарі та в,цобиm
вики придивпяп:ись, як жипуть ті вароДЙ та й по
ВИ'ІаJІИ у вих, щ6 бачили доброго. Uочали ото 
пов~ати й віру: ки.цаJШ <'ВОЇ~ боrів та вчиЛ11сь 
вірити в Христа й вихрещувапись. І вже ва пер
ших київських княаів, що порядкуnали на Русі, бу
ао серед наши" nредків чимало :християн і в RиІ
ві ваuіть християнська церква б~·ла вже побудо
вано.. А р. W88 го великий княаь В(!Л• димир і сам 
вихрестився, і всіх своіх людеа похрестив. 

АІРІОUІТ Так і поцrирилась Христона вjра серед 
••с••••стІ~. ваших пре 1.ків. А Я і< почалось християн
ство, то треба. було комусь С'лужбу ·божу в церк
вах правити. Троба було й тих книжок, що в нах 
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церковні служби посписуваві. І я а віру мп взяли 
од Греків, то від вих позичили і книги, і пись
:менвих людей, і саме письменство. А сталось це тан. 

БоJІrари стали християнами перш од нас, і коли 
вови похрестились, то і:м треба було і тих. ~<нижок, 
що с:1ужбу божу по них правлять, і письменних 
людей на священвиків. У Греків були і письмен
ві люде, і Rниги, та от лихо, що елов'яне тих 
кnиг ве ро3уміли, бо грецька мова ва спов'янсь· 

• u • ' 
ве вухо зовсІм чужа и аю трохи не схожа а слов-

янсьними, і письменних Греків та грецьних квиг 
елов'яне не розуміли. Треба бу:ю гр~цькі квиги 
nо-бt~лгарсьно:му переназати. А переказати було 

дуже uажко, бо у болгар, та й у всіх инших слов'ян, 
навіть аабуви ще ве було, і вони ще ве знСІли, щ6 
то справжнє письмо. От і внайшлись серед Греків 
такі дуже розумаі і nчені .тrюде, брати Нирило та 
Методій, що, серед болгар живучи, і мов.у болrар~ь
RУ дуже добре роаумілn й нею говорили. Ці бра
ти наса\іперед вигадали слов'янську азбуку, пере
робившn її з грецької (десь коло 862 року), а тоді 
й перен:ш:ш те, що треба було дшІ церковної од
прави, а грецької мови на болгарську. А як усі 
с:~ов' я не в староnи ну говорили мовами дуже схо
жими й легко одно одного роауміли, '1'0 бол · 
гарсьttі квпги і нам стали в.ева.Gароw у пригоді. 
Як стало у нас ширитись християнство, то ра.зо~ 
почали до нас заход:ити й Rниги болгарські. 3 ни:t 
правили церковну службу, їх читали ва·для нау· 
ни: потім, опріч церsовних:, повелися і всякі инші 
книrn боJtгарсьного rод у далі сталп у Н<іС їх і 
сRлада'Іп, .як поста.чо вже більше письмсяних лю
дей. Отак і ста;ю на нашій землі письменство. 

Wкоnи. СПІІ· А:Іе щоб письменству бути, треба пи
сування ккмr. <.;ьмснних :тюдей, а щоб були письмеані 
.-.:юде-треба шкіл. Ото ж разом з христи" BC'l'BOM 

та з початками письменства, а отими першими 

церковними Rнигами, починаюз.·--ь у вас заводитись 
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і школи. Вже перші княаі-християне, вк агаданий 
Володимир Святий (помер р. 1015-го), а ще більше 
сик його Ярос:rав, прозваний Мудрим (народ. 
р. 978, помер р. 1054), вбірають дітей і ваводя1•ь 
перші mко;rи. Ще не звиили бу.чи наші люде вчи
тись, і череа те :матірни плакали ещ своїми ді'гьми, 
що їх мусіли а князівсмюї волі. давати д'' шкіл, 
мов Ra умерлими. Потроху nроте ввйкали люде 
до науки, й шкіл у нас більшало. НайбІльше нови 
тулились коло церков та по манастирях. бо спер

шу письменнйх людей треба було тільки на ева
щеників та дяків~ і саме духовенство й було 
вчителями по тих школах. Учили, ввісно, тіль:ки 
по церковному, щоб уміли діти прислужувати в 
церкві, а потім: і сами щоб робішйсь духовними. 
А як коло церков та манастиріn було тоді най
більш nис.ьменнйх, то по манастирях же ченці 
найбільше сами й :книги пис~ши Тоді ще не вмі
ли книг друкувати, як тепер, що однієї квиги 

можна хоч і сотні тисяч нрав одбивати. Тоді 
:ввиги nисали кожну варіанu, а це довга дуже й 
аабарва робота: по кілька рuвін <.:идів отак чоло
вік рад однією книгою, поки її перепише: як :ма
ла. дптиаа радіє було, Іюли вже доnАде її до краю. 
Череа те книг було :мало, та й дуже були дорогі 
вови, бо й часу fіагато па їх ішло, та. й матеріиж 
не дешевий був. Писали тоді здебільшого на пер
гамені, на шкурі тобто ослячій або т~;н1чій. Але 
:книги були дуже гараі й чепурні, бо коли вже 
вахожувався чоловік коло такого :::JабарноJ'о й спа
сенного діла, то вже бу 1,3 майстер свого діла і 
дбав як ваИпильніше, щоб добре його зробити: 
книги тоді прикрашали вигадливими червоними 
літерами, обравками та вслІшип малюночками. 
8 тих ото малюночків :мл й довідуєw:ось тепер, 
ак тодішні люде, пред:ви наші, ходили, у що вбі
рал.ись, нк жили, яку мапи зброю та вач•вва го
сподарське, і все тане JJнюе. 
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11011 СТІРО· Вже sгада.я:о, що перші ввиги ми R8Я· 
АІ~и•оrо DІ· ли од наших сусідів та родичів-Болгар 
•••••стаа. і вони писані були ввісво мовою бол-

' ' rарсьвою Тільки як тоді всі слов'янські мови ще 
ие дуже далеко одна Rід одвіеї одійшли, то нamj 
предки тую болгарську мову якось роабірапи, хоч 
сами й говорили инакmе. Та мова болrарсь1-1а. й 
досt вдержалась, аа по сей день живе в тих цер
коввих служt'Sах, вх~і хсожво в вас чув в церкві. 
Наша теперіmвк церковна мова-то,. виходить, 
стара болгарська :иова, &ІСОЮ тоді ве ті.вьви у нас, 
а й по вс•й Спов's:вщині праnили службу божу та 
писали квиrи. І так авикnи у ное письмевві люде 
до тіеї повичевої :Уови, щu думали, ніби йнакmе 
й ве моава пи-:-а'Іи, як тільви церковвою-святою 
:мов би то-мовою. А ту :мову, .явою говорив ва.ш 
ва род, уважали тоді ва проста ць1су :мову і думали, 
що по-просту й :не моава иі Бога хвалити, ві 
иаупи спухати, ні квиrп писати. Тим-то оті старі 
квиги, що подоходили до вас az од того часу, 

всі писаво староЮ церкоnвою :мовою. Подоходило 
їх дуже :мало, бо одно те, що і всіх книг тоді бу
по, и:к ми вже вваемо, не багат('І, а друге-попро
па,цапо їх бі4ьmе, нrж доховалось. Жити тоді було 
ие тз.:к бевпе~tво, fiK у наші чаеи. qасто набігали 
ва вашу sемпю с•rеповики- :комишники. папили й 
руйнували городи а церкв11ми та маиастиряии, а 
аарааом в димом ішпи й ті хвиrи, щn там пере
ховувапись. Череs те й ие баrато а ста родаввь(Іrо 
иamoro письuевства дійШJІо до вашого часу. Най
бі4ьm попропаДВJІо t'Syлo у вас усякого добра, яв 
татари в по·поnиві ХІП в. sаввпи бупи всю нашу 
ве:uлю, sруйиувапи Киїн та инmі великі :міста й 
ва ;цonro сuустоmипи ввесь J(рай. Дuбре, що тоді 
вже просвіта а Rиїва ровіішпась ,цолеко вавкруІ·и, 
:uiat ившиw і ва Мnсховщиву, і таu ва-ших книг 
вбереrпосв вавіть більше, вlz у вас самих. ,Гро
хи їх перерuбп.snи там, бо ивший то був виро,ц, 
і вже тоді ивавше віи роа:uовпав, апе ак церt(ОВ· 
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110. мова бупа у їх і у нас однакова, то не дуже 
~rаші Ішиги переробпювано, і тепер ми можемо 
tва.жати, що вони аа м:апим: такі самі були й у 
ІІІоDІИХ предків, икими .ційпши до вас через М:с
С8Р'tщину. . 

Хоч церковна мова у нас була болгарська 1 

'(011 nисьмевві люДе думали, що тільки по церков
иому, то-б-то по болгарському й можна писати, a.ne 
-живучи між людьми -як же його встерегтисs, 
щоб і ,.по простому", мовляв, иноді не прохопи
твсІ.? Ото ж і в 'l'их: старих, церковних :книгах 
евайдемо чимало такого, що тільв:и у вашого ва
роду було-і в мові, і в повіррі та ввичаях. Пи
оьменні люде дуже в тим боролись, с:коса ва 

все те поглядали, бо думали, що не годить
•)Я християнам: повичати що-небудь у npoc
тorn народу, икиИ ще недавно вірив по-погансь
аому та оа бога мав сонце чи домовика. Але як 
тодішві nисьмевві люде й сами не дуже то були 
вчені, то не роабірапи вови гараад, щ6 по-хрис
тиянському буде, а що не по-християнському. Че
рев те в їхні книги багато пробіралося не цер
ковного, не болгарського, а таки вашого- того, що 

••по кругом серед простого народу. Напр. вже 
тоді ваші люде вірили в пристріт, спод.іваписІо 
нещастя, як стрінеться ааець і т. и. Ото ж ми а 
старих книжок, а отих: слідів нашого давнього 
жкття, і тепер можемо дівнатись, як наші nредв• 
rоnорили та як жили й яв.у мали віру. І виходи:ть, 
що багато дечого у нас і тепер так само, як :колись 
було, тієї далекої Ьтаровиви, що про неї ніби й 
пим'ят ь nюдсьва усяний слід погубила. Аж воно 
nn ІШИЖR'lХ аовсім инше виходить. 

1\dРІІ~ІАІе Яке ж письменство бу.по у нас тоді, на 
Іма•ІІІІСТІО. світанку вашого народнього життя? 

Ми вже анаем:о, що перші книги вайшли до 
•• 'tO од Греків череа Болгарію і то були квигк 
п:Іриоnві або божественні. Найдавніша а книг, и:кі 
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в того часу доховались до нас, це-- євангелія, що 

вветься Остромировою, бо переписано Уї для нов-
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7. 3рмок nись1'\fі в Ос1 ро1'\ировоі вв!Іиrеліі . 

.rородсьR'ого nава одного-Остромира, та житія 
святих (Супрасльський рукопис), -оби.з;ві з ХІ віку. 
3 цього бачимо. що nерші кииги: у нас бу11и -то 
пРреклади св. письма, служби церковні та всякі 
ивші божестненні кни!'и: єнангелія, псалтирь, мінеї, 
церковні казання т0rщо. Ра.·юм доходять до пас 
усе в відти ж таки твори святих отців церкви, я~t 
Іван 3:ютоуст.ий, Васи!!ій Великий, Григорій Вого· 
слов, Іван Дамаскин і ин. Надто любили наші 
предки опон даuня про святих- оті жи1ія, шо й 
теnер аалюбки. їх читають старі лю·дс, і тих жи
тій персюшдено було дуже б гато і наріsно кож
ного сrзятого, і цілими з·)jрка't!и, що а ва лисІ. мі· 
неї-четьї, патерини 'І'а пролог_и. Цінавишrсь наші 
ПР('ДІ-;И й тим, що роби'ГЬ<'Я u сlііті, авідІш пішло 
все .» ине на землі, та як сама земля абудпвана. 

Цього можна nуло діана1·ися а та:ких хниr: ~.Шесто-
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днев"-про те, ак сотворено світ, "Фізіолог•-як 
життя :йде на свІтІ, .. Християнська топогра
фія.. Rоаьми Індикоплова- np1' еемшо. Звичай
во, що тоді люде були ще не дуже вчею й 
мало внали, а Ч('реа те по ци~ та инmих таRих 

квиrах дУЖе було багато байок та вигадок. Ціюt
во було теж нвати нашим предкам, які де люде 
живуть та як вови нолись жйли n староuину, -
от і nерекладали н грецьиої моrш твори про ста

рі часи-Х!JОНltі<и, хронографи, історичні палеї та 
нея ні • скаааюя и. А то ще .кuртіла читати й не а 
божественного, а просто ці аві повісти й опові
дання, особливо про всяві чудеса на СІЗЇ'І.'Ї, байви; 
то-що. Т~к поЯІшлись і у вас ііС.нкі ,. отреt:Іениі," 
вбо апо,.рифичні, заборон ... ні то-б-то, книги- байки 
про сnятих, сонники, -чаровн1-1ки, грамники та ин

ші ворожбитськІ книги, з яких ніби-то А.Іо.-кна було 
діанатись про те, що буде, або виnор.:~жити: собі 

ДОJІЮ. ДуЖе пюбилІіІ. наші предки читати про всюсі 
nригl·ди великих людей, ото іі п~рскпадено по

вют:и: "Александрія" -- вро великого войовнюса 
Олександра Макодонського, • О Троянській війн.і"'
nро війну давніх Греків а Троянцями, "0 Соло.мон.і 
і Китоврасі"-про :мудрого Соломона, "0 Jоасафі й 
Варлаа.мі"- про мудрого ченця Варлаuма та царе
вича Іоасафа, про Індійське царство оповідання 
і баr ато инших. tjci <·ці nовісти й оповідання по
давали всян.і цінаві пригоди і nриваблювали на
ших предків ними так само, як дітей цікаві нааки 
або й теnерішніх доросJІих людей усяні повісІ'и й 
оповідання. Бj·ло тоді й багато абірників, шо зва
лись: .Маргарит" (перли)" Златая Мати цяu.. "Злато
струй," "Златоустм Jз.марагд" (самоцвіт), .,/Jчола", 
то-що. В ццх абірюшах мrстились коротевьні 
оповідання, притчі, назочни, прйказки і всяка на
ука та приклади. як треба жити. До нас теж дійшло 
чиwаnо таких абірників. а Равдавніші а них -то 
дна ,.Ізборники Святослйва·, переnисані р. 1073 і 
107G для княвя київського Святослава. 
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СІІІСТІІІе Так ото спершу, як бачимо, за.ходиnи 
ІІСІІІ8ИСТВО до вас чужі книги-грецькі а то й ара.бсь-

1&8,10118. кі, перекладені на болгарсь:ву мову, дап:і й 

власне болгарські. А вже я:к намножилось у вас 
свого письмеиного люду, як стало шкіл більше та 
.як начитались у нас тих захожих книг, то поча

лось у вас і свое власне, непозпчене письменство. 
Вже й з вашого народу, котрі були розумніші та 
письм:енніші, починають і сами складати книги, а 
не тільки переписувати їх з того, що заходип:о а 
чужих країв. Спершу, звичайно, СІ<Ладають вони і 
свої власні твори а чужих таки зразків, огляда
ються дуже ва те, щv було у нас готового, а да

лі-то все біп::ьш одбігають од них, усе більш по 
своему, все дотепніше одбивають наше вп:асне 
життя- і nотроху, nомалу варождаєтьс.я у нас своє 
самостійне письменство. Не все, як сиааано, воно 
до нас дійшло, багато дечого загинуп:о; ап:е й те, 
що дійшло, покавуе, що чим:апо у нас буп:о вже 
таких людей, які хотіли, щоб думки їхні ширились 
людям на розвагу та добру науку. Тшк небагато 
ми й про тих людей знаем:о, бо тоді не було ще 
такого звичаю, я:к тепер, що письменник свої тво
ри підписує, апе дещо таки пощастило про них 
поабі рати з старих знов же таки книг. І от м:в 
бачимо, що насамперед у нас тоді дбали про бо
жественні речі і письмевними були здебільшого 
духовні, а через те с>уло у нас наібіаьше таких 
письменників, що про божественне й писади. Такий 
був у нас митрополіт київський Ларіон (покер 
р. 1054),-од його дійшло до нас "Слово о аа.коні 
і благодаті" -казання: про те, .як Вонодимир Святий 
охрестив свій народ і у віру християнську його 
ввів. Такий був ще другий мвтропаліт Нли.м Сяо
лятич (помер коло р. 1 L54), дуже розумний і вче-

,, • u .... 

нии чолоюк, .як видко з одного вого ., пославІя , 
що дійшло до нас. Такий був і еuископ Нири.ло 
Туроsський (помер коло 1182 р:). що лишив по соб~ 
хільва гарних казанвів. Це були вчені люде, я:к1 
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добре знали грецьке письменство й силвувались 
писати та~t, як писали тодІ греt:tи звисока, пиш:

нпми словами, на грецьких письменниюв пасила

ю•rись. Чарез те мабуть tx не розуміли ваші прості 
люде, а тільки са~і духовні та князі, та й то 
певне не всі. Далеко розбірливіші були такі з 
тогочасних письменників, Що П>1сали по-пр-осту, 

не аагRняючись у велику науку. Такий був св. 
Тодосій Печерський (иомер р. 1074), чернець ЯІ{,ів, 
проиодобний Нестор ( в:ародивси 1057 р) і чимало 
инших Ці письменники по-пр:>ету навчали людей:, 
ик їм вірити. як по-християнському жити та Бога 
хнали'І'и, щоб царствія божого доступити. Скл~
дали вони і житія ваших святців (кннзів-Нолоди
мира, Бориса та Гліба, печерських свкrи'С, то-що), 
н. в них 1 покааували зразки •.rакого христин tІСЬ

кого життя. Sгадувалu вони часом і про ті несrрав
ди. що терпів простий народ--про хабJрв:ицтво та 
вдирство, про суди неправедвj, що чикили наро
дові князі та їхні слуги-тіуни. Видко а ТИJ( творів, 
що ці неправди й тоді допікали людам не агірш, 
лк і аа ваших часів. 

АІІІІПО Па- Дуже цікаві були в старовину так звані 
ІОІІІR та "папомники", то-б-то оповідав:ня: про по
ІОRОАІІІР дорожі на прощу до святої землі. Іх булu 
ІІОІОІІІ. тоді багато, але ·найдавніmе і найкраще 
належить Данилові. ігуменові що їздив в У краї пі 
ва сrрощу до Єрусалиму на початку XLI віку, & 

по rім СРОЮ подорож сиисав докладно. Д;~нило всю 
святу землю сходив своїми ногами, все роздивив

ся там і по-\}росту роскааав у своїй книзі: і про 
те, а в:и\1 він їздив, і ного сrрівав, і Щ<J бачив 
коло гробу Храстового в Єруvали\І:іІ, і яка там 
с rорона. і як він на чуж11ні зrа.дуван свою рідв:у 
вемлю та нудивсІІ аа нею. І так щиро та, цікаво 
1 ДаІ!ила це роскаа1но, Щ'1 наші предкtІ дуже 
улю1или були йоrо книгу і бага'l'О й потім п,,лом

ІІиків- прочан СИЛКJ'ВаJІИСЬ Т~К, ЯК він, СВОЇ ПОД,О-
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рожі списувати. Гарно теж списав свое житта 
спавний княаь Воподимир Мономах (народ. 1053, 
помер 1125 р.) у своій духо'ішиц1 або, нк він каже, 
,.грамоти ці.. до ді1·ей. Булши в далсвому поході, 
ивань вад.\' мав дати науку своїм дітям, як їм жи
ти та як у княнівстві лад давати. Ото й роскааув 
квяаь, як він са:м жив, та навчав бути добрими 
й милосердними, дбати про людей, не нр11ндити 
нікого, вбогим помагати та сиротам. усе самим 
робити. а не ад~tватись тіпьни ва сnуг. Вояка 
доt'1рий, Володимир Мономах був і ровумвим та 
пюдн f!И\1 чопонjком, і :його 1·рамотицІІ под.ае гарну 

IOІJFY не ТІЛІ>Fй самими слоnнми, а й nрик.nадом. 
8 неї .ми бuчимо. як жили тоді і княві. і прості 
люде, про що дбали й яке 2ііиття au сораведпиве 
:м:нпи. 

Одним 8 найкращих у старовину творів 
.RІrоІІС буя літопис. Це nовість про те, що ,дія

лось на РусІ в с-::арови8у, в~jдки nішла аеиля 
руська, хто nочав у 1'\вїnі княаювати та як жили 

наші предки По теперішньому хааrучв, це була 
історjя рідн Го враю, тільки що розписана по ро
Рм, що і я кого po:sy у пас діялось. Хто написав 
цю .uо1'ість", доклІідно нен дu.мо. Сnершу АJМ:&ЛИ 
були, що її написав чернеаь 8 Печерського мана
стири Нестор, тим-то й проsваввй пітоаІІсцем. 
Але поті .. , .копи uоча.1И рівняти один до одиого 
ті списки niтt•nиcy,· що до нас подоходмлв, то й 
виявилось, що не одна. то людина писала, а було 
бигато лІ-гошrсі•~; ножен даnьший літописеu.ь їх. 
персрuблн в пn-сІЗuєму: одно додана в, друге вкоро

чу нав, переи ни чував- і таним способом, літо
пис-праця Gаrатьох людей, а між ними був ма
буть і аrн;~ан ий Неuтор. Літоавс так ананий llо
чаткпвий ЛІtчинае од сотвореанн свjта. далі роскаауе, 
як жил~І Пt-'рІІІІ люде (п.е все а біблії ваято), потім: 
потро2<у переходить до слов'ян, розповідає які й 
де слов'янські народа жили, і нарешті доходить 
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до веІІUІ~ прецаів, ОJІов'ав русьІПІХ, вайбіаьше 
апвввючиоь ва по.пявах, що вап »Жйпв Киfвсьав 
ввввівство Дійшовши до того, ак новгородці по
впииапи ввявюва'l'и до себе варягів ів-ва мора, 
.uітопис оповідав потік про кожного ввявs: окроме: 
про внявя: О.пега, про Ігора: та його дружину О.пь
гу, про Свs'l'ос.пава та свtІів його, а s:ких Во.поди
кир охрестив свНt народ; про сивів Нолодим:вра., 
а в вих вайбільш спиияетьси: ва Ярославі Мудрому; 
про те, як поділено всю землю русь.ву між сино.ми 
та вну.вами Ярuс.па.вовим:и і ак в того усобиці й 
чвари nовстали. Далі вже оповідав про подіі ва рідвій 
вем:.пі Киівський nітопис (до р. 1201), а в того року 
Галицько-Ноливсьвий (до р. 1292). 

TJ, що писапи цю історію рідного краю, були, 
ак ва свій час учені люде, бо вивбіра.пи в писа
вого щ6 було про руське тогочасне царство, подо
дава.п:и також щ6 чули в y>Js:Rиx перенавів, дещо 
в народнього повірря й да.пи гарно в •альований 
обрав бувальщини сJюго рідного народа. Таких гар· 
вих літописів жаден виший народ пе м:а.в, і в них 
ки ~епер. доІШадво вв:аемо, що робипось у вас ва 
старих: часів, як жили ваші давні предки, як свою 
державу будували та боровили її, як бороався в 
дикнии здоби:чник1ми стеnовими, ак потроху в 
св.пу вбивались, ак просвіти.пись Христовою вірою 
і т. и. І росказаво все це так гарно та докладно, 
що стародавві .пюде ча.с'l'О мов живі встаюrь перед 
наьп.~. а давно минулі події неначе просто перед 
вашими очима одбуваються. Як би не бу.по цих 
піrописів, то вся :минувшина ваша пішла б у не
пам'ять і :ив тепер мов по-ночі блукали б по тих 
давніх часах, не ВНС:Іоючв:, що діялось тоді й як 
люде жвпи. Багато nодій і пюдt-й і навіть ста
рих творів письменства нашого вберегли од ваги
белі наші пітоаиси. І не дурно вчені пюде й тепер 
Ух читають. з вих учаться та вввбірують усяку 
найдрібнішу звістку про життя: ваших предків. 
Коли б навіть ів тих давніх часів до вас вічого 
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більш не дійшло було, опріч пітопису, то й в його 
самого ми багато мог.JJи б.,дізватися про старовину 
днедавню. Та й мова літопису, хоча ніби И та 
сама церковво-слон'янська, але вона живіша й 
ближча до тіеї, якою тоді люде говорИJІИ, вїж 
ввші, чисто церковні твори. Видко, що коnи про 
живі речі доводилось писати то мимоволі виходило 
тав, як живі пюде тоді говорили . 

• спово о ІІОJІ· Вже в літ_опису маемо посписуваних 
ІJ ІrоревІм•. чимало творІв тогочасвого письменства: 

то перекав народній~ то уривон а пісні, то якась 
приказка, а то й ціла писана річ, .як от агадана 

вже "грамотиця" Вплоди:мира :Мономаха. Але й 
по-ва літописом один таний ТРір дійшов до нас 
цілий. Це "Lлово о полку Ігоревім", або пісня про 
похід р. 1185-го Новгород-Сіверського князя Ігоря 
а військом: про'Іи степоної орди полопецької. Хто 
цю пісню св.пав-ва ім'я не звісно, видко тільюІ, 
що то був чоловік, явий сам: ходив в вняаем: у 
похід, і склав вів свою пісню зараз же по том:r, 
як той вещасливІІЙ похід одбувся. Складено слово 
вадавичайво гарвп. Описується в йому, як випра
влялось військо Ігореве в похід, як рушало сте
Іюм:, як стрілосн а Половцями. Почалась велика 
січа: військо Ігореве усе полягл;•, а самого КІllІЗЯ 
та його слугу Овпура в декі.пько.ма із товариства 
в полон увято,-1 вся природа ніби тужить за ни
ми, як тужить-побив~етьск вдома вірна дружина І го
рова, виглядаючи свого чоловіва-в:вs:вя. На прикінці 
Ігорь а Овнурем тікають а неволі половецької й 
прибувають у рідну сторону, у край веселий, між 
пюд хрещений, у городи християнські. 

Все це переказано так гарно 1 в таним: почут· 
тям, ве.пиним:, що й тепер читаючи переживааш 
пригоди бідолашного князя Ігоря: і ждеш-не-ді· 
ждemcs.r, кояи то вшу рщну сторону діетанеться. 
Коли с:ча скінчилась для наших нещасливо, то 
J.Іібп справді бачимо і почуваемо, sк 
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На11еть трава жаnощаwи, 
А дер.,во з туІ·сю к аемпі прик:повип:ооs; 

ак ед тіеУ крівавої Dриrоди 
Тnсва роапіяса: по русьвій аемпі, 
Пе11аnь жирва те11е средь аемпі русьвіа:. 

Невідомий автор у.міе, мовпвв, додати zапощів, умів 
вахопвти ними й читача,- видко, веnииоrо то був 
sисту цей ~оповік що з далеqі віків промовпав так до 
серцs й вворушуе його D.ксав він уже простіше, ніж 
ввичайво тоді писапи, смадом: наших народніх пі
сень, тим-то чимсь рідним овиваетьсн його пісня ва
віть у старій одежі тt;дішньої :м:ови. Досить тіпьки 
одмінити деяиі старі слова на виmі теперІшні-і вже 
легко буде ве то ароsу.міти, а й цілим: серцем оз
ватись на. дю стару думу. 

ЧІІ ВІІІІІІІ· "Слово о п~лку І го ревім" це вайкра
n~св аавиє щий твір нашого старо-І'О nисьменства. 8 
ІІС~ІВИСТІО. його, та ще а .кільнох. у· ривкі а тав:их са

мих ду:м, ми бачимо, що наші предки потроху дій
mпи були вже до на:Иuищого мистецтва, до справж

ньої вмілости малювати жи rтя сво& рідним сnовом. 
Як ии вже аваемо, письменство спершу було у wac 
чуже, поввчене і про божественні речі, бо христи
янство перейшло до нас од чужих людей і Dерmи
:ии письменвими людьми були сами аа себе духов
ні. Uтже не диво, що й писапи вони вайбільш про 
божественні речі, потрібнІ дпя душі спасения. Ал~ 
людина про людське й ду:м:ае. І воли грамота у 
нас трохи nоширилась, а письменних людей при
було і не тільки між духовними, то починають 
вони писати й про всякі ае:мні і авичайні речі. 
Бачимо ми те в літопису, а надто в w Слові о пол
ку Ігоревім:" цю думу написав, видимо, ве s духов
них а хтось в кнqаевого війська,- видко, і між 
військовими були вже добре вчені й освічені лю
Де, що вміли вже так прегарна писати. Серед про
стого ж люду, серед народу, тюшх тоді ще не було, 
тнм-то в старому нашому письиенстві в мало ще 

вгадується про простих людей, а більше про духо-
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вепство та ння:аів з їхsjм вШсьиом:. Але в тоrо, 
як щвиди.о наm1 людt~ аникали до письменства та 

ЯІС щиро до його брались, можна думати, що воно 

д<ші ще в більшу вбиюІся б силу і c·ra1ro б· зов
сім: народнім:, як tи не сталось тоді ва ваші~ аєм
лі велиного лиха. 

А саме-рону 1224 прийшли нагло Татари, но
вий і незнаний до того народ, що проявився в 
степу; побили пони на.:.uих кннаів 3 військом:, по
тім р. 124.0 вруіjнувани Київ і всі :міста на 
Україні, СИЛУ Л одеЙ ІІОІlИЩНЛИ, ИНШИХ у IIOJIOI{ 

забрали й повернули у не~олю, а всю землю на
шу повоювали Багато е~ся:иого добра тод1 пponauo, 
аем:ля наша сnустіла і народові було вже не до 
mкіл, не до осніти та письменства. Усі, хто міг, 
тікали од Татпр далі на захід та північ; на пів
ночі повсrало незабаром нове, Московсьне, царство 

в своєю мовою й споїм ппсьменством. А наші лю
де по!)И ще то скинули ярмо татарсьие та зібра
лись анав своє житrя одбудозува't'и, то баrі\ТО 

агивуло часу марно. Але таки потроху почали 
вови знов доходи1.1и свого, та вже за ин.швх обста

вин, то й письменс1•во стало инmим. 



ІІІ. Середуще письменство. 

СвІnкаа nп- Року 1321-го Ки"ів і земля: Rиївська-·ота 
1010 та Поль- давнІІ Русь-скинувши а себе певолю 

111е10. татарсьІ!у, пристає н прийми. до великого 

хнявівства Литовського. Року 1386·го Литва. й 
Руеь беруть спілку 3 Польщею, як рівні а рівними 
н одну державу єднаються. А 'l'И.М часом на пів
нічвому сході виростає і в колодочн.и вбивається 
Московщив:а, дуже й .міцне царство Московське. 
Давня земля Русьиа, як бачимо, ро35илася па два 
царства: ваші землі та білоруські були в одюй: 
державІ з Литnою й Польщею; ве.1икоруські ж об'єд
налися кpyro\l .М:t.:сJ\ВИ. Ото ж і перше були між 
нами та пііінічною державою pi)ftErицi, а вже тепер і 
вовсім колишній народ руський пuділи:всІІ ва три 
вароди-а своєю моuою кожен, 3 сrюїмв: звичаями, 
s своїм укладом усього життя:. Стала: таким чином: 
велнкороси або москалі, українці, тобто ми, та бі
.rюруси, яких у нас лu·гвив:а.м:и звали. Ма: прозивали 
вепиноросів московптами або москалями, вони 

нас черкасами, а то На8іть чубами. Наша аем:ля: 
для них була земля: литовська абр черкаська, на
ша. віра їм здавалась не такою, я-к у них, ваша 
мопа-чужою. І дальша юvорія: нее більш роаво
дить .колишніх братів, усе далі вони стають один 
од о.цноРо, прпвчаючись кожен своїм життям жиги 

Для унраїнсьного пароду спілна а Ли:твою та 
Іluльщею мала вепичеані Н<.tсшдtнr і поклала свої 
(:ЛІДИ на всю пашу історію і на письменство 
наше. 

:Коли Русь приставала до Ли·r.13и, - то :aa.mi 
люде Gулп далехо освітніші од справжніх: литви-
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вів: ці ве були ще ваніть христивне й ве мапи ві 
письмевства CB<'ro, ні ивmих адобутків освітвого 
п:юдсь:коrо життя, ~бо тіеІ, мо~ля:в, вупьтури, а 
жили :~~tало ве дико. Ото ж як поєдвалвсь вови в 
украrвцвми, то й uoчSJia у вас Литва ааповича
тись усякими здобутками: перенали у вас хри
стиянську віру, переняпи-хто освіти хотів -мову 
вашу, почави й аничаї ваші аасАоювати. Наша 
:мова вробиоась :мовою віби-то nаиською, мовою 
освіти ва Литві. Нею говорили князі литовські, 
вею вакони ПL !:СВИrи писано, нею 110 m~<onax уче

но, s:к і в девких инmих сусідів, наnр. у молда
ван. Багато а того часу подохс ди по до нас хня
вівських "грамот'", а то й цілі збірники; заковів, 
як от ,.СудеtSнпк• великого н.юJая Rааимира 
(1468 р.) або .Статут Ли·rонськиіі" (L52J -1529 р.), 
а в за.коні так і проrшсаво було, що по судах та 
иншвх урядах писарі мають тільки по вашому, 
nn-украївсьному, писати, а "не инmим нанком і 
словами•. Жили Лnт:на та Русь у добрій зпагод.і 
1 лиха одно одному не чинили. І так би й 
ішло все добре, жили б собі народи литовський, 
білоруський та укра.їнсьний: укуnі. як рівні, як с)и 
ве с1•алося було nепикого Jrиxa, ~к би іlольща. не 
почала вазіха'tи на те, щ1б о-5ох саільuиків свuїх 
під воги собі підбити. Сталося це року 1569-го, 
по новій умо11і або--як 'J'Оді .кааали-унії в Люб· 
лині. Ци увін дала Польщі великі права, а нашj 
аемпі ве.мов би шдбила полякам у шддавство та 
посідання. Не стІіло вже ріввости, а разом і добра 
ве стапо. А надто ак лочалася ще й боротьба аа 
:віру. 

6арот~8а аа У П .. тьщі дуже J:jелину силу ваяпи ·го
аІру ІІІРОА· ді пани-магнати, що nовернули в нрі
ІІсть. Wко.nм. пацтво простий люд і_ нру гили держа.
вuю- Річчю 1Іоспол итою, тобто республікою поль
ською- Як сами хотіли. Король не мав ТіНІ сини, 
бо його обірали ті ж таки ·пан.и, шляхта, і обірали 
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тільки таких на коропів, що слухали. ш.ttяхти. Ото 
підбивши під себе нашу Украіну,_ посунула пави
шляхта до нас та. й ву свої порядки ааводит:в, а 
ваш лад стародавній ламати, Постало й у нас 
кріпацтво, якого вроду не бу.11о, про яке й не чу
вали у вас люде. llрос'Гий ~арод, селние почали 
павщипу робити. А родимі пани вапrі, побачивши, 
що польським панам краще жити, й собі аа ними 
ніmли, почали катопицьку віру переймати та мову 
uольсь:к_v-словс.м і сuбі стали по-троху од свого 
народа одбиватись і дn по.ляків приставати. 8а 
пшяхтою по унули на Унраіну ксевдзи та чевці
~нуїти і надумали, щоб увесь· народ український 
у ІІатолицт.но повернутІІ, щоб no всій Польщі тjль
ки едва віра була-кuтолиць.ка та один народ
nольський. А народ наш міцно державсь своеї 
нредківської- благочестивої, мовляли тсд1-віри і 
не хотів paao\l а вірою мівяти й народність, 
тоб-то ва поляків перевертв.тись. І стала велика на 
нашій Увраїні а того ааверюха та боротьба. ІJо
встало у нас козацтво, що збройною ру кою свІЙ 
нрай та віру боронило. ПоІ;Jс'fали й школИ та 
письменство, що вже самим ровумом та освітu.JО 
од насильства попьсьвоrо одбиnнлиоь. Наші люде 
rю містах, міщане тоб-то, поча.п:и такі ваводити 
спілви, що звались брацтва.ми, і цt сnілки rуртом: 
8Іі.водили школи, друкарві, помагали своїм людям, 
~rк брати, і боролись аа свGе право. І незабаром: 
укрилась Україна брацтвами, процвіла шrоламя: 
КРЛО кожної церкви була своя школа та шпиталь, 
·rоб-то притулок ;и.лн сиріт, у~tоввць та Fбогих, аж 
чужинці тому Д\:1 пува..п:ись, нк високо стояла про
світа в • козацькій вем:.nі". Разом в тим: і пись
мuн~тво потирилось і книг намножилось, бо те

пор не треба вже було, як колись, кожну квигу 
ІІUрізно переписуRатu, а можна стало вже багато 
кашг од.раву друкувати. Стало на У.враїні багато 
М друкарень. 
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АРJІІРСТІО Друкарство п~чапось на світі в попа~ 
11 виви XV віu, воли Іван Гymeнtept при~ 

JвраІІІ. вагодин до дру.кува.ввв: книг пересуьні JJiтe~ 
ри. Вже ега.дано попереду, я.ку велику ш слугу зро
било друкування книг лрuсвІті, школі та. пись"'ен
ству. 8 11вига.ми теuер .стало да..у:еко пекше, бо 
аамісць спи('.увавня однієї КrіИГи можна було нрав 
багато їх •Jдfіивuти, їх побільшало дуже, вони 
дешевші зробились, так що вже не сами ;ш:шень 
багаті пюде могли їх собі набувати. Просвіта 
cnpanдi nішла. в народ. nошири11ась і перестала тіль
ви вельможним слуrунати. А цо вже проuто ввеоь 
СІ1іт леревернуло, арі..,вяло людей м:і~к собою, бо 
й убогий та веаначний чоло~ік наукою міг дохо
дити вершків людського знання та порінв.-тися в 
вайвищими людьми. Тому, що на Унраїні так по
ширилась б) ла тоді просвіта, найдужче допомогло 
друкарство, бо наші nредки добре бачили і розу
міли, яка в йому сила, j почали снріаь раа.ом: в шко· 
лами й друнарні ставити. І тоді, .их у Московщині 
не було жадної друкарні, а як ааяелась була од
ва в Москві, то темвий народ її поби.в і поруйну
вав, а друкарів розігнав-у вас були вже десятки 
друнарень. llерший:, хто почав на У країну ІСниги 
друкувати, був німець Швайпольт Фіоль, що 
р. 1491-ro надрукував у Rракові кілька божествен
них, церковних книг, ···часловець, псалтирь та инші. 
8а ним пішов учевий.лікарь Cuopuнa, що заходився 
коло друкуванни біблії та ивm:юt теж церковвих 
книr. поправивши в них м:ову так, щоб могли їх 
вже й прості люде розуміти. А як у Москві на
род розбпв пе-ршу і едйну друкарню, то друкарі 
авjдти, Федорович. та Мстиславець, повтікали тев 
на У нраї~::~у і як ту-г Ї"4 ні~то на nерешкоді не 
стояв і їхньому ділу не боронив, 'l'O нонн й 'QСЇ:ІИJЬ 
на Унраїні та свое .діло друкарське nочали б~збо
ронно справлати J внов ж чим:а.по падрукуваJІИ 

книг. Через те, Щ() на Україні кожному була то
ді вопя друнарні ставити і того ніхто не боровив 
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і можна було все писати, не боючись кари, як те 
водялось по инш:Их царствах, то брацтва, мана
отврІ, а то й пpDC'l'O д'> нау.ки nрихильні люде ва· 
водить сrюї друнDркі. На:йбільшоі аа т11х часін сла
ви важили дру•са рні: братів М~.мониrtів у Вильні, 
вняая Костя.н.тина Острозеького в Uc роаі, б;)аць
кt 11,рукарН1 у Львuві тсt в RI;tYвt, а агодом київська 
лаврськ;.; дру.Rарнн ·та инші. І б~нато ці дру арні 
пус1 И·1И иJ.ж ЛЮДе КОШТОВІ:! ИХ КНИ!j', -так р 1581-ГО 
вгttдц.ний. кня.аь Острuаський, що мало ве сам: а ве
nикого панс1'ва, ще держався рі-tної старовини, 

и~друкува8 аершу nовну Біблію церковнl'Ю м:о~ою, 
-д<УІИ ще та~<ої :вни:rи і в свіТІ в~ було, бо тіЛьки 
уривки а святого ІІ.и:сь;ма друковано слов'янською 
:МОЕ'ОЮ. 

ПереІІІІА~е Вже мn вЕіае\tо як помогла ппсьм:ен-
••~~ІеІІство. ств у дру.нарсьна вмілі сть. І от як стали у 
нас дру~<арні й почuли кuиги друнувати, то й ntJCЬ· 
:менс'l'ВО дуже п,)~ириn[>t=ь, .ко.пи рівняти до дав
віших ч сі~, як було за воївськuї держави. Та 
ве .тільки потирипось письменство, але й змістом 
ста.по ваше багатше і з вовиІІ(И думками, що 
Тt·пер етапи до нас заходити просто а Європи. 
а., давнІших часів, як скиаано нже бу.по, пись
менство йmJю до нас "д Греків та ваших роди
-чів, пів ,енних слов\ш Тепер ж, ак nоєднаnись .ми 
в Польщею то череа неї ста.пи ближче до Ва· 
:z.ідвьої Єнропи. де живуть і тоді жи.пи найосвіт
кіші пароди в світі, як от німці, фравцуви, іташйці, 
то·що. Тим часом грецькн. держсtва ваала, її П<'
иоювu.в Турчи11, оскіта там у турецькій нево.пі 
вменшилась і пригасла. а ми почали вчитись од 
ва'<ідніх нарuдів, НІМЦів то-що, які ш:.ме тоді 
дуже почади за ваукою уnадати. А ця наука та 
письменстп •, які ми анідев бр<ша:, вже бу11и вищі 
й нращі, нїж ті, що заходили до вас од Греків. 
Но тільки самі церковні книги, як було за ста
рих часІв, а й усякі ввші шmпи до вас ів 
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€вропи через Польщу. У вас їх перею1адали на 
нашу мову і в ник учились тому, як і свое рідв:е 
письменство на кращу дорогу винести. Багатu 
тоді подаходило до нас так званих лицарсt>ких 
повістеИ, як ото про Бову-хоролевича, або Триста
на-лицаря; багато ивmих 'l'Bopin і навіть наукоnі 
збірники того ч~су, як .,Луцидарій", то-що. Але 
ще більшу мало вагу, що разом в західні ми 

книжиами доходили до нас і номочасні думки про 
те, що письменство nойинно бути на Rористь 

народові і тому-то йоrо мовою треба писати. 
От під впли ном rrакнх думок .починають у нас 
вчені та письмепні люде 1шдати церковну мо іу, 
Щ() нею перше книжки Писали, та все більш набли
жатися до тієї, якою народ го13орить. І найаерше 
сталось це 8 тими самими церковними та 61 •жествен

ними нвигами: їх почали переклада~и на наше, щоб 

народ зміг краще розуміти Христову науку. 

Духовне ПІІСЬ· Йдучи слідом аа німцями, що саме то
менство І 11- ді uереьлали св. письмо на просту сною 
ща наука. мову, почали й у нас письменні люде про

стою мовою витолковунати істи•fи христ.вянської 
віри для простих людей. Так повапн увано було 

багато так званих тоді "Учительних Єван.zелій", 
вбірок 8 назаннлми та поясненнями. як повинеІІ 
вірува1 И добриЙ ХрИСТИІІНИН. 8а ЦИ'dИ збірнами 
nішли ве'Іаб:.~ром і nеревлади святого письм:~ на 
народою мову, щuб, як тоді казали, і нанпрості
ший чоловік міг би його ароsуміти. Так переклав 
по нашому євангелію [ ригорій архимандрит а Пе
ресопниці (" Псресопвицььа евавгелія ". р. 1556--
1561), потім другий nерекладаробив Василь ТяУJ.ин
ський (1580 р.), а аа ним і ще одив: учений чоловік, 
Негалевсь"ий, і багато инmих: над тим пrацювало. 
Инші люде, .яких більш рідна старонива захоплю
вала, починають nисати й оброблЯ'l'И літописи, що 
звались тоді r.Кроничка.ми"; ще инші бepyr~;~c;r до 
науни, до письменс'І'ва віршового та дра'І4а·гиqноrо. 
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І вже на прикінці ХVІ-го віку народились були 
у вас цілі гуртки nисьм:енаикtв, які торка:Юl'ЬСІІ 
и своіх творах у(:іх тих справ, що ними жив тоді 
ваш народ. Був напр. так~й остроаськиіі гурток, 
що вібрався був коло найвищої школи або ака
•емії в Острові; вгодом: перед вів у письменстві 
rурток :київсьпий. що складався 8 уqепих ~аївсь
кої академії. Ці школи високі багато пустили вче
них людей, а нови високо підняли просвіту й пв:сь
мевство не ті:~ьки у нас на Україні, а й по сусід
НІХ 8еМ,1ЯХ пішла доF)ра про них слава і їхкьою 
працею живились люде у Мосrювщиаі, в Мопда.вtі, 
в Сербії, то-що. Особзиво багато таких учених лю
дей вийшсrо 8 допіру 8І'адавої Київсь"ої а"аде.міі 
(ttасвовано її р. 1615-го), що довго була едив:ою 
вищою школою на всю східню Слов'янщипу 1 своє 
сайво наукове донеспа до ХІХ-го віку. 8 отих 
вищих. шкіл і вийшло вайбільше наш11х письмен
ииків того часу, то-б-то XVI- XVIII віків. 

Найдужче ровгорнулQсь ваше письм:ен-
JІІІ. ство, починаючи в вівпи ХVІ-го в. Тоді 

особпиво католики та евуіти почали иа віру право
СlІавву, а nольські пави-на наш народ напосідати, 
щоб підбитв його в армо неволі та в нащадвами 
викорінити, на. поляків перевернувши. На це наш 
варод не тільки у кріпацтво вови повертаии, од
бірfючв у його всі людські права, а 8аходились 
були нищити і касувати й старі ваші звичаї, 
uсобп:иво що-до віри, шоб тии лекmе бупо потім: 
наших людей у католицтво та поп:ьщиану поверну
ти. Та-к, в папеького накаву заходились ва Украї
ні натолицький халендарь заводити; так, потім: і 
ІІавсправжки таки завели унію, то-б-то добипись, 
щu до-хто а православних владик згодився првана

ТJІ над собою вверхність римського папи, а ие 
11.крегородського 11атріярха. Таким: ото способом 
внои, удруге, розхололи наш народ: перше роако

JІо.ІІв Іttt. нанів та мужиків і панів усяким: "пахо:м-
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ством нещасним • до себе перемавиJІи; тепер же 

розколола й ще на увіятів та православних і 
перших sвов же легко до себе перетягали-що 

проаь~ою, а що грозьбою, що висоІ.;ими ·~швами 

та грtm:ми, в. що неяки:ми ившими пр"'надв.ми. 

Надто ровколива ця позначилася р. 1596-го ва 
так вваtюму СоборІ Берестейському де аібра.лись 
ваші JІюде, духовні й снітсьRі, щоб у справах віри 
поровумітись. аамі сць порозуміння-самий розбрат 
вийшов. Частина бо їх прис·rала тоді до унії, 
част~Н<t. ж лишилась nри д~rш]й предківсьній: вірі 
•.га при старих авиqаях. І завелася а того часу 

колотнеqа на Унраїні зірвалась боротьба велика 
в <'ередині самого нашоrо варс,ду. 8а давніми ави
чаями стали агадані вже брацтва та козацтво. 
Та не самою аброею треба було оборонятись. 
Проти шкіл, проти науки та оисьмевства, як11ми 
добре орудували натолини 'ra уніяти, так само 

тільки шкодами, наукою та письмепством і :можна 
було гаразд воювати. Повстало тоді у вас чи мало 
гарвих творів nисьменства, а в них наші пись
менники абивали ту неправду, що точили вороги 

на віру та народ украї~:~ський. Це зветься поле
..м.и~tни..м. письменствоv, по нашому так скавати б

ніби войовничим, бо в йому ваші письменники 
словом та книжкою в ворогом: воювали, свою прав

ду ва л:юде виносили. 

Попемкчие Багато а·'явилось тоді таких полемич-
ІІІСЬІенстІо. вих, на оборову ві ри і народу нашого, й 
по нашому вaut~caнwx книг. Кращі в них були 
такі· .В'люч царствія небесного" (і587) що напи
сав учений в острозеького гуртка Гарасим С.мо
трицький; .О едивій :истинній nравоспавній вірі • 
( 1588) Василя Суражськоzо а того ж таки гуртка; 
"Апокрісіс• або nu вашuму одповідь ( Lo98) Хри
сr.:офора Брон.ського, дуже ровумної та вч""ної лю
дини; "Uере~торога- невідпио чия, -гадають так, 
що одного а nьвівських братчиків, Юрка Рогатинця; 
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"Тревос" або плач (1610J Гарасимового сина 
Мелетія С.мотриць'<-ого (nисана поІІьскою мовою); 
,. Паліноді2 •- до.ІСJІадна оборона православної віри 
од ус2ких вигадок Захарія Копистенсь1lоzо, чи:м:а
JІО "посланій" ченця: а Афону Івана Вишенського 
і багато ипших. Проти цих творів уніяти та ка
толики і свої писали, теж адебільшого по вашому, 
і :між уніятськими письменниками вайбільш ви
значались: Петро Скарzа--.,Описанье і оборона 
собору руског,> борt::С'І.'еЙсногоr. (1597), Іпатій По
тій-., Унія", ,.Гармонія", та "Антіррізіс", то-б-то 
оборона унії, Вения.мин Рутський, то-що. 

Всі ці книги, що СІшадають разом вели.в.ий 
набуток у нашому пиеьменстві, понаписувані були 
ніби про речі цервовні, божественні. Всі вони 
насамперед дбали, щоб вияснити питання: про те, 

чия: віра й чий обряд церковний .кращі та прав
~ввіmі-православні чи католицькі. Православні 
:а:ись:меппики доводили, що правда ва їхньому бо
ці, а натолини та уніяти свое вихвалювали. Але 
боротьба словом, оте амагання завзяте, провади
лась не аа самі церковні справи. Церквою тут 
ті.п:ьки зверху пахло, а навсправжки, в середиНІ 
було инше. Наші письменники разом: 8 благочести
вою вірою обстоювали і свою народність,. то-б-то 
хотіли, щоб народ наш не тільки своїми церков
вики справами порядкував, але й далі саvим со
бою був та жив nо-своему, і щоб його не кривди
•• чужинці ні в церкві, ні в усьому иншоиу жит
'l'Ї. Rатолини :й уніяти, навпаки, хотіли, щоб на
род не втручався: зовсім у церковні і всакі инші 
справи, то-б-то бажали 8 його вробити гній дл.я: 
Іольського панства і вічно :в ярмі держати. Через 
те, хоча ніби-то змагання було найбільше пра 
~ерковві речі, але всі розуміли, що тут мова 
мовилась про вrе житт.я: нашого народу. і змюбни 
•итал• цю 'Іасо:м гостру й дошкульну та ущіплилу 
впірnу. Тим більш вона була цікава, бо писали 
її вqені та рову:мні люде, яві вміли гарио і до 

6 
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.ІІ.&ду писати. Так Хр. Бр_онський, вeJJnкoi науЕІІ 
n:юдяиа, од науки ж і побивав своїХ. супро
тивникІв 1 пророкував, що й уся. Оо.:u.ща аа
гине, як що не nерестане напастунати й кривдйти 

укра~нців. Автор .Перестороги· .виясняє, чому ва 
Украї.в:і стало ·годі т~к гірко жити,-- це тому, каже 
вів, що наші предки мало про освіту й шв:о.пи 
дбали і дали ившим: себе випередИ'l'И в науці. Ме
летій Смотрицьний у своєму .. Треносі" од імени 
нещасної :матері - У країни .ніби плаче-тужить 8& 
ти:м:и синами рtднаї землі, що покипули її аа-ради 
павства веnикого, 8&:-д.п.я: лакомства нещасного. 

А вже з усіх найаапа.тrьніше писав Іван Вишенсь
кий. У своїх поспаніях вів картае панів та бага
тирів та впадик церковних, і самого короля ие 
милуючи, ва те, що живуть вони у роскошах, а 

своїх бра•rів, простий народ, ва ніщо мають, глу
зують в його, ображають і кривдя1•ь, хоча його 
працею тільки И держаться на світі. Всюди Вишевсь• 
.кий наперед виставлає тих., що • в одної мисочки 
полявку аJІЬбо борщик хлебчуть , "що одним: гермач
ком (свитою) укриваютьса• і .сами собі госnода і 
слуги суть", то-б-то трудящих простих людей. Ви
ходить, що Вишенський вs:е тоді додумався до 
того, що аж агодом усі роаум:ні та нЧені люде 
ух.ва.пили -що всі люде рівні і що найбільшої ва 
світі пошани варта-проста, але трудяща людина. 

ІІІІ"ІІ Не вва.жаю'Іи ва такі розумні думки 
ІІІrІ І та. на великий хист, ваЖкQ тоді бупо пись
ІQІІ. меfІникам нашим сперечатись а польсь-

кими. У тих. була сила. на вим:и тsгло руку ве.пь
кожне псе панство, та й ваукою вони ацебільшого 
наших переважа.пи, так що де-акі й ваші не видер
жували та перекида.пись згодом: до ник:. Так вро
бив вапр. агаданий вже МенетJЙ С.мотрицький:, що
иапїІсав був такий гарний плач од імени нещас
ної удовиці-Укре.їни. Згодом: він перекинувсь ва 
уиію і вже сам: до плачу доводив uат1р, свою рід-
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ну землю, неправдивими своїми писанвями. Ото 
ж розуміли тоді наm1 люде, що треба нам насам
перед наукою порівинтись а ворогом, бо годі, кон
п.вв Гарн.си:м: С:м:отрицьхий, ,.шrохо:му і голому аа 
аброjіного лицаря воювати, ~ проставу веученому 

аа :мудрого оратора одповідати". Нае ми ага ду нали, 
.яв ваші предки дбапи npo школи. Але для ш~іл, 
ва потребу школярам. вайперше всяких книжок 

по:вивІ:tо настачити, що по НИJІ.. вчаться. Ото ж 
АОВелося тії цвижвв шкільні складати і коло цього 
дjла янон же аахожуютьс.я вчені люде Треба було 
rрs:матив та словарjв- учитись мови, і такі гра:ма

'І!ВВИ св ладають Лаврентій Зизанііl- Т установський 
(1696 р) та вrадавий :вае Мелетій С.мотрицький 
(1619 р.). а словарь Па.мва Беринда (1627 р.). Тре
ба було про рі;ц.ву старовину анати, і от Інокен
тій [ ізель написав історію рідвого нра:ю, назвав
ши її "Сінопсис", то-б-то пере:каз літописвих тво
рів (1674) Треба було книжок і про сnовес:ні тво
ри та як їх с1ш~дати- і О'І' з'являються вс..вкі 
"реториви• та "піїтиви" про те, як орації силадати 
то. .вірші, "Наука апьбо способ зложення :ваванва" 
Іоанн.икія Галятовського (1659 р.) про те, яку церкві 
кавапня чи то пропоніді говорити: Багато й ин
ших буnо уqевих людей (Летро Mozuлa, Лазарь 
Баранович., Антін Радивилівський, то-що), які сво
їми науковими тьора:ми прац:ювзли на користь школі 
ваmі:й. та письмевству. 

Як високо стояла нже тotti у вас І:tаука., fіачи
мо а того, що ваших люд~:~й аакл:вна:ют~ і в ~fос
вовщиву, і там вови теж вuводя·rь m11оли, пишуть 
книги або виправляють старі, несуть сRітло науки 
та. вна.ння. Багато наших вемл.я:вів од,дапо свої сили 
й хист ва. цю роботу, щоб і Москву привчити Д<J 
науки (Епифаній Славин.ецький, Се.мен Полоцький 
св. Ди.митрtй Туптало-Ростовський, Степан. Яворсь· 
кий, 1еофан Прокопович. і. багато :внmих). Rоли на 
Москві вастав царь Петро І і заходився у себе І 
царстві нові порядни заводити, просвіту й науК) 
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ширити, то найпершими і найщирішими в тому 
помішнв.в:а:мв у його були наші ж таки зе)І.JІЛКИ. 
Хоча проти вахідньої Європи у нас ще була наука 
невеJІика, апе все ж проти Москви наші люде були 
да.nеко освітніmі, а через те й стали вони дпа неї 
вчитепяии та просdітни.ками. Треба ще додати, що 
тем::иі люде ва Московщині не дуже то прихи.пьпо 
стрів&JІИ наших, бо черев свою темноту думали, 
що українці не додержують правоспавної віри і 
всі чисто nоєретичі.пи. 8 страху перед гріхом: ба
гато наших .книжок на Москві попа.пено, а трохи 
зrо,цо.м:, .як ,увійшла Мос&ва в силу, то й почала 
книжки по нашому писані й зовсім: заборов.ати. 
Та про ц~ ще буде докладніше мова. 

ВІр•оае Поруч поnе.м:ич.вого, про всякі життьові 
UСІІІІІСТІО· справи, письменства та mкі.пьного повстає 
у нас і справжне красне письменство або поевія, 
адобуваючи собі велику прихильність і серед осві
чених, і серед простих людей. Це насамперед-вір
ша або віршове письменство. Перші на УкраІні 
вірші з'лв.пяються в .в:іпца ХVІ-го ві.ку, а як занесено 
вірші в По.пьщі, де віршовано си.пабичии.м: віршем, 
то й наші письменники теж на цей спосіб свої 
вірші скпада..пи. Так віршува.пи: Гараси.м. С.мот
рицький (вірші на герб .князів Островських), Андрій 
Ри.м.ша (на герб Сапіги), Касіян Сакович. (вірші на 
похорон гетьмана Петра Сагайдачного), Кири.ІЮ 
Транквиліон- Ставровецький (" Перло киогоціиное" 
1846 р.) і дуже багато ин ших. Взагаnі :кажуча, 
віршуванни так припа.по бупо до смаку тодіmві:м: 
письменникам:, що рjдко ява книга обходилась тоді 
бев віршованої посвати або nередмови. У віршах 
звичайно вихваляnи всяких панів вельможних (ці 
хваnебві вірші ввались "панегіриками" або агодом 
"одами• ), у віршах росказували про вс.яві життьові 
події, особпиво жаліетні (це "ля:м:енти'"'), віршем: 
виRJlада.ли науку, у вірші переробnлли молитви і 
таке ивше. Найбільш поширено буnо вірmув&ІІИS 
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по тодішніх школах і навіть ціла наува вироби
пась, .ик силадати вірші {"піїтива•), і ті, що ціеї 
науки вчились, повинні були на арааок сами й 
вірші снладати. На жаль, ці mківьні вірші здебівь
шого не велиRу ціну :мали. Гарно скnадати вірші, 
ик і вввгалі гарно писати, може не кожен, а тільки 
той, у кого е хист до цього. Вробитись поеток 
череа науку J:iO можна, і школи з своїми nіітикам:и 
розпподили тільви силу сялеив:у віршо:м:азів, але 
вони :мало що путнього писали, бо силкувались 
писати пишно, звисока, пе по-просту і не те, що 
сами почували. а як піїтина їм веnіла. Піїтина й 
школа забивали, таким чином:, щирість почування 
й простоту вислову, ці дві найперші умови поезії, 
а JІатомісць давали саму техніку ніршуваввя:, якої 
зовсім не Досить ДJІЯ справжньої поезії. Ось ваuр. 
один ще в 1'ращих вразків тодішньої поевії, ури
вок про смерть з "пісні вдячної" Транквиліона
Ставровецького, надрукованої в йогu вбірпику • Пер
ло :м:вогоців:вое" під заголовком:: "Лікарство роскош
вика:м: того світа". Нагло померший nав обертаеть
ся. до смерти, своІ росвоші згадуючи: 

Де мої ниві замнп коштовне мурованіі, 
І паn:а.ци мої світне і епічне мвльона.uії, 
І mка.тули мотом нафа.сова.нії, 
.Ніавики під злотом цугова.в:іІ? 
Де мої пресвІтлії злототка.ніr m~~отв, 
Рисі, собоn:і, :кармазини і дорогі mкар:патв'? 
О смерте! все твоїм приходом од :меве забране 
І ва ніни од очей моїх в тьмі сховано. 
Де мої сади і кра.сніі виногради, 
І ногами твоїми, о с~ерте, потоптавї 
І на-віКІІ од меве несподівано за.брв.ві? *) 

Ось і ще один зраао:в: в віршів ченця Климен
тія (ХVП-го віку) "0 друкарях, що вниги друкують•: 

Пишу вірmі друкарІІм, ре.w:ісвиRам сn:авяи:м, 
Rоторіі друкують книги православним 

8 ) Н!іГІіДJЮ, ЩО В CT!ipOBHtl)" ПНСЬІ'\еННИКИ Н8Ші ПНС"ЛИ ЛНСЬІ'\0."\ і· 
nракопксоІ'\ цсрковно·слов~"ськиІ'\, які R тепер у церковних книrех 
"'ожсмо б11чити. Лодо.ю вилиски ІІ.і тут нІішим теперішніl'\ правопксоJІІ.. 



- 86-

Людвм: бо ясі~r діло іх свято єсть і честно, 
А бв.рзііі тим, кпторії ши1оть бJІагочество. 

Друкують же в ея ні і церt<овнії об рядки 
І всі християнськії різнії порвдки: 

На. книгах бо вірнії моляться ко Богу 
f В КRИГ3Х обрітають ДО неба дорогу ... 

1 ІІ1іучи 'І'&.К Пог їх рихло друкувати, 
Що sa день, то нА можна за. рік преписати. 

Проте як годні вони од вірних похвали, 
Так за тру ди вдостой їх, .Боже вічвої слави. 

М<>на в цих араз.ках, як бачимо, досить чиста, 
апf: все-таки вірші виходили силувані, важкі для 
чи1 ання. кострюбаті-і тим еамим не дуже цікаві. 
Не було хиету й щирого nочування у цих вірmов
ників, зате через лад багв:то рову~уванв~, тим то 
виходила у них не nоеа1Я, а nросто вІршована 

проза. 

8ате тоді ж таки бували вже й ивші вірші. 
Бувало, що людині лежить щось на серці, само 
слово nрохаеться на люде, і вона про те :й СRЛf\Де 
пісню- тах, я :в nочуває, щиро, од серця. Та:ка 
nісня вже :кожному до серця доходить і такі самі 
думки й почуо&Н'Ня вавівае, .як і тому, хто тую 
пісню склав .. Оце настоящий вірш, сnравжня nое
аія і ті, що таві твори писали, буnи правдивими 
поетами. Мали ми й у TJ вже часи таких пись
менників, що вислоюrю.вали неегірш свої почут
'ГЯ про вся:кі людсью переживання, вайбjльше ж 

про :кохання, про коха~у людину. Тані були напр. 
Rлим:овський, гетьман Иааепа, Сем:ерживський, 
Двюбарепич, евя щенив Некрашевпч і багато неві
домих ва jм'я людей, од яких nодоходили до нас 
оті .,пісні та канти свіцькі", то-б-то вірші про всякі 
·світові пригода: та переживання. От напр. одна 
така давня "канта" про правду і неправду. 

Ой горе, горе на цім сяіті жити, 
Боронь Воже см~рти-буде Бог судити. 
Як чоловік здороn, всяний його любить, 
.Як лиха година- роди Ra одс1·упить. 
Ой ІІR тязшо-вах<ко каміння лупати, 
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Оі так тяжко-важко дітей годувати. 
Во старая ненька дітки rодувапа, 
Дітки годувала., вочі ве доспапа. 
А тепера дітки на те не вважають, 
Беруть отця-неньІІ"у під ноги вввжаJQть. 
Во тепер на. світі така. виішла кара, 
Що по всьому світі то вже есть uеnравда. 
Бо те пера правда. стоїть кра.іt порога, 
А тая неправда сидить ківец~: стопа. 
Бо теоера nравду б'ють воі та руrають, 
А тую веоравду трунком напувають. 
Бо тепера. правда СІ<'дить у темниці, 
А тая веправда в панів у світлиці. 
Бо теоера nравда скрізь уже закрита, 
Тількп есть приміта-ва хресті прибита. 

Ця прегарна ванта тах~ уподобалась иаmи:м: 
~юдам, що пішла широко я:к вародна піснв, і вже 
потік її не раа, а десsт:ка:ми а уст варода вапи
суваво. В кінці XVIII віку видано вже ціnу вбір:ку 
побожних .кавтj в-це вjдо:мий • Боrоrласнив." 

Дуже багато силадено було в старовину та.вих 
віршів, що ввуться сатиоич.нияи,--тс-б-то тахвх, 
що .картають і висміюють я.кі-иебудь вади nюдсьві, 
в смішному обраві виставпвють вввчаї чи життв: 
.и:коrо-вебудь ставу людей у вас иа Увраїві. Тах 
иапр. вірша про отця Неrребець:кого вискіювап:а 
.духовенство, друга вірша-простих ЛDдей, що 
пвутьсв: в nави, в дворянство. Між сатир~ 
ніршаки того часу чимало е таких, що навіть про 
бовественні ре 'І:Ї говорать жартома, виставmtючи 
й їх тав само на посміх, в:к авичайне пюдсьве 
життв:. Тані напр. усі веливодні або рівдва:иі вір
шІ. Ось ли росказуе одна ріадвя:ва. вірша про 
виrнаиия: перших людей в ра:ю. Боr ніби :каа:е: 

Пішов же вов, Адаме. з раюІ 
Об'ів('.я: яб.:~уR", аж соnеш! 
Це так ти доглядаєш гаю
Вез поnиту що хоч і рвеш? 
1 ти ідв, небого, nряств,
Ада.м тебе щоб наглядав, 
А щоб не сміла яблук крастк, 
Адаиу, я ва.гаіtку дав. 



-88-

А то ще в другій такій самій вірші рос:ва.ву
ється, як Христос грішні душі а пема виавопав, 
що важе: 

Аж Христос був на. роботі
Поnапив зовсім чоботи, 
Пок і ль пекло погасив 
І Адама. воскресив. 

Так само чима.по дотепвих віршів бупо напи
сано побутових, що :малюю гь життs:, яке воно бупо 
тоді:-· вапр. вірші свs:щени.ка Некрашевича. А то 
ще були nірші npo долю рідногІ) .краю, J:aipmi істо
рич.нz й патріотич.ні, .які роскааували, s:в тяжко 
жи••етьс.я на Укрсt.їві, .як її на всі боки шарпають, 
s:в сами її діти нероаумні помагають роапивати 
сяою матір убогую, .як у .кріаацтво повертають 
пюдей та як волю у них одбірають. 

Всі uокою щиро nрагнуть, 
Та. ве в sдев гуж всі тягвуть,-

тав писав про гірку долю У .країни гетьман Ма
зепа. Україну в та.ких віршах часто поиааують 
в абраві .убогої удови", що дітей своїх роагубипа, 
або-ще частіше -в абраві "чайки-небоги", ·що 
rвіацечко помостила й чаеня'Т'а вивела-при дарові: 

Oti біда-біда. чайцІ-небозі, 
Що вивеп-. діток при битій дорозі,-

оспівуе гірку долю рідного краю одна така вірша
пісв.s:. Такі вірші писа.пи не тільвв відомі нам 
аюде, а ще бшьше невідомі -шкод.ярі, студенти 
("спудеї" по тодішньо~о~у), дs:ки, що були раво:w: і 
навчителями по школах, і ввагапі письмеані nюде. 
Ці вірші. як вгадано вже, часто переходили в 
в:арод і. люде саінали їх . .як пісні, перероби~ши по
кану так, що вже агодом і не вгадати їхньої 
:иисьменної основи. Такі ото були й ті Д\'МИ коб
зарські, про .які ще маємо докладніше згадатй. 

Широко пішло по У кра І ні й драАtаmи't
АРІІ3ТІІЧИе 

неписьменt:тво - то-6-тu такс пиеь\1евство, 
IIICbleRCTIO . . ' u 

що И<1ГО 'Г.І:Ю;·И розмояою пишутьс:н и при-

в.вачені на те, щvб виставлнти їх по 1.еатрах Дра-
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матвчив письменство зайшло ва У країну теж ів 
Нахідньої Європи і теs через Польщу. Як і в дуже 
данню староsину, у греків, драматичне письм:ен
с~тво в Європі народилося в церковної служби (свя
щопик і дяк ніби розмовляють у церкві: то один, 
то другий голосом прокавують та співають) і 
~~першу в дії пояспялІІсь •r1 або ипші частни в 
(:пужби .божої, а надто таївства або чудеса,-че
ро:з те й авались волись у Європі перші драми 
містерія.м.и, або по нашому таїнствами. Потроху s 
t~еркви драми переходять до школи. Вчителі або 
школярі пишуть драми та сами ж їх і вистав.п:яють. 
Через те, що така шкільна драма пішла була од 
церкви, то спершу вона тільки й повааувала, що 
цервовні, божест.венні речі; особливо любили тоді 
виставляти в дії такі с"Іяті історії, яв варождениа 
Христа або його восвресенвя, а також із житій 
святих, щ6 вдавалося цікавішим та ва добру на
уку ба.гатши.м:. Любили теж виводити в дії rарпі 
або лихі прикмети людські (напр. Правда, Віра, 
Надія, Гріх, 3аsдрість, то-що) і сІUІадали так драму, 
що правда або добро рав-у-раз лихо або вривду 
nереважували. Писаnось так ва те, щоб на
вчити людей по правді робити, але-по правді 
ж кажучи -простим людям: занадто тяжко було 

арову_міти те, що звисока бапа:ка.но по цих дра
мах, 1 вони часто певне куняли ва та~еих мало 

аровум:іливих виставах. От, щоб розвеселити пю
дой та абудати їхню цікавість, nочали ото між діями 
драми вставляти весепевькі ніби картиави а життя, 
ниеан.і простою мовою і про буденні справи,-та.в 
н.иані інтер.медії або інтерлюдії то-б-то по нашому 
ніfіи встаrши. 3 драм тсt інтермедій складалася вже 
трагсдокояедія, то-б-то тана драма, де поруч ішли 
rіуJІи і rшсокі та божественні, і nрості та буденні 
с.ІІ ра ви. 

У нас були всі 'l'i драми, про акі тут згадано. 
: ~ ІСінци ХVІ-го або а початку ХVП-го віва. вже на 
УІІраїІІі шІшлярі .,комедії строють і грають'" і до нас 
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дійmпо декіпь.ка 8 тих "комедій". Маємо ми такі 
твори m:віnьиої драми, я:в ~дійстві,е на страств 
Христові" або "Мистерія страстей Христових"
про муки Христа, як "Царство натури людської"
про життя людське, як • Алексій, чоловік божий" 
і бвrато ипmих; писали так1 драми: І. BoлкoBLl'l~ св. 
Ди.м.итрій Ростовський, Семен Полоцький, то-що. 
8rодом дуже широкQ ПІшла трагедокомедія, вже 
бли•ча. до життя, простіша трохи. й до <Іроауміння 
ле:вша. (твори Теофана Прокоппвич.а, Лаврина Горки. 
Лещинського, 7 рохи.мович.а, Козач.инськ,r:го, Конись
кого, Лащевськоzо і багатьох инmих). Трагедо.ко
м:ед,ін виставляє вже поді; не тільки а божес1'Веп
вого, апе й 8 іоторії. Так [J рокооович не:t.nисав тра

rедо:вом:едіn "В.падимир"-про князя Володимира, 
як вів охрестив народ свіИ; ше другий письмен
ник написав навіть і про таку недсt.вню тоді бу
ва.пьщиву, ик Хме.пьвицьк.вй виаволиІі Україну з 
вевопі попьсь:вої (драма- "М:sлость божія;.). Драма 
т&ВИІІ от способом усе ближче стає до живого 

житоr~ й в його починає брати длл себе зміст і 
:всі обставини. Особnиво допомогли тут згадані 
:вже інтермедії, побутові сценки, що nотрок.у ви
ступають на перше :місце й робляться вайцікаві
шою частипою на виставах. Перші ін·rермедії, які 
дійпши до пас, написав Якуб [ аватович (1598-
1679) і виставив р. 161 ~-го на ярмарку n Камінці 
Стру:милоаій; одна а них понануе, як штукарь І\.ли:м 
продав аа:можньому господареві . Стець.кові вwа в 
~пшку, кажучи, що то лисиця:, 1 яка а того чу

дасі.в: вийшла. Найкращі агодом інтермедії наnи
сав Митрофан Довгалевський ("1:\.омическоє дlй
ствіе" 17~6 року і ,.Властотворній обраа чс.:.ювіко.пю
бія божія•, 1737 року). У Довгалевського стрі ваємо 
вже цілу нивку сценок, які живо й цінаво :малюють 
побут і живих людей-селян, жидrв, ципtн, моска
.пів, :мандрованих шко.пярів ( .. дя.ків-пиворіsів"), ва
решті запорожця, явий стоїть сnереду всіх инших 
діввих людей і якого найбільш улюбив і антор. Такі 
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иедії, особливо на святах, повсюду J 

у иас мандровавІ шко.пярі, заробляю• 

8. Вертеп. 

хліба шматок, а иншим роавагу даюqи; 
ни широко пішли в народі і sродипи J 



-92-

барси ШІJІьховий театр або тав званий вертеп. 
Вертепом: звалась деревява будка, в явій по дро
тах ходили .пя.пь.ки, а. говорив аа вих схований с;а 

будвою чоловік. Перша частина вертепа покаау
вапа події Христового варождениа, а друга-ави
ч~йну іН'].'ермедію в живого житта. Череа те, що 
такий театр легко бу.по покавувати, вертеп най

довше продержавеа а ус.ьоrо нamoro старого пись

менства й дожив маnо аж не до ваших днів. 

Н 8 J І 1• 
ІJ.ОГv-пвсьменс'l'Ва, починається. у нас ра-

Опріче храсного-віршовоготадраматич-

зом: і наука. а а ·неї особливо про минуле рідвого 
краю, історія. Сnершу буди де :коротенькі літописи. 
або, н:к їх тоді звали .кровички .. , та аааис.ки виІ
кі - "діярЇJ1Ші". Аж потім агод(,М nриходить вже й 
до в•.шиких та дuк.ІJадних історичних творів. 8 вих 
rоди'l·ьса вгадати насамперед літопис Самовидця, 
певідомого аnтора, про ПОLС'І'авна Хмельниць.когс 
та ивші події пойоrо смерти аж до р. 1702-ro. Само
видець просто, ane дуже докладно описує, що ва 

Унраїні того часу діsпось. Другою дуже rарвою 
історичною працею був пітопис Самійла Величка 
"Сиававів о войві вовацькій а пошІ.ка:м:и• ,-теж 
вайбіпьПіе про Хиеп:ьвицькоrо та да.пьmі часи до 
р. 1700-го. Велвчво в своїй історії багато подае а 
тогочасвих творів, що ходипи між пюдь:м:и і черев 
те ве тіпьви своїми сповами роскавує, що діялось~ 
а й ивmим: людам: Дае ніби с.пово. Ще більшу ва
гу мала для: наших дідів "Исторіа Русов и.n.и Ма
аой Росів", ава ходила всюду а такою славою, що 
иіби написав її відомий письменник того часу, 
архієnископ Георгій Кониський, але навсправжки 
ваnисhВ її хтось ивmий а українського панства
гадають, що Полетика. Ця історія дуже цікаво й 
талановито написав:а. Вона рос.каауе, як наш народ 
завжди боровсь аа свої нольности, аа свої давні 
праnа, аа те, щоб своїм ладом на своїй ае:dлі жи
ти. Росааауючи про це живо й nanкo, історія ця 
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иавчап:а так робити й своїх читачів і давапа а 
аитта: наших rетьманів і ивmих людей примади 
того, як треба служити рідному .краю та його воль
ности обороняти. Не .диво, Що цю історію дуже 
ваші предки любШІи і її скріаь читали та в неї 
вчились і переписували її, хоч вона була., нівроку 
собі, й величенька. Рааом а оповіданнями про :ми
нуле почала у нае вав'яауватись і наука про всяні 
виші сирани. Тан, пробуваво ан о .в перекладати на 
вашу мову аакони. Були книжки про господарство 

("Rивжиця дл.в: rосподарства•), про обичайвість 
(.Політика свJцькая:•), а найбільше, звичайно, прu 
всякі побожні справи ("Науки nарохіальнії", "На
родовіщавіе". то що). НайбіJІьmої а учених людей 
того часу зажив собі у нас слави Сковпрода. 

Гptropll Мудрець-философ Григорій Сховарода на-
СІОІОРОАІ· родився р. 1722-го в коаачій сем'ї ва 
Полтавщині. Вивчивmи~ь у киівській аквдемії~ 
Сковорода якийсь чао 
був аа навчителя по 
високих школах, апе 

допитливий роаум по

тяrвув його н світи, . . 
І ВІН ШШ.КИ СХОДИВ 

мало не всю Європу. 
Вернувшись на Укра
їну, Сковорода прова
див мандроване жит 

тя і навчав людей 
СJІовом і творами сво
їми. Помер він р. 
1794-ro. Дуже вчений 
і розумний чоловік, 
Сковор~да не хотів 
сам тшьии втіша- 9. fриrорІй Сковороде. 

тись наукою, а дшився нею а людьми. Сково

vода навчав, що треба бути добрим, що насам
nеред треба самого себе доанати, і доанавши цу-
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ратись лихого й робити саме добро. Сковорода. 
пе ді.пив людей ва паюв та мужиВІв, а дпа 
йоrо всі nynи: рівні й однакові..-усі П>де. І 
всіх однаково Сковорода іі навчав ак по правді 
жити та nюдей любити,-навчав писаними творами, 
а ще більш жuвим словuм:: по армар.ках, під церк
вами, в хатах і па.nацах-усюди цей мудриіі чо
повік у простій свиті, 8 сопілкою аа поясом і в 
торбою аа пnечим:а. в якій носив свої писання, 
невтомно сіяв мудре слово правди Наукові твори 
його (а їх дуже багато: "Наркиси, "Книга Асхаиь", 
.,Израипьський амій", .Жена Лотова", .. Діалог и.uи 
разгпагол о древвем: мірі" і ин.) могли тjльки 
вчені люде й розуміти добре, апе його живе слово 
всім падало однаково на душу і всім до серця до
ходило, аде-які його канти ще й досі сп і вають старці 
'І'а лірники, й сами тпго не знаючи·, х-го посР'ладав їх. 
Любити рідний край, усіх людей за людей мати 
і не цуратись простого варода-од Сковороди на
вчилися й наші піавjші письм:евники, як от Rот
ля:ревський або Квітка, і люданий дух мудрого 
"старчикаи довго ще виивляеться в українському 
письменстві й згодом:. 

ІпоnІттІ Отак старе ваше, до ХІХ-го віку, пись-
иа УІІРІіІІ. :м:енство, почавтись а церковних книг, 
потроху й дійшло до того, що давало і твори крас
ного письменства (вірші, драми), і писавuя про 
життьові справи (мt;)вля:в, публіцистику), і науку 
(історія), і найвищу мудрість лю.цську-філософію 
(твори Сковороди). ве кажучи вже про переклади 
чужих творів. За сотні шт розгорнулось широко 
nисьменство і од церковвої мови перейшло до 
народньої і все nростіше та простіше почива.ють 
писати письменеики наші, щоб усяке письмение 
могло читати їхні твори й розуміти, а не самі 
високовч~иі та одукон:1ні. І НJ.пснне ще ширm~ 
fюно б розгорнулось, .я.к би не саітRал<t. йuro була, 
лиха година, а саме- як би холодним вітром з 



-95-

Москви не повІяло А звідти ж воно при:йшло вам 
багато лиха. Москва тільки себе вважала ва справт
ніх людей і московське правительство варав же, 
скоро У .країна апучила·ся: н Московщиною, почало 
нас на москалів перевертаt'и: щоб ми однаково а 
вики робили, однаково говорили, однаково Богу 
молились і. навіть . дуиал11 однаково. Сnершу ва 
Москні наші книги просто звелено було nалити. 
бо у нас ус~ було вільно дру.кувати, а у них над 
усим стояв аась. А поrім коли московське прави
тельство й на Україні велику силу в::Jяло, а наш 
гетьм:анt:ький уряд мусjв перед нии поступитись, 
то ваші книги почало воно ва.бороня:ти, ваші дру
карні до_ ~оскви перевоаити, наші школи насувати, 
R церквІ приRеволево читати оо-мосиовському, а 

не по нашому (вапр. "Uвет~ тіхій", а не "Світе ти
х.вй'", .ак у нас до того читалося хоча б і з сло
в'яисьних книг), по ШКl'Лах учити так само тільки 
по-московському Щоб лекmе було ~аш українсь
кий народ виполонити, Москва перемавнла по
троху до себе українське панство що школою та 

иау.кою, а що чинами та маетвами, яR перше по

лаки буJІи зробили, а всі стародавві вольности 
українські покаrувала. І .::тало анов у вас так, що 
пани говорили nо-руському, а по вашому-самі 
неписьменні люде, кріпаки, що по шволах не вчи
п•сь, і наша мова стала ніби мужицькою мовою. 
Старі Школи ваші nеренелись, nросвіта загинула, 
письменство занеnадало, бо й друкувати нниги по 

нашому забороняли. Забули вже наші люде- й 
:к.то вони: чиї синИ': яких ба•гьків --і с•rали себе 
просто людьми або мужиками авати. І здавалось 

-вагиnула ва віки Україна, коли вже й рjдні діти 
перестали її піа:Навати або й одц)·роли.сь. І тільки 
ще письменс'РВО п~тиху про неї наrадува41О. 

Але в кінці XVIII віку воно одвело голос і дуж
.. ~ та гоJІосніше заговорило. Свівула нова надія: 
на то, що воскресне при~павий ва.род наш і знов 

Аоб'в1·ьея волі собі та щастя. Ця надія пробилася 
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в творах нового нашого пис:ьменства, що а пер

ших початків своїх свідомо й щиро стало аа рід
ниИ народ, його долю списуючи та його потреби 
обороняючи. Вародилось воно, те нове пис"І>менство, 
щ6 на r'рунті старого письменства, а щ6 на народ
ній поевії, на тих піснях, які nитворив серед себе 
сам народ і доніс аж до наших часів. Про старе 
письменство, ях воно йшло та що давало, ми вже 

знаємо. Тепер треба ще й народпю нашу поезію 
переглянути. 



ІУ. Народни сnовесність. 

Що таке 11- Досі була :мова upo ті твор• нamoro 
РОАІІІ САО- nисьменства~ що дійm.пи до нас nисани-
ІІСІІСJІ.? м:и: :кожне з них твори.па uдв:в. якась .пю· 

дива~ дуже часто й відома нак- письvенаив, 
автор. Але :ми Бже знаємо, що опріч таких писв.
них творів, серед народу живе дуже багато уст
них творів: од .П}Dдив:л до .пюдини, од nоволів:нs: 
до nокоління переходять вони не на письмі, а з 
уст в уста, живим: оповіданням: чи піснею. Напр., 
баба роскавуе онучатам: вавnу, я::ку чупа ко.пись 
од своєї ще баби; дівчина співав пісню, .в:коІ 
:u авчиnась од подруг і т. и. Хто св.:ме тую пісню 
або :кавку с:кnав, :ми не зв:аем:о. Часто навіть ие 
:можемо довнати напевне й часу, воІІИ пісню ск.па.
дено, :хоч иноді можна про це догадатJІСЬ иа під· 
ставі оспівуваних подій; можна також ,цоанатись, 
звідки і яким: ШJІЯ"(ОМ:- дійш.па до нас та. або инmа. 
вавка, рівняючи її до схожих вавок у ив:ших, су
сідніх або иавіt'ь ив:оці дуже да..п:еRu:х, ив.роців. 
Такі сnовесні твори, що переходить вепи~в:им:и, 
а устно, і про авторів їх ми нічого не вв:авм:о 
-звуться народньою поезією, народньою словесні
стю. Вихuдить, ніби автором таких творі11 бував 
ввесь народ --усі ті, хто передав їх далі, хто знае 
Іх. в не та або инша одна нюдцна з-пом:1ж н -.роду. 
І потроху це й nравда. ПиссJ.ні твори вже не мі
няються,- сказаво бо: написаного пером: не виво.по
чеш і волом -як наиисав автор, так воно й до 
віку буде. Ив:акше діпо з твора.м:и неписани
МІІ. IJicІID або кавку творить по-части :коисев:. хто 
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її співає або оповідае. Співаючи, забуде иводj 
людина, як її •ннчено, а то й навмисне, свідомо 
-там змівить слово, там додасть сnого, так 

промине дещо-і ІНІходить ніби й той самий твір, 
тільки н янmому од.нг_\-. ~)унаf.;, що й писані 
твори перех:одnть до народv И оuерт-tються cepe;u. 
його нже в ус'rному переtш<Jі, яlt шени або казка. 
Hanp. мапо Bf' Божне ннаt-~ Шенченневе ,.Реве та 
~тогне Дншр ширnкнИ", або l'лiGona "Стоїть гора 
ІJИСокан 1.1.' auo РудансЬІ\ОГО .,Щоб ~пі ~<іТИ КОЛІр 
ЧерНИЙ"- ВОНИ ХОДН'l'Ь ІІОМЇЖ !І ЮДЬ МИ і ЇХ СПіВ,а
JО'ГЬ, .як nісень, і рідко хто. СПltН\ЮЧИ їх, анае, хто 
саме ІХ наоисаtІ. Те ж Gyuu.e і 3 справжніми иа
Р"днімИ піснями. j ао всіею н<~.родttьою ооевіею,
тільки що вік та:и\х лісЕнtь '' е кілька літ чи там 
десятків років, а CO'l'Hi або. я.к ивод,і, то й тисячі 
.піт. Хтось .колись склаu пісню. Вона чи:wось при
па.па. ,цо вподоби ивши:и пюдям- родичам, сусідам. 
І од людини до людияи, а поволівнп в nоколів:вн 1 
од батька до сина nереходить, переробпяючись 
та nеремінJJючись, і та:к аж до наших часів дій
шла. А . в наrш часи вародвьою nо~аіею дуже ці
кав.п.яться, її ВЖf\ записують, е ціла ваука-етно
графія звАтьея, фольклор-·nро таві сповесю твори 
народш: вРва дослідЖ)Є. звідки ввя всJІ той чи 
пв11шй твір, лк і коли зайшов rro пас.~. яким шля

хом ТА. як П(:'рероблющшсь по дарові. про які nо
діі роскааув~ що с·а:ие подіяло, що його так .чи 
инакше пepepuGJieнo і т. и. Це все дуже цікаво 
знати. Gu така неписана пощ:~і.н дооон11яе й поя
сняе шн.:аuу іс•rорію наро;~а. not:aзy~. яким він 
був, як жив та чим ціваJІИвся. ~>ІJЛО чого вnадав 

та чщ·о домагансн. Ж . .итти наrодне наі111раще спо
с•t·ерегати ·n таких неписаних творів. бо Т}'Т аде
Gідьшuго 'I'Ї.rtь.toJ тю<•~ ІІJІІ•Йм и~Jt,f·ь . і держалось 

МН~НО, ЩО ,У~Ь•1М) HU род• •Ві .ЦlІ Д) IUJ Та ;ю С'.МЗЕJ 
пря11ада;ю, ІІро Т(', ш.о з 'l'аІ.-нх c:н~tH~CIІlJX творів 
найкраще ВЧН'J::ИСІJ народньuі моtш, можна нже :й 
ІН.· вгадуnатн: це с;.~,.мо соІJо:ю вжt ВІ!ДЮ>. 
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УІРІЇИСІІКІ Отже nереходимо тепер де устної, не-

ІІІРО.ІНR no- писаної, поеаlЇ народу українського. 

e31R- Нарuдня поезін. і н нас, як у кожнОІ'О 
вароду, дуже давн.н. Вона да;шко старіша од пи
саної поезії, од пись:М:іШС't•ва. Ще люде й nисати 
не вміли, ще й чутки пе б~rдо нро г..иuІ~менство, 

а лародня поезія була вже: співали людt· пісень, 

оrювідапи нааок, церекавували всякі нерек~аи np:J 
тих богів, що н їх ЛІ)де вір.ІШІІ 't'і.Щі, адо про щ~ 
давюmих людей. Можна напевне ска.з~ти, що ю· 
було такого часу. відколи евіт світом 1 люде на 
світі~ коди 5 не було народвьої поезії: вже а nер
нrою людиною, обдарованою слuвом, народилась j 

поеаія. Але про 'l'Y давню, предконічну поезjю .ми 
анаемо дуже-дуже мало. 3наемо хиба С'l'Їпьки. 
скільки з неї донеrли до нас письменні вже nа
АІ'ятки аб.о скільки її вбереглося в тих уривrtах 
старовини~ що випадком подоходили, не дуже од

мінившис». Про українську стару поеаію народню 
маемо агадr<и в перших наших письменв:их тво

рах-у церковних: казаннях, • у літописах, то-що. 
Але ве вхвалили старі ваші книжники народвьої 
поеаії. Ми вже знь.емо, що вони про саме божест
венне дбали, про душі спасення, а-скажемо піеІІя 
чи казка про мирське роскааувапи, та ще то ..І, і й про 

поганське, язичеське, бо тільки ж в:еданно наші 
люде християнами поробились і не звикли ще бу

ли до христової віри, а думали й жили ЯJ~ я ді
да-прадіда велося Ті>-6-то прещсовічв:ими погансь
кими звичаями. От через це й не sшобили І<аиж
ники-хрис'l'ИЯне ~их погансьІША тнорів і нвюш їх 
не ина&mе, ЯR ~~Gісовськими піснями", дянволо
вим насінням, що розпуска~· ca~f сатана по світі 
на лагубу душам ХрИС'ГИІ1Ю'J>1Ш.М. 'Га xori і UеНёіВИ
ДЇЛИ народпю нuезію (··гаrі ЮlІІ~Ішики. а І~('с ж і 
проти волі своt:ї дещu а Ht>: позанисун~ли: і ІЮНИ 
,J; 0_\'JІИ ДіТЬМИ СВОГ~) Час.\· т;;. Нар;~ду ТІ НССШДОМО 

· ~д iitJГO Gі:іГато н{Jіралв ~~ t:вбе. Так. у літоu~юу 

м;~І:М!І І~Їлу НИ3f<У СТарИХ nеr'ОШЗ.ЗЇВ-ТИХ. СаМИХ, ЩО 
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й устно до :нас ;ційmли, напр., про того Rожуи'.а:ву, 
що 8 8иіе:м: або печеніжином бився. Маемо та.хож 
уривки в старих пісень, багато прикавов, загадок, 
то-шо. 3 XVI в. стрівавмо вже вгадву по JШ.Ижках 
про деsві твори вародньої поезії, напр. ,.-думи"; 
випадком вбереглися навіть і записи народнjх пі
сень, наnр. пісвs: про Штефана-воєводу (1571-го року), 
яву хтось записав ва оц:ній ввижці тодішній. Зго
дом цікаві люде починають більше списувати длл 
себе народніх пісень, починають вже вбірати їх,
таких вбірвивів дійшло до вас не :мало од ХVПІ-го 
в. Потік пісві і в друковані ввиги попадаю•J'ь, в 
усякі співавини, то-що. А :вже а початку ХІХ-го в., 
са:м:е 8 тог(І часу, нв стало ва У країні нове пись
.:мевство, вчені люде не тільки у нас, а і по всьому 
світі сами ввmунують твори вародньої поезії, вапи
сують її араави, пишуть про вих і іх видають. У 
вародній поезії почали тоді шукати того, про що 
:мовчали письмевві пам'я'lr.и-вкавівов про народ
вій побут, про звичаї, бажання та потреби парода 
аа :минулі часи iioro волишиього життя. Так і 
почалась у вас та ваува про вародню словесність, 
що про неї вже вгадаво,-етнографія . 

.О.осІІІАІ 1010 Першими етнографами на Україні були 
ІІРОАИЬОТ перші ж письм:евники наші, як Rотлн-
ІоеаІТ. ревський, Квітка, то-що. Пишучи про народ 

і вародньо:ю :мовою, вови повинні були попереду са
ми добре до народнього життя придивитись, сnізна
ти ТІJШУ варода та його побут, бо тільки таким спо
собом .могли вони справді по народньому писати. 
І справді про Котляревського напр. росвавують, 
ніби він передягався в свиту, ходив по досвітRах 
та вечорницях і там. народньої вчився мови, ави
чаїв, пісень, то-що, а потім і списував усе те в 
своіх творах. Отав иароднл поеаі.я увіходила до 
письменства. Та був ще й другий mлях. Між 
учеии.:ми пюдьми, або-як питіи стали їх вва1'И
івтелігенціею повелисr. такі, що запопадливо збірали 
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й ваписува.пи твори в:а.родвьої с.повесв:ости, упо
ри,цвовува.пи jx у вбірвики й друвува.пи тав, як 
в в:ародв:іх уст ваписа.во. Перший qув такий у нас 
Зоріян Доленzа-Ходаковсьttий (1784-1825), що в прос
тій свиті сходив усю правобережну Україну й 
ваписав віпьха тисs:ч народніх пісень, а.пе ва жапь 
ті пісні свого часу не бу.пи надруковані. Rнивь 
М. Цертелєв (помер року 1869-го) перший і ва
друкував уже кіп.ька у.краївсь:ких дум рову 1819-го в 
:кв:иві • ОпЬІт'Ь со браніл старив:нЬІХ'Ь ма.пороссійсвихrь 
п'hсвей". Далі багато воло цього діна потруДивси 
дуже вчений чоловік, професор Михайло Макси-.мович. 
(1804-1873 р.), що видав кілька збірок а пісвам:и: 
(.Ма.пороссійсвія піюв:и,"' 1827 р.;. Украив:с:кШ народ
НЬІЯ пt.сни"' 1834 р. та виші). 8а. цими першики 
вбірача:ми вародв:ьої поезії пішли й инmі вчев:і 
п:юде, професори-Срезневський та Бодянський, Мет
линсьttий та Лукашевич, К ост о .маро в та Куліш, що вже 
не ті.пьки записували, а.пе й поясня.пп, витопиовували 
твори вародвьоі словесности (надто гарний вбір
ник був Куnіmа-"3аписrш u Южной Руси", 186 6-7 
р.). 8а 50 років ХІХ·го віку вібрано вже бупо 
стільки того словесного добра, що ва ввесь світ 
стала слава про унра'інську народаю nоевію, і на
віть ~ужинці nризвали, що рідно який народ таку 
багату й гарну мав пісню, ак у.кра.їнсьвий. 8годом, 
у 70-х роках у Rиїві заснувалось було ціле това
риство, щоб виучувати, видавати і поясиати твори 
вародвьої словесности. Воно вваnось "Південно
вахідвій відділ Географичного ,Говар11ства," а. на 
чо.пі його стояли такі вчені люде, як П. Чубинський, 
В. Антонович, М. Драzо.манов, !І. Житецький та инmі. 
І хоча не довго це товарис•rво працювапо, бо на
чальство його скасувало, а вчених розігнало, щоб 
не сміли про Україну та український народ дба-
1'и-;ше й аа вільRа літ во:но надбало ще бі.пьше 
поетичного матеріялу в народніх ус'!' і видало сім: 
1ншиких книг про всі сторони народнього побуту 
("'Гр у ДЬІ <:Jтвографичесно-статистичес.кой зкспедицjи 
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Jn 3ападgо. і>усскій край~ 1872-1878). Потім, у 80-х 
ронах і пізніше багато народнього матеріялу друку

нан журнал "Кіевская Старина" (1882-1906)~ а 
останніми часами два нау.кових: тоl~ариства-JІьвів
с:І.кР імени Шевченка та Київське унраїнське нау
коне товариство. Заходами :іі працею згаданих лю
дей та товариств зібрано неличе~:ну силу тнорів 
ІЮродп:ьої слонесвое ти і вся~:шх відомостей про 

життя, побут, звичаї й в'ір.vвання уьраїпського 
народу і теп~р можна про ЙОL'О вже його Алас
ними словами говорити -так. як він сам. у своїй 
поезії про себе говорить. 

ПІСІІ 3 усіх оддіJІів народньої поеаії найбіль-
ІІРОJІНІ. ший у nac і наИu<tгатmий- •J,e вародні 

пісні. Пісня на Україні 'l'aR с:nранді ношиrева, що 
од колиски до :м:огини ніби праважає чоло,\іка, на 
всіх перехрестях ЖИТ'l'Я його стріваючи й на всі 
нипадки в житті одuонідаючи. "Н чудових піснях, 
як пише один учений, вu(·півав народ ж,·рбу ма

тері над колискою дитини. щиру л юб11k :\Ю.І•Ідечу, 
терujннн араженої дівчинн, ·rугу вІДданиці (моло
дої). жаль ба·rьІ<~·матt>рі. що дають спою дитину 
В ЧУЖІ руки па НСЛІ'І~И,V ДUJIIO, 1·uрюr.н.ННЯ ЖІllКИ, 

що ї1 ЧUJюиіІt-нелюu :ше!,ажuе або 1н•доСіріі (~векру

ха поненіряє, f)ідунаннн удови. що ,.дрібннми елі
зоньн~ми рішІю промо'ІІ1Ла.~. nлич ('."Ічгни: на гробі 
:М;tтерt-усе-все ЖИ'ГТ}J ЛЮДСІ•nе НlД. 1\.І!JІИ('НИ ДО 

грСJбової дошки з у~..:іма т.\'р()отами і рttдоща:ми, 

МОВ у ДЗЄр.калі :ВІдГІИЛОСЛ Н Н<lІПВХ HRp(ЩfiJX ПЇС
Н.ЯХ" (Ф. Колесса). J ц~> ''УЩ~ пр<tвJІа, і не дурно 
уІ{раїнсьІtе сепо ЮІ: ро'аnя1'<с~~ть~..:н од ., н;ень. не 

дурно й <ШrtRa. .'' нас~ cr<.rr~.rr:tc::r· сп і н.-1Чt•Гі'І П·:11Jоду. 
Іl1сні .ціnимо Н<> обря(Іові icmopLJ'1Hi t1 побуто

ві-родинні (про но:'Іанн.н, р~д-родину. 11ro ма1•ір 
то-що). 

ОірІАОІі 
ІІСRі. 

Обрядовими шенями ~~.~н·тJ.сн тн ю. що 
їх. співають аа якоісь нюшu1 tІЮtоІІ, напр. 
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кол.вдки, щедрі в.ки, веснянки, пісні куnапьські, 
петрівчані. .обжинкові. весільні, то-що. Пісні оці 
дуже да~-> ні, мате найдавніші в усього, що довес.па 
до нас пам:'я'І'Ь 11ародня, бо вайnовільніше міняєть
ся у людей побут. ::тича:. оGрнди, і котрий обряд 
а піснею одправляf:rься. то вже а такою, що з 

передвіІ:,· сюІалася. Н цих nіснях одбилися погля
ди 1 пouyr пашогu народу з давніх, доіст<,ричвих 
часін: ннаИдf·мо т.~v·т ягад1ш про початпк світа, про 
·давніх. ІІСJГ<Нtсьюtх ще, богІв (про бога-громовика 
напр.). про ііоротьfіу аими в літом (веснянки або 
гагілкиj. про СІ$ЯТКУнання Р. Чf'СТІ> сонця (куnаль

ські шенІ:. картини дttянього побуту (весільні пісні, 
деяю к t(І rJІИ,ЦLн,) і т. и. Це иемон упамни давніх 
вjруванн ІН і колишнього поGуту, що міцво держаться 
в вароді nротягом тисячоліттів і тепер ще пока
зують, як жив колись наш народ. В них одби.пися 
ті нехитрі віруванна і '1'& щира nоезія: близької 
до пrироди людини. нна fice життн свое розклада
ла і приетоеоnунала до того. що діеться в .1рироді. 
Згодом, ко;Іи вастаJІО хрис'ГИЯІН',тво. ці енuї коли
шні віруваннн народ nри·гочив уже до християн
ських свн:т. до nенких ни.rrадІ\ін -: ~~н•.•rо 'l'еперіш
нього ЖіlТ'ГН, ane С1'11Гі u':р<йІН 'Га ПОрівнаННfl 
лишилися. Та". нннr. M!J:I();:r,t: на весіллі пісні рів· 
ВЯЮТЬ ДО RpaHHIIHi>OГ(J, ІН~! t:'JJOГO та ЯСНОГО. СОВЦR": 

Сонечко Рорі іі:\е-
Ганночка :1 nін qа.ІІІ!Я іі де: 

ano ДіВЧИНу ДО 81рRИ, а ХЛОПЦJІ ДО МіСЯЦЯ, ЯК ОТ 
у веснянщ: 

Через 1J&Ше село везено деревце, 
Везе пn дерrrще .J·1a M•JP а дn..1щю. 
А з того д~~~нцн зроблено nомірну, 
Стояло-світІІло міощів чотирі. 
У тііІ колsірпі роGJІеІю краватку, 
С'rояло-світшю ::ірочок чотирі. 
На тіlі ироnа.тці ді tЮ•Іюt cn,,nи, 
Дівочин сnали, nісні саівапп. 
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Ду•е баІ"М'о в увраrнських обрsдов•х п1сеиь вга
дують про хліборобство-про .усяку паtttииЦD•, 
урожай добрий, господарське начиниа:, напр. шrу
жок: це повавуе, що народ наш вдави·а в хлібо
робстві хоха.етьс.я. 8дебіпьшого тепер давив виа
чіивя та.:ввх пі'сень утрачено;· їх вже не ровукіють, 
але ,.до~ержують вакона", бо .. так годиr:rь<Щ"': 
обряд бо ще довго живе, холи навіть його первіст
не-но.пиmве вначівня й видихап:ось. 

ІСТОРІЧІІІ Дапеко більш певного катеріялу про 
nоеаІІ І С'l'&ровину дають тав звані пісні істори.,
коDаарІ. ні. Вон.и доповняDть старі писані ввістви, 

в живому сnові вберіга.ючи дух давнього часу 
того, його невлина:.nі, невицвіпі врасхи. Найстарша 
наша данни_ва, :а часів київського кна:вівства, в 
піснях мало збереглася і то тільки уривкахи в 
обрядових піснях, напр. у колядках. Дальші вели
кі події вакрили в-перед очей нашого народу ту 
давню старовину і про неї вабупи, вона дійшла 
до вас виразніше у чужих перекавах (.,бьппmьr• 
вепиворуоьві, з~писані далеко на півночі). Зате од 
ближчих часів :иавмо вже дуже багато nісень. 
Rова.цькі вапр. часи sиайшпи собі численних пі~ 
нетнорців j дожипи аж до ваших днів у напро
чуд гарних піснях, а особливо в думах, цих най
цікавіших в наших бвnиць, що J:м: ріввих по всьо
:иу світі теnер не знайти. Дум;и в їх нерівним 
складом та багатою римою вагадують трохи 

С."І&Вне .,Слово о шшку Ігоревім": сRЛадано їх 
серед уч:астни:ків подій, що певне на свої оч] 
їх бачили й ·.rar( гарно · вум:іли про них ровпо
вісти, що народ приня:в ці пісні ва впасие 
свое твориво, обтер і nригладив їх та й доніс аж 
до ваших днів. Думи не вожен міг співати, бо 
до вих треба було приграnати на кобзі чи бандурі, 
-отже- поsшилиш1 знавці дум і вобаарської гри
кобеарі або бандуристи. Череа свою красу, музич
не пригрававн~ та цікавий і поважний, :мало ие 
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побоавий вміот ;цуки ;JQ"88 подоба.писа: серед иа
роАf й •об8арь був сврі8ь доро.rик гостем: у старо
-ку: і :Щц сі.пьсь:кою стріхою, і :в ба.rатоку па.паці 
sапюбвв cnyxazш цих 
,.tшачів невопьииць
ввх•, що ровиосипи 

ио світу :кобзарі. Де
аві в вих веnивоі 8а
zи~ сnави, я.к наnр. 

,.вепивий" воб8ар Іван 
Rрю:ковсьвий або піа
віmе Остап Вересай. 
Правда, на Увраїві·по
ча.пи були наЧе при
вабувати nюде свою 
старовпну і вобаарі 
почапи буnи не тах 

переводитись, .и:к хо

ватись, бо й од по.пі
ціІ бупо їи не .м:ало 
rоИИТВИ, а ТО Й біЙКИ 10, 1\.озак-бан.дІ/РUСТ. 
та арештів. Ane останніми часами анов . .:кобзарів на
киоашпось і знов ходять вови всю ду в своl.ми кобваки 
та співають mодам: на розвагу та добру науку дук і 
пісень вовацьких і велких инших. Рідко, апе ваtіють 
часом: ,цук і пірвв:ки, що rрають на лірі або релі; 
апе біпьm пірнй:ки співають божественних або 
88JІісвих псаnьм: та проmацьвих . пісеm.. 

JaniІI На:ІстРрmі в історичних пі зень оспіву-
ІІСІІ ють боротьбу а ,.невірними", в "бусур:м:е· 

ТІІJІІ. нами •-8 тими наmи:м:и м:усульманськи:м:ІІ 
сусідаки, татараки й турчином:, що оточили бупи 
У•раїву в півдни і раа-у-раа на ній дзн себе адо
бичі шукали- .пюдьми і добром:. В цих. пісв:я:х ще 
•е анайдемо певних історичиях людей ч:и подій, а 
евайде w:o самі ті.пьви аагь.пьні обставини ТІЄЇ важ
кої боротьби 8 ,.невірними~. Ось лку напр. вар-
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тину татарського наско.ку на Україну подав ()ДВа 

8 таких давнІх пісень: 
3ажурипась УRраівв., що пігде прож~~и: 
Гей, витоптала Орда кіньми .мв.певькн діти; 
Ой, wапеньких витоатапв., веп:икпх: забрала, 
Назад руки постигв.ла.. під х:ава пог <Jа.ла. 

Що-двя і кожвої ва дню годив:и можна було та
вого пиха сподіватись, але спадало воно й заска
кув&JІо людей все ж несподіванно, як грім 8 я: свого 
бе8хкарноrо неба. Ось жв:у't'ь собі женці в попі, 
яв виспівуе-пром:оnляР. друга пісs:я-

Ох і жвуть женці, розншваються, 
На • чорную хмару озпраються,
ОU, то ж не хмара, то Орди. іде. 

8вов-Орда. Снріаь і ~сюди вона. Це nихо що 
найбільш вашим: да.~еким прадідам допікало, і вай
біпьm "ІІереа те одби:юси n тих давюх творах, що 
виспіваn у них (ІД душі свое лихо народ. Орда, 
як анаемо, Ш} кала на У Jtраїні здобиСJ:і, найбільше 
ж живої, "асиру" того, тобто бранців: чоловіків 
повертwtи в невольвиків, мівок у гареми про.ца
ва.пи, дітей виховували собі часто на воявів зав
затих, .,яничар"', і їхніми руками пчтім авойову
вали землі християнські. Були таві бааари, Rуди 
ці диві адобишиики постачапи вашого невольнииа. 
ккого дорого цівипи, .ях робітників гарних. Про 
долю цих бранців вайбільш роапояідають пісні~ бо 
ие буnо можЕ' тако'! сем'ї тоді в~ Україні, яRа не 
8&WI&'l'ИJI& б тієї страшної nодати кров'ю-бли8ь
вими людьми. Не дурно ж бо думи авутьса ще 
"ппа.чаки невольницькими": справді бо ппачуть 
вови сльоааки тих бідних иевоnьпиків що гивуаи 
ва каторзі бусурменській. 

У свату аедІп:ю ве сиаі· орnи заме1Сотали, 
Ян то бідві кевольаикп у ·.rн:жкііІ вевоJхі заплакали, 
У ropy руки оідіМwа.nи, ка~.lіідаиа.ма за.браж•хап:и, 
Господа wиnooepдnoro прохали та~. fіnагалп: 
• ПодаІt вам, Господа, з неба дрібеи дощик, 

А з низу буіінвіі іІітер! 
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Хоча. іі би чи не встапа ва Чорному морі Систра.s хвиля, 
Х о•щ й бn чи не повпривала я :корів з турецької .t'аторги! 
Да вже ця нам турецьКА·fіусурменська :каторга надоїла: 

}{айаани-заJtіво- ноги nоврива:Jо, 
Uіле тіло козацьке-молодецьне :коло іКонтої кости 

nошмугля.;Jо!~ 

В внших думах та nіснях історичних росказуеть
('.R про те, як благають нещасні бранці-невольники 
рідню, щоб викупляла ]"х а веволj; ще ивmі про 
'І'ІJ, .як визвошіють іх товариші, або >іК сами вони 
тІкають s каторги турецької 

На. тихії води, 
На. ясні1 зорі, 
у край веселuй. 
У мир хрвщениіі

В городи христвянсLкі. 

по ·гільни муюr Ееr.олі гарно осnівують наші ду
ми, але подають і зразки велиної сили духа, не

:tмірної терrілячости, незломного аа.нs.ятт.я: n добрі 
та 11 любові до рідного нраю, яка сміеться з мук 
1 tюліє Битерпі•l'н їх дс1 кінця, спити до дна гірку, 
ІL 'l'ііКИ не пjдкоритись еноНі долі щербатій, не 
ttрадити батьківщину, uерекинчиком: не зробитись. 
І fай"ращий: ::.~разок такого лицаря в думах-то Байда 
(кн.нuь Вишненецьки:И), що встоJіІВ і nеред муками, 
іі 11еред С'В тоними спокусами однаково дужий та 
мі•~ниИ духом і перед принадою султанеької дочки· 
нрисун;, і почеплениИ ребром на гаку. Ще рільш~ 
н думu.х прост.их людей, яких навіть імення не 
••о~аио. що та.к само твердо несуть свій хрест, не 
тщаючи під ним: RИДІ:\О 'l'O теж була світова річ 
у нашому краю аа тяжких отих часів. Ось напр. 
нснtідома жінка-мати, що припала на здобич: од
ІІоwу 'l'атар.инові, який поnереду забрав був її доч
Н.\' t1 одружився з вею. ДоЧ'ка пізнала матjр і бJІа
І'ІLс: 1 і скинути свое рам'я вбоге, убрати одежу до

І'ІІІ'.У іі жн·rи в роскошах та панувати. Але-

Ліпші м~ї вбогі lJати, 
Ніж дорогі твої шата,-
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Я волію бідувати, 
Я:к з тобою па.нува.ти,-

одвавуе сердешна :мати. Рідної дочки одцуралася: 
:мати, аби не жити 8 чужого нещастя та доччиній 
ве потурати враді. 

Не кожен, nевна р1ч, :може тавого докавати. 

Наші nісні дають образи й ерадників та перекин
чиків; вони, ці "потурн ави", ве стерпіли :му.к або 
спокусились на світові втіхи і "потурчились-побу
сур.мавились"- "для панства великого, для л:а:ко.м:

ства нещасного", як співае'J•ься в ;чумах. Надави
чайво вправний обрав такого nпотурнака· дае чу
дщш дума про Сам:ііjла Rimкy, в8агалі одна <:J най
кращих і найбільш викінчених ду:м давньої до
би. Багато ще nрегарних есть ду:м. npo те, ~R ті
кали наші бранці в неволі і що їх у дорові спобі
гало. Такі-от думи: про трьох братів ововсьІшх, про 
Марусю Богуславк.у, про смерть са.мітноl'о коаа
ка-"пішого пішаниці" серед широкого степу беs
людвого й инші. Инші анов думи росказують про 
пригоди в тих походах. коли сами каааки виправ

л.влися nроти невірних, -напр. дума про бурю на 
Чорному морі, то-що. 

НоІІШІ АУІІ Ва тими старшими, скажу так, думами 
ТІ вІсв\. йдуть новіші: ці вже докладно подають 

про історичні події та певних людей, яких анавмо 
8 їх:вjх діп. Новіші дуии оспівують боротьбу ва
шого вароду з Польщею аа свою волю, аа свою 
віру, ва свою sемлю. Всі народні повстання ва 
Украіні проти "ляхів, мостивих панів" одбилися в 
думах, а надто вріsаласи була в вародній пам'яті 
Хм:ельиищина. І не диво, бо тоді ваш народ ва 
яхийсь час вибився: був 8 панеької неволі й почав 
власним жити життям,- ва жаль, вона довго тільки. 

Правдиво й яскраво малюе наша поеаш причинu 
тих повстаннів, загальну юtртину їх і навіть '1100-

дииокі події~ що найдужqе закарбувалися в народ
вій свідомості. Гніт чужих панів та nопів, щu 
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притиснув народ наш за Польщі,- ось що вроди.по 
кріваву боротьбу, і вона вавзли.па і Польщу і Укра
Уму . ., У хр~стиянській вем.пі добра немае," -про· 
мовляв одна в дум, вимальовуючи шшrхецьке бевлад
дя і все тодішнє життя на У країю Шд панським 
правом. 

То ще ж то Ляхи, :мостпвії пани, по возанах 
і по муживах стацією постали, 

Од возацьвих, од мужоцьквх :комор стали 
ключі одбірати. 

Да. стали вад іх домами господаря:мп. 

Але урвався грубий терпець :мужицький:, і нароц 
наш у полuвині XVII в. вробив ту велику рево
пюцію, щu зветься Хм:ельнищивою Нею хотів він: 
скивутд польське і панське ярмо з себе та "нова
хам козацькі порядки nодавати. ва віру христи
нвську~ одностайне стати"-то-б-то жити вільвq, 
вікому не коритись, вірити по своему, самому со
бі поря:д&увати. Народ знав і любив своїх г~роїв 
тв. привідців, як старий Хмель (Хмельницьки~с ), Не
чай, Перебійніс та инші, і славу їхню оспівав у своїх 
11існях. Але він знав і те, що ті с.павні ватажки 
тільки черев те :мали силу, що народив робили 
діло, що всенародню виявили в собі думу й одно
стайне бажання. На час боротьби забуто чвари, 
ясі стали за одно-ва волю. 

'l'пм то і стапа по всьому світу 
Страmеввая: вовацьв:ая сила., 
Що у пао, па.нове-)іолодці, 
Була ВОШІ і дума вдива,-

•rо.к nоясвне пісня тодішві події. 

Та хоч і перемогла була панськ:r.tй гніт •та 
.. воля і дума єдива"-все-таки сподіваного щаст•
дОJrі не дала, як і людей ва Україні не порівняJІа, 
ІІадії не справдились. Завойована воля зниu:а 
Іtt~aaGapoм:, пішла в димом поже:аr.і, закидана гру
ном поруйнованих осель, у крові людській уто:n:
JІОІІІt.. І народни uоевіа наша сторіпку по сторінці 
'"'fЮІ'ортас сумну історію рідвого краю. Оспівує 
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вона велику ,.руїну~, 1юли рвали на шматки Украї

ну, нрівцею її заливаючи; аrадуе сумної nам'яти 
Шнедчину, руйнування Січі, господарювання. лостої 
та зануці1 москоАського війська на Україлі. 'l'ЯЖRЇ 
,.канаJІМ'ьRі роботя", ирівану гайдамаччину, крі
пацьке ярмо. . Все уGріШІt :в eeue народня пісня, 
у~е 1:шлила-виrшакала і амаJІЮВ::\Ла ващ<іДl{а;ч ТУ 

важну путь, що нею дійшла У~tраїна до новог~ 
поневоленн.н іі до nовного занепаду. 

Oli HІ:i.~:tyunm:~. чорна хмарА.
Та. Н стала. нже (•Jшн: 
Ну.~·· ПuлLща, 6yJia 1Іольща, 
Та й с~·~ла Росил-

оцим недоіірим словом агадав у nісні 1іарод і одну 
хмар~· - чорну .. нною nисіла вад нами шляхецько 
nансьна Польща. 1 другу, ше страшнішу ·. ('ИНІО, 
якою насунула на У.краІsу царська Рt1сія. І що 
.хмара" цн еиня Gула спра1~ді ще страmніша, ба
чt~мо а тогr), яким сумом в1е s народніх пісень 

про ці часи. Дума про Ганжу А:ндиt>ера зазначає, 
що багатирі, оті "дуки-срібляники" аапосіли вже 
BCl .пуги і луни: 

Нігде ваш(НІУ брату, КІ):щr:у-нР-тнзі, стати 
{ кош1 nooacтn. 

Минулась, одmумі;Іа воля ... І стапо простому чо
ло ві .кові, отому "козаку-нетязі.. тільки агадувати 
1оншуле, оспівуючи в сумних niCHtiX, ·як "вражі 
пани, руські генерали, ~ретичні синu; нрай весе
лий, степ широний та й занапастили". Прийшла 
неволя і nриборкала народ. .Ватьнам було,-спі
ннf: одна nісня,-добре на Вкраїні жити, а сина:w 
дісталось панщипу робити". "Ой горе, біда-не 
Ге'rьма.нщина: надону чи ла вража панщипа",- до
дае друга І ринули-полилися сумні співи про ту 
авенаввстну панщину. Неволя, робота тяжнан, 
під' яремне життя, знущання а людей, злидні, те:w
вота, сліпі надії й 'l'aR само сліnий гнів, коли на
родо~:~і на uдну я.кусь мить щастило порвати на 
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собі вевоJІьнич:і кайдани-ас"' це виливається в 
"~Удових піснн:х. 1 чути в них 1 холодв:ий сuокій 
вародв:ьої маси. і палає обурев:ня поодиноких лю
дей: плачуть вони над ти~. що пот~п'Рано в вих 

пюдину, що вив:ято а нах душу тtєю "синьою 

ХІІ~tрою". І хоч :м:инула~я згодом: і сама nанщива, 
та не кинулась неволя: найми по економіях та 
заводах-нова нево.пя застуnила місце давнішої й 
так само одбилася в вародній творчості. 

Olt да бурлак робить, 
Робить, аароблає-
Аж піт очі заливає, 
А хааяrн n'є·гуляє,-

співав вже наших часш не1.•яга, о·rак свое житт.я: 
вв:ма.пьовуючи: 

O.tt хто журби ue знає, 
Hexa.tt wзве спотає. 
O.tt виріс я. в пaltwax, в вввоnі, 
Та ае зв.аn я дол· ні коnи, 
У ее чужії во:Іи пасучи, 
BJe чужії воа1т мавучп. 

'l'ужаиві, без краю сворботні фарби иацожпла ва 
nоезію нашу гірк~ минувшина та сучасність бев
просвітвя і всю оту 'l'JГY немов зібрала в собі од
и& зворушлива пісня-псаль:ма про правду і неправ
ду .• Нема в світі правди. правди не аиськати, бо 
тепер неправда стала nав:уват.и". -саівається в 
тій пісні і потім: поруч ставиться, що а правдою 
діеться, а що з неправдою. Правда край аорога 
отоІть, а веправда сидить кінець стопа, правду 
воrами топтають, а неправду медо~ напувають, 

прав~& терпить-мучи·t•ьсн у темницІ, а неправда 

в лавами в сRітпиці роскошуf.::, правда сльозами 
ридає, а веправда всt~ п'є 1.'& rулае. . ., Тепер бо 
веправда у.uесь світ aaжerna" -·до такого ввспов
ку дійшов народнНІ росtум і ц,е uuкaaye і те, як 
авно народ, і те, лк ііому тлжко бе~' т1еї сuодіва
ноІ. але раа-у-раа uотоптавої в житті правди. 
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ІоІутDІІ Гар~і унраївськLnісв:і про :мвиуие; прав· 
ІІІІ\. диво 1 щиро по-громадському росвааують 

вови про події рідної старсввви. Ще біаьш• ва
складав наш народ пісень побутових, а в них ив
авn.вє свої почуваввв про обставввв zитта свого 
в вадвввчайною красою слова та щирістю uере
живанва. Які гарні ці пісні, видко а то.rо, що 
навіть чужосторонні люде, чужове.иці, аким: дове
лоси їх спіанати, у вахваті од ивх, зачаровані 
ними. І великоросіяве, і nопаки, і німці, і фран
цузи, які чули наші nісні, в один го.пос говорять, 
що українська пісна народни ваймав одно а вай
перших 1ttісць у народвій творчості усього світу. 
"Ні в якій ивmій стороні,- писав вапр. німець 
Боденmтедт,-дерево вародньої поевії таких вепич· 
віх ШІодів ве зароди.по, нігде дух варода так живо 
й нево не виявився в nіснях, вк у у.краївців ... 
Rоли народ може такі :пісні співати й кати в вих 
утіху, то вврод цей nовинен ве вивьво стоати в 
своему роввитку~. І справді- сила nочуваввя, кра
са образів, людявість вмісту- ось що принраmає 
наші ліричні пісні, а надто 11ісві про кохання, 
npo рід та родину. Як гарно вапр. вмальоваво 
безпорадність бідвої удовиці, що 

!зорала... Увсповьнамв попе, 
Rари:ми очиwа та й завоJJочвпа, 
Дрібневькиwи спіаовькауи все пме з:wоч•nа. 

Або я.ким: дужим ве.петне:м: ставить нам: :пісня: 
того nарубха-ковака, щu, :м:овпнв-

Неvв. нрвю твх(\му Дунаю. 
Hewa. вuвну вдовиному сину. 

Народвя пісня: самр:ми обравамп промовляє; вона 
ве ро<.~кааує, а оnисує, рівние те, що в душі ро
биться, до тоrо, що навкруги в природі д•еться. 
Надзвичайна щирість та чуття оt·ріЙІІИІ:Іе васкрізь 
nоьлло вю'ло:ви кохання, що гніздитЬС"- в любля
чоvу серці. Красою сноею ці коротенькі пісеьь
ки чаето nідносяться на в"рхи того, що може ту1· 
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створити в спов1 JІюдина. Ось иаnр. дівоча пісия. 

Над мовю хатиною 
Чорна хмара стала, 

А. ва. меве малодую 
Поговір та слава. 

А а тую 'Іорву хмару 
Рунаво:м розмаю; 

Перебул~ nоговори, 
Uеребуду j славу. 

Oit ве піде дрібен дощик 
Вез чорноі хмарu: 

Ой ве вР.іtде діРка заwіж 
Ве::~ ЛЮДt'ЬІfОЇ слв.uи 

Настучиться-uагрючитьса
Дрібен дощик піде; 

Набрешуться воріженьки, 
Дівка заміж піде. 

Чорна хмара і аюдсьва слава, І'рім 1 н~говори 
воріженьків, дрібен дсщик і щасливе аа:м:Jжжя
так рядочво:м, поруч, яв СМ) ток і радощі в житті, 
йдуть у пісні переsиваіrвя душі людської і з'явища 
природи й вадають дій і :внmим такни пісияи над
вввчайвої краси, .я~t перливам високого мистец·гва. 

ІНІІ ТІО 1 Піс~.і-це вайбагатший ~~буток. на-
ІІРОАІІ~ родвьоt творчости n словеrюй формІ. Але 

ва BRX вона не обмежується. Багато F; 

й ивmвх творів, npo .які вгадав:мо тут хоч коро· 
ТЄВЬRО. 

D і сні вдебі.пьmоrо ск.палися серед ва
КІІІІІ, ІІІІІІ, шого вароду і виявлають ЙОІ'О почу-

JІІrІІІАІ· ванн .я, відгуБи його душі ва світові події. 
Але вже між піснями в такі, що не тах почування 
виаваs.t:ють, .як оповідають про яву-небудь подію, 
що вражав людську думку. Таві пісні-оповідан.WІ 
(їх ввуть .ба.пада:ми") в одиавовим вмістом часто 
стріваються у р1жвих народів: ввдкu, вови .ман
друють, переходять од варода до народа, і у хож
иоrо одміиsються й перерсбJІя:ютьсн відповjдно до 
вдачі й поrпндів. Тах, у багатьох народів в пісні 

8 
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про брата й сестру, що, не знаючи про це, одру
жилися; про невістку, що її чарами свекруха в 
дерево обернула (у нас-у тополю); про пані, що 
полюби.па Rерівпю (у нас пісня про Петруся). Ще 
вираввіmе ця: риса пом:ічавться на казках. Вови 
:м:вло не у всіх народів однакові, роааuвідають про 
одні і ті самі речі і тільки в подробицях :між со
бою ріжви.ться. Це через те, що почуття не по
зичиш у когось иншого, а оnавідаана легко пере
ходить од одного народа до другого, по дорові 

тільки дещо втрачуе, а дечого набуває нового. 
Иало не всі ваші казки-то такі позичені, мавдро
ІІані оповідання, що зайшли до вас, нк і до инших 
народів, ще в старовину од схjдніх народів. Тому 
то віколи в них ве анайдеш відомостеП про те, 
:воли і де дія діялася, а тільки-·"за царіl гороха• 
або "аа царя хмеля" і "десь-не-десь, у якійсь то 
зекпі", або "в тридесятому царстві, в иншому го
сударстві ". Через те, Щ'> кавки-то надавичайво 
давня річ і складено їх тоді, ноли ще люде не 
аиа.nи, що і як твориться: на св1ті і в природі, а 
думали, що й природа так само живе, як і лю
дина-через те в ІСавках бачимо :мішанину правд• 

і ви.гадо~, звичайвого і чудовного. 8вірі та не: 
жию речІ в казках розмовляють 110-людському 1 

по-лІQдсько:му ж роблять. Колись, у старовину, 
люде й саранді вірили, що так буває, і це одби
лося на тогочасних творах, на казках. Тепер же 
на каа~и дивл.я:тьс.н просто, як на цікаві опові
дання, й аstхошІюютьс.я: ними здебільшого діти, 
що ··як і давні лю~е-можуть ще вірити, ніби так 
бувае, й дивляться на казку, як ва щиру правду, 
як ва бувальщину. Але казки ,не тіпьки про дітей 
цікаві, бо вони поУ.авують, що копись за правду 
вся людськість мала, та й тепер часто шд звірями 

виводить просто людей з їх істпrr·ними рисами та 
пр~:щметами. Те, що оповідаетьсJ{ n :нааці, вапр. 
про лиса, :можна приrшасти до хитрої :й лукавої 
'1юдини: вовк-то нерозумна~ ·хижа, зла лиqина; 



-115-

ведмідr')-сліпа сила і т. и. Та ким: чином і тепер 
у казках, а оеобливо в бііЙІшх, що од казок наро
дились, висловлюються погляди на життя, паука 

npo то, як треба і .як не треб<~. робь'ги. Цю науку, 
aбp-SIR кажуть-мораль здебідьшuго можпа знайти 

в казці, а череа те казка й пережила такий дов
гий вік і певне н.е вмре пін(1ЛИ, бо раз-у-раз люде 
mула'l'имуть собі світової наунй в легкій принадній 
та цінаній формі. 

Rазок е багато всяких: про звірів, -напр. про 
лисичну-сестричку, про козу-дерезу, то-що; кавки 

з ваукою про життя,-напр. про правду та кривду, 

про сестру і наливову сопілку; казни про віру, .як 
колись люде вірили,-- вапр. про песиголовців, або 
про вміїn, про біду, то-що; каsки чисто побутові 
або билиці-про Rузьмину, про перекотиполе і 
т. д. Але у всіх казках nоруч з правдою анахо
димо багато чудопного, чого навспрё:І.ВЖХИ не буває, 

а: тільки здавалося чи й адається людям:, ніби 
так може бути. 

Близько до казок стоять згадані вже байІlи 
та перекази або леzенди. Байка -коротке опові
дання нонче з моральною наукою, з висновком 

про людсьRе життя; легенда в основі своїй має 
раа-у·раз справжню подію, тільки що прикрашену 
вже вигаданими подробиця:ми,-так напр. легенди 
про елаиного RармалюRа або що. Казни, байки 
та легенди адавнн. дуже подобалися людя:м і не 
тілььи переходили а уст до уст, але й до письмен
ства поnадали, бо їх заппсувалИ письмепні люде 
часто, як щиру правду, і сами в те вірили. Так, 
багато таких легенд та перенавів записано вже у 

нашому на.йдавні1nом:у штопису, напр. про а~ю
стола Андрія: на юйвсьюІх горах, про київського 
Кожем'яку,-ця остання легенда поруч ?JЇтопис
ного запису дожила до ваших часів і в устному 
nереказі. Та й у :новіщому пись:менстві часто пись
менuикп беруться uбробля'rи .кааки, щоu дати або 

цікаве оповідання або показати, як 'l'ребз. чи я:к 
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не треба роби'l'И. 'Гаких кааuк чи!ІоІало стрі~<tомо у 
Rвіт.ки, у Сторожонка, Марка Вовчюt, Леnзцького, 
:Мирного, Франка й инmих . 

.іІІОІІІІІІ, rr~к само уламки. дуже Д<1В!ІІ.ОЇ староВИІІИ 
ІІРІІІІІІІ маємо в усяких зам.овлянн.ях (·~д. х1юроб, 

та ааrаАІІ. любощів, то-що;. 3н:ахарі, rюрошю-1, чарів
ниці, яи;і орудують цими замовляннями, теж діt;та.ІJИ 
їх а -преждсвіку, коли всі люде тому вірuли, але 
це такі само словесні твори, як і казки a.Go при
казки, бо і в них одбилась віра та фантRаія ва
роду Приказки або прислів'я, примівки-це иоро
тсв:ькі реченнн, акі показують погляд 11арода 
ва ту або инmу справу,--напр., "хто пізно хо· 
дить-сам собі шкодить говорать про людину, Щ·) 
опізнюється. Часто в приказці маємо тіJІьки науку 
з якогось довшого оповідання, або кавки, що загу
билася по дорозі віків, одстала од свого кінqика. 
Про чоловіка, що підвів 'Rогось на біду, кажуть. ви
віR дядька ва сухеньке• і хто цю привазку тепер 
прокааув, часто й не анае, що вона одірвалася од ці
лого оповідання а кріпацьких часів. Ніби небіж 
і дядько стояли в черзі, в якої мали бити деся
тох·о; небіж, стоючи на сухому, поfіачив, що не ми
нути йuму хлости, а дядька, хоч він і в калюжі 
стояв, черга минає. Or небіж догадавел та й попро
хав дидька помінятись місцнми: ва сухеньтюму, 
монлкв, краще сто.яти -і дндьRові дісталося йти 
пjд ріаки, адr)тепний небіж вийшов сухо (рос.кававо 
це у Ол. Сторож0нна). Близько nідходять і загадки
коротенькі речення, в яких прикмети однії речі 
переносяться на другу: -напр. подушку< писано так: 

.бев рук, беа ніг сорочки просить," і треба вrадати 
а цього о:шсу, що ново таке. В старовину дуже 
п.юбили всякі загадки і аабавлнлиси ними не тілЬІси 
діти. як здебільшого тепер. а й дорослі та освічені 
по тодішньоиу люде. Вага приказок та вагадок у 
тому, що вони виявляють поглядg народа на вся~і 

речі, на лю.цс~кі справи й світові події. Ronи в 
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піснях к~вмо ~иппив cepцtr, то тут повазуЄ1'ЬСfІ ро~ 

вук народ~ і череа те приканни часто ввуть варод
вьою кудрістю. 

Bara ІІРОА· Народня творчість, nередаючи а уст до 
noi 101111 уст свої витвори, поивила, ак бачимо, 
коштовні скарби слоRееноrо на.дбаввs:-uті пісні чу· 
дові, оті цінаві кавки, дотеані аа.гадаи, ровум:в:і 
прикваки і т. и. Спершу, як знаємо, все те жило 
тільки в переказі; багато переводилось і губилось, 
забуваючись s уппивом: часу, ап:е багато теж і 
перешиnо довгі, довгі віки, пережи.uо й ппсьм:еИ:ні 
твори і на останці само вже попа.:rю до. ПІ:Jсьм:евс'fв&, 
коли аочалася та наука-етнографія, про ику ми 
в!Rе вгадували. Тепер ново вже не nропаде, а віч
вою буде пам'ят~tою, як сам: :народ сnужив собі то· 
,.і, вигадуючи словесні твори, коли ще ве був вись
кеаний і 8 адобутвів nисьменства нористуватвсн 
ве міг. Потяг до гарного, до краси й до її дити
ни- отого мистецтва, вічно живе в д.vmi у людини 
і той потяг народ виявив у своїй власній поеаії. 
Що вона така гарна, це покаауе тільви, ави~ тоі 
пота:г uеликий і як він пробивавен врізь товсту 
mваралущу темноти, алиднів та ~с.и:кого ~иха, що 
хижою аграею об.зіли були uam народ, ane исври 
добра і краси: в :Йо:-.Jу nригасвтв не здолали. 8ав
жде серед йогІJ були СІЮЇ 'І'Ворці, свої співці- Не
відом:~ нікому, Еови ТЕорили оті пісні преrарні, 
~співували свою тугу чи радощі і пускали nісию 
між люде. Без Rрил натхнение слово летіло 8 уст 
.цо уст; усе гірmенько, усе СRороминуще одnадало 
по Дорозі, полова одвіюrншась- лишалося саме чис
те зерно, не пср!'Н, иовляв, спuнесна, а солодквй 
иед високої noe3ii. І тим медом годуnалиси довгі 
ряди nоко.піnніR. поки дожишІ вови до свого пись
менства. І тепQр воно вже переймає ва себе ту 
робо·rу- ширити .r(pacy й добро-яRу повнила иощІсь 
нагодня поезія. Свою службу народня: поевія: ви
була до кінця. 
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Закеnаа 1 Але й тепер не припинилася, не. ви
ІІАРОАЖЄІІМR черпалась до останку народин творчІсть, 

нарояньоі усе нові nоявшfючи твори. Вони ще не 
nоезії. оброблені, но ниrлажені й не ошліхтовані 

рядами поколі11нів: мов те каміння, яке ще недаn
по лежить на березі мори і не обтерли, не обка
чали ще його хнилі життя. Нові великі події на
ш-...;го часу довели навіть були до занепаду й тво
ри С'l'арої, колишньої творчости: почаnи були вони 
псуватись од чужJї школи, од салдаччини, од служ

би по чужих нам містах та заводах. ІІачали були 
nриходити і через шноJІУ й через •~азарму й ч~рез 
службу виплоди чужо], часто негарної, мовляв, 
музи-стид«і й бриД~tі та nокалічені, як непотріб
ві nокидьки чужого життя, як norcpyчi од міша
вини нащого а чужи~. Негарне почав був перей
ма'l'И наш народ з того, що по воді життя пливло ... 
Проте це з'явище теж. скороминуще. Рідпе nись
менство, що так багато,-починаючи а мови, з 
образів, в те.м,-узя:ло од вароду, вже давно почало 
uертати йому власвим надбdннн:м:. Ми знаемо цілу 
нивку творів наших славних письменників, що 
перейшли вже в народ і nін приняв їх, як свое 
дсбро, сnівае, як своїх пісень, часто й не відаючи, 
хто. саме SJюжив їх. Тепер вадходить пора йому 
довідатись про них. Рjдна школа просвітить ва
род, рідна освіта йому руки розв'яже, рідне пись
менство роакрие йому очі на світові справи, -і 
прилучиться вів до нової творчости вже не самою 
сво~:::ю вдачею багаrою, а й непохитною свjдпмісrю . 
.. Прокиньтесь. вставайте, старії й :м:алії!'" - усі:х. 
кличе словами нашого письменника рідне пись
менство і рааом провіщав: 

Ой, скоро світ буде, 
Нрокинутьсл люде,
у IJCSIКe RЇІ<ОІІЦЄ 
3асюзв сонце ... 

До сонця нового нашого аисм'(ев:ства тепер 
переИдемо. 



У. П•сьменство на УкраУні часів ві.аро.а
ження. 

ОІНІІІІR 1 Протягом віків, од евітапку ва вашій 
ІІСІІІІІСТІІ. аемпі .та аж до самого ХІХ-го стопіт'l'в, ста-

ре українське пи~ьмеuство спужило ва

родові. Служило, пк уміло: воно uдбивапо в собі 
його життя, nоно задовольняло його духові по
'І'реби, воно вияrшяло народні баж3.нвя равох і 
поруч з тjею на.родньою поевІе.ю, що творив собі 
сам народ. Вже тоді, в старовину, письмевс1'ВО і 
иаr-одв:я споввсність часто одно в одного повичапи 
теми і форми, одно на одне впливали, одно одному 
допомагали. Але ве було ще зовсІм: і ціnком :на
роднім те старе письменство. Не було воно таким 
насамnеред qepea те, що ве rоворшю до вароду 

тільки його рідною мовою. Як вньемо, вир·Істапо 
воно в старого болrsрського письменства і мову 
того письменства ввило й собі ва основу, і _тіпьки 
ва тій основі свува.пося: вже потиавви народвьої 
живої мови. Тим-то багато в старому иа.шому пИсь
менстві ще було иеароаумілого народові .м:овою. 
Так само й зміст. У старовив:у думацв, що пи
сати можна тільв:и про святі, божестаєвві речі. 
Dробива.пось, правда, до письменства і житrа 
людське, земні всякі сnрави, та. не оцбива.пвси 
вови в письменстві ва всю свою широчінь, і че
рез те воно сrояло ще далеко од життя:, не м:оrно 

всnішитись ва. ним. Треба додати, що. так буно 
тодt ве ті:ІьІщ у нас, але й у всіх вародів і по 
всьому світі, і у нас ще може менше, ніж де.·инде. 
Все ж бо таки церконнu. :мова у вас блшкча була .д~ 
народу, нїж цілком вж~ мертв~ nатина, s:кою живи
поеп писLмепстuо у багатьох ин ших народj в по 
f..~врuпі. А11е потроху скрізь пись:монс~во наближа
лося до ЖИТ1'Я: письменники обертались до його 
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й почивали писати про світові справи та все 
тісніше ставаnв до иародиьої мови, все більше й 
біпьmе од вароду поsичали. Не инавше і у вас 
ді.в:лосн. В старовину письменство вайбільш у при
годі ставало вищим верствам людности, але по
троху, ях ширилась грамота j вииrа- все виж"ІІе 
воно uпуснавться, все блииtче до народу підходить, 
аж nоки ваrоворило вже чистою в:ародв:ьою мо

вою-так, як rоворя~ь маси того народа. Освічені 
пюде нарешті побачи.u:и і додумалися, що тіль:ки 
те 1' :матиме справжню силу та глибовий воріиь, 
що виходить в вароду і що йому ж таки на службу 
повертається. Побачили і nочапи твори няродвьої 
сповесиости абірати, почали й сами писати так, 
щоб усі їх роау:міли, а ве тільки дуже письм:ениі 
та B]fcoxo вчені. Rівепь ХVПІ-го в. по всій Європі 
був о,ц:м:ітиий т:е:м, що освічені люде аверну.пися 
до народу. Першим, хто почав це у иас ва. Украіні, 
і був Rот.ия:ревський. 

ЖІТТІ Кот- Іван Нотляревський народ~вся 29-го с~рп
ІІІРІІСІІІОrо. ня 1769-ro р. в ПолтавІ. Бат~во иого 

був невеличким: чивовв~:о :ком, а ДІД дияко
ном. Отже хоч і був це пав, але а невеликих па

11. ів. КотляреиськнІ!. 

нів - а тих, що не 
далеко одіhmли од. 
простого вароду 1 до 

його бупи навіть 
ближчі, иїж. до вели
кого бундючного пав
ства. Раао:м в сепяв
ськи:ми та козачими 

дітьми вчився Котля
ревсьний у дяка, ра
аом з ними потім: 
побjрав науку в семи
нарі ї-:вищій шко.пі, 
що була в Полтаві ж 
'1'ави. Ще бувши шко
лярем, почав Кот
ляревсьвий писати 



-121-

вірші, а.пе мабуть сам: поба-чив, що не :неливоrо 
варті оті йоrо дитячі писання:, що йом:у ще треба 
багато вчитися в самоГо життя:, щоб його гарав,ц 
вироауи:іти. Ото, скінІJивши сем:инарію, пішов Rот
пяревський на сепо аа вчителя, - вчив пансь::ких 
;цітей, бо для простоl'о люду ще не було то.ці пшіл, 
та й сам: учився од народу. Rажуть, ща на селі 
Rот.пяревський більш водився в сепава:ии, в)'ж а 
пава:ип: ходив ва вечорниці, на уп:ицю, приспу
хавс.s:, я:в ·народ rоворить, придивлявся:, я:в вів 
живе та бjцуе, і потроху вабіравсь того жиrтьового 
досвіду, .В:ІСИЙ дуже став йому в пригоді вгодом:. 
На його очах саме тоді лаиапион стародавні по
ря:;цви на Україні, ва його очах повертапи пюдей 
у кріпацтво, і він бачив ту неправду, що роби
лася народові. Що добре серце та не аби-я:кий 
розум, а що й наука таких людей, як Своворо;ца
ровкриnи Котляревському очі ва світову вепраиду. 
І не схоті:Q він одріаннтися од рідного . "Народу, а 
:коnи надумав писати свій перший великий твір, 
поему ,.Енеїду", то почав її не пансьною мовою, а 
ковою, .s:в тоді наsааи, иужицьІюю,-так, нк на
В'ІИВСЯ: на селі од народу. Якийсь час ота його · 
.Енеїда" ходила по людях писана, а потіи один: 
rакий список потрапив до рух черніго:нсьному па
:вові, Парпурі Максикові, і так йому та поема спо
,І,оба.пас.s:, що вів увив та й ва,црувував її ввиж
•о:ю в Петербура і р. 1798-ro. І всіи на У враїні 
.ЕвеІда" дуже припала до ;цуші й П хутво всю 
розкупили. 

Тим:: часом: Rотля:ревський пішов одбувати 
військову СJІужбу (р. 1796-го) і багато вештавсs: по 
світах: був на війні, ходив походом аа Дунай і ще 
бі.ІІьш пюдей співнав та життя п:юдсьвого. Людина 
в його було сум:ирва, воюватись він не lІЮбив, хо-ч 
і був на війні неполохливий. І я:х доО"Луживсь 
Котляревсь:вий чинів (до майора), то й покинув 
службу та вернувсь до Поптави. Тут настановлено 
його ва ва-чальника спершу до школи, а вrо;цом: до 
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mпитаn:ю (боrадіпьві) і ва оствипій посаді вів собі 
тихо ;цоsивав ві11у. У Dоnтаві вже Rот.паревсьиий 
,;цовіичив .Евеіду",· а ще перше сиnав був .Пісню 
до кннзя І<уракина"; а:к же заведено в Dоnтаві 
театр, то вЩ ваписав драм:атичиі твори - "На
та.лку-Полта'Вку• і "Москаля-Чарівника• •. Всі у Пол
таві люб:иви й поважапи Котпаревсьиого ва йоrо 
ровум, вдачу хорошу та nрацю ва rромадсьву ко

ристь і 1ш покер~ то дуже ва вв:м жалиувРлИ. А 
помер вів 29-ro аовтн.а: 1838-ro рову. Вже недавно, 
на вашій бо па:м.'аrі, р. 1903-ro, nоставлево в рід
вій Полта:в1 Rотnяре:вському па.м'ит:ввиа. 

В ті часи, коли жив Rотnяревсьвий, бу-
ЕІеt,р. ла у пись:мевии.ків ніби мод~-писгти про 

старі народи, латин та греків, і писати дуже ввв
сова, в ніби-класичному дусі, бо про живе життя 
:маnо 'l'Оді ще хто думав. У своІй першій nоемі, 
.Еи~їді 8 отій, 1\отляреnсьиuй теж вгада~ '~У дав
нину. Сдідои аа иншв.ми письмевипвами (латинсь· 
ким: Вер.гиліем, німецьвим Блумауером, російським 
Осипо:вим)Rотляревсьвий uписув, sв троансь:к:ий 
:вв:аве.в:ио Еней утік в рjдво1•о враv, коли греки 
вруйну:вали його батьківщину, :місто Трою, як він 
пnавав по морю до:вго, пови добивеа до Італії й 
тут sаснував нове свое царство. Про пригоди 
Евен ва :морі та в Італії й ровповjдае "Енеїда м. 
Апе про ту давню старовину Котляревський вже 
по новому роапо:Відае. 

Перед очима у Rотляревського, як внаемо. 
багато перейшло неnравди, що "ЧИнено її рідному 
народові. І Котляревський, сnисуючи пригоди Е11еа 
в ватагою "троянських nавців•, висміює ту не
правду, Гострим сповом: картае nсявих вапастни:нів 
та гнобителів. То тільки вверху ада:вап:ося, ніби 
Котляревський увесь упірву.и у старовину, але ду
же легко пізнати було в його троянцях та патин
цих наших жо таки людей і ваші порядrш, я ні 
та& допікали тоді пюдя:м. Наші ввичаї, наші рідш 
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обставини, наші люде-прості і чиновні-усім: оцим 
повна "Енеїда" і все це ліанавали на У країні, 
читаючи її, і тому то так і приnадала вона до сер
ця вашим читачам. Котляревський уболіває аа 
всім:, що було у нас доброго, і висміюе все, що 
анаходив лихого. Великим тоді було лихом оте 
:касування українських вольностей російськими ца· 
рями- і Котляревський описуе тих царів-само
держців в обрааі грецьких богів, нкі тільки чи
нять капости людям, сваряться, женихаються, пія
чать і тільки ва самих себе й дбають. Ще гірше 
давалася людям у знаки кріпацька неволя, пан
щипа, і Котляревський, описуючи, щ6 бачив Еней 
у пеклі, починає а панів: 

Панів за.. те там мордува..'Іп 
[ жарили зо всіх боків, 
Що людн:м льготи не давали 
І ставили їх за скотів. 

І скрізь в .Енеіді • висміюються лихі порядки-пан
щипа, хабарництво, сутяжвицтво, п'янство, рев
пуста, вjйни та ч~ари. Скріаь Rотляровсь~ий жа
nуе простих лrодей, що терплять од цього, і кар
тае панство, яке тільки й анае, що хнігити народ. 
Про богів, під якими 1\отляревський амалював ца
рі в та велике панство, він просто важе: 

Поступки ваші всі не божі: 
НІ!! на сутяжників иохожі 
І ра.дt мордувать людей. 

Нін ненавидить насильство і гудить війну, бо "аа 
нею рани, смерть, увіччя", а йому ж то "гидкий 
ненний бій". Бувши сам паном, вів став вище од 
rш.нства і картає всяве панування та стоїть аа. 
11ростий люд. Для Котляревського 

Мужича правда єсть колюча, 
А аансьиа на всі боки гнуча, 

1 щн: по-простому, J{Олючим :мужицьким: словом 

ІІІ1('мінає оту "на всі боки гнучу~ паRську правду. 
11 ( · rнн а поема .Ко'l'ЛЯ репського була через те й пер
шuю у нас громадс.ькою сатиро:ю нов11х чаеів, ви-
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сміюваввям nюдсf.квх вад і rромацськвх rріхів. А 
s:в Кот.пиревсь:ви.й rпибо:ко, д.отеаво й ровукво 
зазирнув до тоrочасного · zиттв, то йоrо сатира й 
досі подобається: .пюдам:, хоча. вже бі.пьm сотні 
років минуло, s:в її написано. 

АРІІІТІЧІІ Ивmим ваступав Котлиревський у своїх 
ТІОРІ Кот- дрвм:атичнвх творах у ."Ната.пці-llоптав· 
JІІР8ІСЬІОrо. ці" та "Моска.пі-Чаріввиву•. Тут вів ае 
висміює вже 11юдських вад, а просто :маш:ює варод
не життя, аи.а:м бу.по воно еа йоrо часів. Але й 
~ут він ставить поруч, ніби вводить сам-ва-сам 
мужицьку й панську правди і перевагу оддав
першій. У .Наталці-Поптавці" пан Возний, або в 
.,Москалі-Чарівнику" Финтик пробують примааати
си до життя простих людей, mуваючи собі втіхи; 
але не аа вих тягне руку Котляревський, а аа 
Наталку, за Те·.L·зиу, аа. близьких їм люде~. Своїм 
добрим: ровумом і чесністю прості люде розбивають. 
панські хитрощі й виводять на добре усякі напас
ти, що од панів на вих сиплютьсs:. Мужицька 
правда, щира й иепу.кава, і тут перемагав лу:кав
ство та себелюбність панську. Як в .Енеїді • Кот
ляревський амалював живих людей вашого віку й 
вашого вароду в трояись:кій та латинській одежі, 
так у своїх: драматичвих творах ті самі живі люде 
виступають у :власній вже одежі. Котляревський 
свідомо ставиться до вароду. Своїми творами він 
промовляє, що а мужввів такі само люде, як і в 
панства, і таве само вони :мають право на добре 
життн і ва своє власне щаст.н. Під сірою свитою 
щ~ре людське серце б'етьсв, а під сільською стрі
хою живе сnравжня nравда-ось що показав свої:мR 

творами Котляревський. 

ЗасJІуrІ Кот· В цьому от і .пеsить вага твuрчости 
ІІІревськоrо. Котляревського. В той час. копи кріаака 
й аа людину не мали, коли пани диви.пись ависо

ка, а горда на простих пюдей і "ставили іх ва 
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с.котів .. , гребуючи навіть та глузуючи з мови 
їхньої -наш письменник свої твори пише тіею 

"мужицькою" мовою і noRaзye, що нею всі людсьr:і 
дум:кв і всі людсь:кі почування можна висловити. 
Не в:а. глум: беро він uотріауваного мужика, не па 
смjх, а на 'l'e, щоб поставити його за зразf>.к прав
ди і чеспости. Rотляревеь:кий немов роачинин mи
рово двері .цо :tарода й показав його у всій ьрасі, 
a.ne равом: і у всій отій темноті й бjднос1'И. що 
ваїдали наших людей і ходу J'м не давали. Rот:rя
ревський перший у нас виступив прилюдно а доб

рим словом: про народ і його ж мовою, і це пока
вало осві Чj3НИМ людим, що нема і:м чого перед 

народом гордувати, що треба з своею наукою, з 
пис.ьменство.м:, в словом правди йти до народу, 
треба помогти йому та:к жити, .як людн:м на.пежить. 
І тією стежкою до вароду пішло аа Котляревсьним 
багато людей, і вее наше нове письменство од 
його бере свій початок. Тим-то й звуть Rотля
ревсЬІюго батьком українсь:кого письменства і зва
тимуть так, пони животітиме наше письменство, 
по:ви наша мова лунатиме. 

Вудеm, батьку, панувати, 
ПоІСи живуть люде; 
Покn совце з неба сає, 
т~бе пе забудуть,-

писав на вічну uам'ять Rотпяревському Шевчеn
:ко. І писав вів правду. Бо Rотляревський ніби 
в тяжкої дрімо1.•и абудив наш народ і проказав 
йому, ку'!J,ОЮ йти, щоб вийти а злиднів та зане
паду. Поведи ЙО'ГО тим шляхом инmі письменники, 
наспідвики Кстляревсь:коrо. 

ВІРОТТІ АО Як аrадаво вже, а кінця ХVПІ-го, а 
ІІРОАJ· особливо ва по11ат:ку ХІХ-го ni~y, коли 

ва Україні заспівав Кот.Пяревський, по всьому сві
ту вже прокинулось аацікавлев:нІІ до народу. Роаумні 
люде пере<.; rD..ли в ;ке думати, що тільки до життя мож

новпа""'ЮJ.l'U панствз. варто додивлятись, а на-
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род-то так с.обі гній для панських. вига.док. Нав
пави добачюІИ; що справді світ руками трудящих 
людей держитьсІІ, і черев те совІстві й розумні 
ЛRУДе починають життя народнє пізнавати, почи

нають дбати, щоб народові стало краще .шити, щоб 
до його доходила. :&аука. По всій Слов'.я:нщині осві
чені JІЮД~ обертаютьси до простого народу і, щоб 
йt:~го спіанати й дати йому ос-ріту, ночинаю·rь пи
сати народніми мовами Так було у великор~сів, 
у пошшів, у чехів, у болРар,-і не :мив-ули ті 
думки й нашу Україну. Тут, аа почином і пок<t
аом 1\.от.ІШревського, проІшдаетьс.я: любов до рід
ного народу та до братніх слов'янських. нарuдів. 
С'l'ало більшати і у на~ шкіл, (університет у Харь
кові, потім у Київі), намаожилось справді uсю
чених людей, стало біл:ьш викодитв книіlюк про 
наш народ j про ин:ші слов'янські народи. В тих 
книжках пищуrь освічені люде про те, що треба 
11юбити свою батьківщин.у і рідниИ свій народ. трс>ба 
знати його, аа його дбати й йому д~шомагати; 'l'рсба 
і всім слов'янським народам жити в добрій зла
годі й рааом боротиси ва свое сnільне доuро. Це 
все одб-ивалося й на нашому письмепетRі і у ва~ 
усе більше стає освічених людей, які вже пишуть 
по-у країнсько:м:у. 

n. АртеІІІ- Першим по Rотляревсьвом.у таким пись
С~RІІ-rувак. менноко'м у нас був Петро Артемовсь
кий-[ улак. Він вародився 16-го січня 1790-ro року 
в м. Сміnі на Київщині; як попович, учинея Артt--
мовський-Гулак у Київській академІЇ, а потім ДІіі
шов високих наук і сам став аа професора в Харь
ківському університеті. Цілий вік свій :нін прожив 
у Харькові, де й помер р. 1865-ro. Артемовс~кий
Гулак писав дуже гарні вірші. я~ і Котлнрсн
ськвй, віа бачив ту неправду, що діється селянству, 
кріпакам, і в байці" Пан та собака" вивіп безщз.снu1·о 
Рябка, на якому всяку алість зганае Хііанїн: та 1' 

робqли в кріnаками й пани, анущаючися: а внх 
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ва :всаку вс.я:ч.ку. Це теж буnа.сатира, вискІюваввя 
авттьової кривди, що одиих :пюдей оддавала ва 
по:вву вопю другим:. Rріпак. хоч би навіть і совіст
во справп:яв свою роботу, все одно ва.пежвв тіп:ькв 
ОА панеької паски, од примхи, ях і той Рибко, 
s:вoro одчухІ?али і ва те, що гавкав, і за те, що 
11е гавкаІ!: 

Чи гавкає Раб ко, чи мовчки ві ччю спить, 
Все виuв.да таи:и Рабка приrt.:мом побить. 

І коли, на дукJrу А ртем:овського-Гулака, .,і над 
ПСОМ: ПО'ВИВНО ЖаліСТЬ М:ВТИ 8 , ТО ТИИ більше TRROГO 
жuю варті в:юде, і ти.м :мевmе з них мають пра:во 
виварювати воду ииnп люде . 

.,Пан та собака" -це вайкращий а творі-в Арте
ковсьвого · ГJлака. Пвса:~;~ вів ще гарні ліричні nое
вії, як от "Рибалка."', перемадвв на нашу мову 
псап:ми Давидоні і пересnівуаан давнього латин
ського поета-сатирика Горація. Артемовt.:ький-Гулак 
веn:иRий мав хист до поевії, сильно й дотепно снла
дав він і ті сатиричяі, і ліричні поеаіr. На жаль, пи
сав Гулак не. багато і аа свій вік довгий ІІаписав 
усього яких десятків во два віршів, та й то 
в них ва старОС'І'И літ перейшов ва старечу 
балаканину. 8 c:uniм хистом Артемовськи~-Гулак 
далеко більше міг би рідному письм:енству дати, 
нїж те, що лишив він по собі. 

. 8 па ших rrисьмевни ків, що пиеали вір
МІІІ ІОІТІ. me:u, Котлsrревськпй та .~ртемовський-Гу
лак були на:йбільmі на світанку нового увраївсьного 
письменства Але опріч вих було ще чu.Аfало ивmих, 

що воріли в вашому письменстRі, копи вже почало 
в :йому на світ благословитись. Так, Кость Пузина 
{1790-1850) дуже прихильно писав про cemiHC'l'Bo 
n своїй "Оді".ЛевкоБоровиковський (народ.1811-гор, 
nомер 1889-го) гарно перенЛадав і пересnівуnав 
а чужих поетів (Жуковського, Пушкин~ й 
Міцкевича) та написам цілу книгу .,Байок 
пр•баюток". Ще кращі байки чи, мовляв, тн 
првкмІІи писав Євген Гребінка (1812-1848-го). 



В його байках м:ов живі стають ваші люде в усім:а 
їх рисами (кращі прика.в.ви: "Ведмежий судu., "Яч
:м:іаь u., • Сонце та х:м:ара u., "Вуд я:& та ко:ноппивоч:ка", 
"Могив:ииі родини•,. Грішник", "Мірошник", "Ри
бапиа.", "Вовк і оrо:нь" то-що). Осrріч ба.йов, Гре
бінка :написав ще :віп:ька піричв:их: поевій, а .я:ких 
одву-"Нj, ::м:а:м:о) ие :м:ожва." й досі співа.юr:ь, .я:к 
пісню; переклав вік ще llушкинову "Полтаву• й 
видав св.паде:ний з чужих і своїх творів збірник 
"Ластівка", а в йому дав дуже rарв:і аравкв про
вової JLови. Сум::ниwи піснями всаа.вИвс.я: учений 
А.мвросі/1 Метлинський (народ. р. 1814-го, по~ер 
1870-ro). ЩІ) підпв:сува.вся: під свої:м:И творами при
браним ім:' нм: (псевдонімом). Амвросій Моzила. Вів 
оспівував :нашу старовив:у, давню :козацьку спаву, 
степ широкий, сумиі моrи.пи, що в полі а вітром: 
говори.пи (.Степ•, .,Гет:ьмав•, .Rns&"'a см:ерть", 
"Смерть бандуриста", "8радв:ик"). У своїх піс
и.я:х жuуе Метпи:нський, що ::м:инупасs: тац старо
вив:&, та нарікав, що онуки забувають спавні ді
па дідів своїх. Вірші та драми писав і другий 
мавкий у"Чеиий, професор Микола Костомаров (на
род. 18 t 7 -ro, помер 1885 -ro р.), що підписува.вса
/єре.м.ія Галка. В своІх поеаіах Костомаров най
бfпьmе оопівуе вепику саов'.я:в:ську сім:'ю і .кличе до 
воіх народів, щоб вони по:м:ири.писв: й жили бра
таки ("Спава::в:ам:•, • На добрані "І" і ин). В драм:ах 
своїх Rостом:аров воскрешав :в:ашу старовику (" Са
ва ЧВJІИЙ", "Пераа:мавська віч:•), копи украtвс:ький 
иаро;ц боровся в Попьщею аа свое виввопев:ss. Косто
маров по вашом:у писав тіпь:ви ва-м:оподу, а потім: 
усі свої преrарві істори111иі праці в:аписав по·російсь
:воку, •:в і деа:кі повісти, в:апр • Чериіrов:ва•. Про· 
те й російські писав:н.в: Костокарова д.пя вас ве
пи:ву ка:ють ваrу, бо роа:врива:ють перед :нами по
дії иашо~ історії і навчають в:ас, .. хто ми:, чиї си
::в:и, и:вв.х батьків•. Гарні вірші писапи тоді ще 
оцІ письм:евв:ики: Віктор Забіла (.Ле щебечи, со
иовейку•) Михайло Петренко ("Дивпюс.я: :на :небо•), 
Олександер Афанасьєв- Чужбинськиа (.Гарно твоя 
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кобва rpae"), Михайло Макаровський ("Натапя:•), 
Кореницький, Корсун, Степан і Петро Пасаревські 
та инші. Драии пробувціІ писати: Василь Гоголь, 
(.Простак"), Карало Тополя (n Чари") та Яків Куха
ренко (.Чорноморський побит"). 

Гр. ІВІТІІ· Rотлиревськиі:і і всі . тут пере_лі чені 
ОоІоІ'І· письменники писапи адебшьшоrо ВІршем, 
1100. та ще жартовливо. То й почали були ду

мати люде, що по нашому тільки й :м:ожв:а пи
сати, що весе

лень:кі вірші, а по
важпіmого вічого 
вдати не можна. 

Та авайшлися: аа
рав же між ваши
ми й такі пись
менниви, що "та

ки й прос·rо роз
мовою пишуть .. -
ТО - б - ТО ПО 'Іа..п:И 

s вичайним скпа

д, ом -прозою, .ио

вля:в - рОЗІІОВlДЗ.· 

ТИ про ЖИТТSІ ва

ШИХ пюдей. Най
перпuам: в-по~ 

12. ГрвrоріІ Квіткn-Осков'киеико. вих був [ ригорій 
І(sітка, що підnисуnався під с1юїм:и повістнии 
прибравим ім:' я:м- Грицько Основ'яненко. 

Квітка вародився р. 1778-ro в ceni Осиові (че
рев те й проввав сабе опіспя: Основ'янен.ком:) пjд 
~арь:ковом. Це був великий пав-служив він на
ВІТЬ ва дворя:нського м:аршапа, того, мовляв, пред

nодитопя: -апе не в тих: панів, що цураються: свого 
рідного й гребують простик народом: та гордують. 
Він теж багато доброго навчивсь од Сковорода і 
н кО>.~ній JІюдині бачив насамперед людину. а не 
П!\НІl там чи :мужика. Квітці було досадно, що 
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а ваших п:юдей глувувапи й :вааали, що вони пі до 
чого не вдатві. .Є,-писав .в:кось Rвітка,-такі 
mоде ва світі, що в вас кепкують 1 говорять та 
й пишуть, буцім-то в ваших ніхто не втне, щоб 
булс, .s:x вови кажуть, і авичайне і ніжненьке, і 
роау:м:ве і полеане. і що, стало буть, по нпmому 
опріч :пайки та глуаувавня пад дурнем: більш ні
чого не :м:ожва й написати". Ото щоб поиаsати, 
ян та.кі пюде помиляються, й почав Rвітка писати 
українською :мовою сJюї nовіс'l'И про життя наших 

простих людей. І тими повістями своїми й инши:ми 
добрими ділами Квітка. так уславився, що був 
ОДНИМ: в вайперших у Харькові JІЮдей, у<:і йщ·о 
вепв:ко maнyвann И поважали, йшли до його no 
добре слово та пораду, ян до рідного батька. По
:м:ер Rвітва р. 1843-гu, дуже вfіага.тиnши своїми 
творами ваше р1д1rе письменство. 

Ronи починав Ивітха писати, то ще по всьому 
світі письменники думалr•, що можна nисати тіпь
ки про панство, оро багатих та. славних або вель
можвих пюдей, а що в жптті простого народу ві
чого нема ні цікавого, ni нисоІюrо. Квітка перший 
ва всьому світі 11 своїх повістях описувати ста.в 
простих дюдей, мужиків. як то;:r,і наза..""Іи -і пона
зав, що й вони такі самі людо. як і всі, що му
ЖИtІ жиtsе такими само почуттями, так само ра

дів й :мучиться, як ycj люде; що воли цікаво й 
rарио про :МJ2RИЦЬ,._е ЖИТТJl рОСRаВаТИ, ТО далеко 

вийде багатче .це життя, в їж тих ляльок розмальо
ваних, що та.м ва горі пишаюrься. От напр. Квіт
чина Маруся (повість "Маруся")-авича:й.на собі 
сільська дівчина, її бать:ни- авичайні сільські вбогі 
п:юде А с:Юльки добра і краси анайшов письмен

ник у цих авичайних людей, та И скільки добра 
'!'ОГО він бачив r.ругом себе серt-д простих J\ріnа.
ків і .як гарно росвааав npo вих! Так само і в 
ИВШИХ СВОЇХ ПОВЇСТЯ"- наЙбіЛЬШ h.аітка СПИІН!f-:Тl,СН 
над жи.ттям хліборобів 1 ро;'Ікриваt: первд нами 

Душу людсЬІ~У nід сjряками ІПІІшсти: "Добре роб•1. 
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добре й буде•, "Rовирь-дівва .. , "Сердешна Оксана•, 
"Перекотиnоле .. , ,.Са.пдацький патрет"). Квітка 
бачив, що в простоті багато в правди, що часто 
простий чопавів правдивіше живе, ніж ті, хто його 
обдирають та обдираючи, ще й вневааtають та 
гnуаують. Квіт:ка. зблизька придивлявся до сіль
ського життя, дуже добро його ана-в, ровумів ду
шу людську і через ·ге покааан нам справжніх 
великих людей у тих маленьких, сірих кріпаках. 
Великі вони були для Квітки тим, що жили по 
правді, нікого не кривдили, а тільки сами терпіли 
кривду. Шукаючи nравди, анаходить її Rвітв:а між 
селяна:аtи, а не між nавство:м; йому любіша була 
сумирна простота, анїж бундючне панування. Для 
його всі люде рівні: на цім світі, каже він, JCi 
.,тані ж гості, нв ти і усяний чоловік-чи царь, чи 
пан, чи архиерей, салдат чи личман". Квітка всю: 
ди в сІюїх пояіст.вх навчає жити по правді, вводі 
веалобнво ос:мів s:ку-вебудь людську ваду, як от 
•.rого хвапька в "Сапдацьиом:у па·rреті •, а.бо хабар
ників та зди:рців у "Rовирь-дівці", "Rовотопсь
кій відь:мі" та в :комедії .. Шельменко". Через те, 
що Квітка дум::ав, ніби добрим та праведним: чо
ловів:ом: можна скрівь бути, він не добачав коріня 
лихих пора:дків, самого ладу, що кривді помагає. 
Так, він :не осудив кріпацтва, а тільки лихих па
нів; не осудив чиновничого царства, а тільки nв
хих чивонвивів. Виходить, що в його повістях 
була правда, та не вел. Та й то вже вели:ка за
слуга нашого письменника, що він перший 'Пр() 
простих людей, .sк про людей, заговорив і перший 
у повістах своіх українською :мовою покааав жи
вих людей іа народа. Ти:м:-то й досі ще читають 
ті повіста наші люде і багато а нвх плачуть над 
скорботним житт.Rм Іtвітчипої ~1арусі, такої чис
тої серцем:· і такої нещасливої. Бо й сам Rвітка 
до свого хисту додав ще жалощів од чистого люб
лячого серця й вели"ою :rю;Jов'ю до людини ириов
до6ив с.воі гарні оповідання про простих, але ве-
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JІИІШХ аравдою й терплячіr:тю людей. Rвітна нале
жить до того напра.\tу, в письмев:стеі, що аветься 
с~нти:м:tJнтальвим, то-6--rо почування людські владе 

на перше місце. І с~сма l.н:~;шкого та щирого почу
вання. й досі оживляє ці давні по:вісти. 

Унраїка в чу- Rоли українсьні nись:иеввиии почали 
ІЩ ІІСЬІен- в своіх творах описувати ваш народ, а. 

СТІJІ. вчені появили світові с:варби увраївської 
вародвьої поезії, тQ ва Унраїну почвпи аадивля
тись і чужі люде, .яких доля до вас була зави
нула. На nравому березі Двіпра було багато тоді 
освічених по;rІякіn .tбо спольщев:их украjвців; ва 
лівобічну }-враїву ааходили освічені веливороси, 
опріч зрусифиноваnвх уRраїJІців. І тих і других 
аахопила роснішва nрирода Увраіви, елаеве ми
нуле вашого народу, пое'І·ичві постаті з життя, і 
вови почали і в своїх письменствах-у полІ.сьво:му 
з одвоrо боRу і в рссійсьному в др)гого,-теж опи
сувати Україву. У полявів повстала ціла низка 
поетів, .яна звалась українсьІ<ОЮ школою і до s:кої 
належали Гощинський, Мальt.tевський, Богдан, Залє
ський, Чайковський. і багато ивmих; деякі ~ них~ 
як ваnр. Ти.м.ко nадура. навіть і nисали україн
ською мовою. В російсь.кому письменстві про Укра
іву nисаnи: 1/ушкин ( .. Полтава'"), Римєв ("Думам, 
nВойваровськ.ий") та наші аемпяви М. Mapкeгut.t і 
особливо Микола Гоголь, славний своїми оповідан
нями з українськего побуту. Проте чужі письмен
ники, хоч і nyme талановиті, як Гоrоль або 3а;пе
сьв.ий, не звали до ладу вamoro життя і часто 
виrадкамв: надолужували; вони народ ваш пока

зуБали не таким, нни:м Еін був, а яким він ї:и 
адалека у.явл.явся. Вови ще не дійшли були тієї 
правди, що рідною мовою та у власвому письмев
стві народа :можна най:нраще його оnисати, ще 

тільки рідне письменс'J но цілком одбиває всо ЖИ'ІТЯ 
народа, по:нааує И.uл· таким. я не r.оно справді єсть. 
Тим-то і н nольсью:И. J в рuсііісьній noeajї Україна 
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стає перед на.ии прикрашевою та підсопожев:ою, і 
тідьк<~ саме наше письменство справжньої тропи 
ухопило й одбило иародь@ життя в собі, :мов у до
брому, даеркалj. Українські спроби в чужих пвсь
менст,еах- св~дчать проте, .Як зацікавв.пись люде 
Україною та у:краЇВСЬRИМ народом. Воно вс.юду так 
було, що павство спершу ва павсьвих, :мовляв, 
мовах про свій, .варод пвсало, а. тоді вже верталась 
і до рідsьої мовв.Іsацікавлеввя Украіною ва по
чатку вашого вjдродження в суС'JДВіх пись::м:ен

ствах показува.по, .що незабаром освічені українці 
вервут~ся до свого народу й широко розгорнеть
ся вже рідне письменство. 

ПОЧІТОІ на- Трохи пізніше, нїж на Увраі,ні, але все 
•ІсіІІІІ~Іаrо ж таки в першій половині ХІХ-го віку, nро
ІІс•ІеІСТІІ кuвулась до свідо::м:оrо національного шит-
І ГІnІ~ІІІ. тя і ГаличІІ на. На захід сонця, межа а 
межею до ваших Волині та Поділлп, прити.каеться: 
сторона, що зветься [ аличин а. Живуть у тjй сто
роні, хоч вона була. під Австріею, ваші ж тави 
люде, українці (вови себе звали тоді русинами); 

так са::м:о здебільшого жили вони з хліборобства, 
як j у нас, і так само тоді панщиву робили на чу
жих панів. Одно слово, це наша сторона і один 
а вами народ її заселяє. Ті.пьви що коли р. 1772-ro 
сусіди поділипи :иіж собою давню Польщу, то Ук
раїна одішnа до Росії, а Галичину забрав собі 
австрійсь:кий цісарь і під Австрією наші люде в 
Гаnичині жипи аж до останнього часу. Перехопив
тись десь аа граввдю, аа рjчку 3бруч, і ве пі
вваеш одразу, що вже в ившо:му царстві опинивоо: 

однакові стоять села і по сей і по той бік· кордову 
і однакові й тут і та::м: люде живуть. 

В старовину Галичина жила одним життям а 
усіею Україною й одним живиласа письмевство::м:. 
Але як подіпили ото разом з Польщею і нашу 
вемлю, то наші галицькі брати одбилися бупи 
трuхи од вас. У нас давно вже Котляревський та 
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ивmі письменники почали по своему писати, а 

письмепні та освічені галичана все ще тільки no 
церновиому писали й по церковному книжки дру· 
кували, а розмовляли більш по-польськоиу. Та от 
а У .країни вайшли у&раїнські книги і в Галичвиу 
і nобачили й там роаумпіші люде, що нема в 
світі, як по своему говорити j писати, що но uо
nинво свого роду стидатися, а треба держатись 
рідного народу. Такі думки тоді почали вже по 
всій Слов'янщипі брати гору,-отож і наші галицькі 
земляви їх ве однинули. Україна-мати лас родила.,
тав думали ваші аемляви,-сповивала і любила, 
рідних пісень вад нами співала, рідною :мовою го
ворити вчила,-то 

Чому ж мова П ве мила? 
Чом стидатись ії маєм? 
Чом чужую nолюбпявм? 

І JіІюдива, що так запитувала, вробилась першим 
українським письмениикем у Гапичині і збудила 
наших приспаних. земляків до свідомого життя. 
3вавсл nів-Мариіян Шашкевич. 

МарІІІІВ М. ШаLU"евич народився р. 1811-ro і 
Wашкевкq. дуже молодим помер-р. 1843-го. Але аа 

недовгий еві й вік зробив цей чо.ІІовік оте 
велике діло, про яке допіру сказано: абудив ва
ших гаnицьких ае:млаків до нового життя. Вчивса 
Шашкевич у Львівській семипарії на. свящевиха,
вчився, як тоді 3Вичайно в Галичині павелось 
було, по-аольсь:ко:му. Але на.чата.вmись спов·иись
к.их, а. ссобливо ваших україисьввх внижок, no· 
бачив він, що тільки тоді буде а . його добрий 
душnаетирь, ноли не цуратиметься рщного народу. 

Так і стала у його думка~писати дпа: народу 
рідною мовою. 3 'l'оваришами своїми, Іваном Ваги
левичем та Головацьким Яковом, склав Шашке
ви.'l книжку-nершу n Галичині-нашою мовою 
,.Русалку Дністровую ... і н:<друкував П р. 1837-го. 
О~ тієї .Русалки" іі uочапось ото увраїнське пи~ь-
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менство в Галичині. І хоч багато людей иа ва
ших юнаків сиоса подивля;nо:::s, хоч вачапьство 
поча.по на їх уїдатись, а тави подобалась цин думка. 

чеснішим людям. і ва Шашкввичем: та. його това
ришами пішли й инші люде, як Устіявови-ч, :Мо
гильввцьквй, то-що. Було там, правда, спершу чи
:ма.ао освічених люде:П, юtі гордуnапи своїм варо
док і все намагалися по-пансьвому писати, по 
кошrовсь.&ему (.ці люде овались-.,москвофили"), але 
ав вони й сами не 'l·ямили чужої мови і пі дп.я 
воrо в Галичині бую> нею nисати, бо народ її 
аовсім не роаумів, то де далі м:осквофшrів :мен
шало, а натомісць nрибувало людей, що стояли ва 
Унр~ їну И далі провадили Шаmвевичеве діло. Га
личина 'l'аішм чином, особливо р. 1848-ro, а потім 
nочинаючи з 60-х років, багато дала письмекни
вів J, лк агодом побачимо, багато й Yвpatni допо· 
могла, ноли наше письменство тут спіткала була 
лика година: коли нам по своєму говорити й пи
сати було ааборонено. 

Засnуга 3 попереднього ми бачимо, як прудко 
DВРІІІІІ nмсь· йшло наперед наше письменство. Вже аа 
ІеннмкІв. вjлька десятків літ, як надруковано 
.Евеїду", 1юно абагати:rосл на га рв і т1юри. поя
внло талановитих письменників і захопило В(:Ю 
українську аемлю -·од Слобожанщини до Гали
чини, од Кубані до Карп<1т. Хоч.а український ва
род був тоді під кріпацьким ярмом, а українсмt:е 
nанство його здебільшого цуралося, то nольським 
то московським м'ясом пооброставmи, але 
авайmлис.я й тоді вже на нашій Україні 
осв1чею люде, яю роау.мJли, що тільки а 
рідвим народам їм по дороаі, а череа те 
треба на народ працюІЗ<.LТИ, треба Иого просві'l'ити, 
треба його мовою писати. Ці люде, перші наші 
ІІисьм~нниRи, ароауміли і гилосно прокааали, що 
а ІН1ШОІ'О мужина тана ж :.rюдина, ~JK і з пана, щ,о 

нін маu неІ людські потреби й кращої вuртий долj, 
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иїж аку мао. :Мужицьке мовою своею, ваше ПВt.ї.Ь· 
:мевство було людяви м, вародоmобвим:, декокра
тичник в самої своеї природи. Не :можна було по 
увраінсьхом:у писати, не любивши україисьвого
иароду, не бажаючи йому добра, кращої допі ие 
вичивmи. Письменство ва. шо ю мовою-це ве була 
тільви ваба.вва та розвага гулящим: n:юдам, а во:во 
одразу ж зробилось немов учителем: ва. все добре: 
показувало, нв не треба ставитись до народу; на

вча.nо, що ве :можна ним: гордувати, а повинно 

бачити в йому таких само рюдей, я:_к і вільні та 
освічені, а:к і всі инmі вароди па аем:JІі. Правда, 
ваші пись:м:ениИRи по-nервах ще не :м:оІ'.ПИ глибохо 
nустити свого плуга. в рідну землю, ще не доба
чали всього nиха., серед .якого живе народ, бо така 

далекогли:дність тільки помалу та потроху може 
виробитись. Але й то вже вел:ина їхня заслуга, 
що в кріпакові nобачили вони пюдиву, в заби
тому :мужикові-брата, в його мові-людську :мову, 
я:в:ою :м:ожна і варто й годиться всі людські думки 
вис.п:овли:ти. Оце було те добре зерно в нашому 
письменстві: посін:в:е в рідну землю воно приня
лось і вааелевіло вже в перших дес.я:типіття:х 
ХІХ-го віку. Незабаром те (jftpнo дало вже й уро
жай добрий,-а надто тоді, ко.п:и вийшов па ро
боту вайбільший письме ІІНИR ваш, ве.п:иквй поет 
і хуІІеиик аа рідний край -Тарас Шевченко. 



VI. ПІсь•е~ство nід час розцвіту. 

Тарас Шеа- Шевченко ве.пи:ввй для вас ие тільки 
• •••••· своіІІИ "Іу.довими творами, ane й своею 
особою, своІк аитт~ :м і смертю, навіть своею :мо
rипою. 8а аиттв вів працював ва рідивй народ 
та йоrо долею побивався; по смерти z його спави а 

13. Тарас Шевченко. 

:моrипа ие стовпа. віка й :мовч:аава, а промовпав 
й досі про те саме, чого навчав Шевченво аа жи
воття:. Навчав же він--любови до рідв:оrо краю та, 
народу, охоти жертвува1.·и всім ва-дпа його й працю-
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ва1'и ва його добро та користь. Мати-природа і 
Шасuа доля послаJІа нам: Шевчевва немов на те, 
щоб вjн усьому світові роскавав про наш народ та 

рі;~;ну Україну, і вш справді зробив це своїм голос
ним та nравдивим, 1югневим словом натхненним. 

Життя т. Тарас Шевченко на світ народився 25-ro 
Шев~ениа. лютого 1814-ro рану в селі Мориацях Зве
нигородського повіту, на Київщині. Батьво його, 
Григорій Шевченпо, був із сусіднього села Rере
швки; це був простий, непись:менний чолоюн, крі
пик пана Е.llге.nьгардта. Мати Шевченкова nомер· 
ла, ак він зовсім ще бvв малий, і батько uжепився 
О,\'В у-друге, та незабаром і собі nішов слідом аа 
друживою та й покину~:~ малого сина круглим си
ротою, лютій мачусі на nоталу. Батато лиха аа
анан змалечку х;ю.аець-сирота: JІайка, штурханці 
та прон.пьони р}існо с,ипались ва його голену. ])ув 
нін ЗМал:ну naC'l')'DШO\t, }' ДНRа ВИНЧИТ'ІСЯ,ЧИТ<L1И Й 

писати, а як мав охоту ще й ,;:І.О малювання, то 

пробунав і ма.::ярствR. вчитись Та не було навl{ру
ги доброго вчптешr, якиіі би вгадав йоrо ХІіІСТ і 

допоміг йо,.•у розгорнутись. Хлопцем ще ваято 

Шевченка до шшського двору аа коаачна, і Тарас 
аа cnoi."d паном набачивсь світа: побував у ~ш1ью, 
у Варшаві, а потім і СJанесла його лиха годииа 
чи щасна доля-аж до Uетербур:-'у. Тоді Шеuченк•J 
віRе добро знав мапю вати, і n ПетербJ р~і пи.FІ uдд<tн 
його на службу до одного маtіс:гра-маляра- upo
c·roг,J собі, що nосилав паруока під;юги та uRpK<lBИ 
розма.ш,овувати. Але у Шевчеuна був нс.:шкиИ 

хпс1· і охота до вищого малюваш::нІ і на о~щоqинкv 
він а~шльовував <.;CJ<Ji .~юдсіі і природу. L1обачп.1;_. 
нкось його МС:lJІЮ.і.:Іаннн Jс~шІки (Сошенко. Є. Гр(~
()jнка) і дога.даJшrь, що н мuа<.'дого парубю-t ёіу,:!.\: І''• 
дюд~- тu. й аа допомогсю ро;:ійського поота ~1{у
н6вськогu викупили Иого од пана. Цо бу::r' > :2 ~ 1шіт 
ня 1838 року. Шевченкові мпн,·ло вже ~ 1 ронн, 
нн дrставсь !НН ш1 Lo:rro. 
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Ставши вільиВ11, Шевченко вступив sapas до 
вайвищої школи мапю.ьаннл, до аха.демії худо
жеств (мистецва), і а великим запалом кинувся до 
науки. Але тепер, копи сnравдr.шася була йоrо 
:мрія, вже не саме мапювання йоrо кортіло. Тарас 
почав ще й nipmi писати, та сnершу иjком:у їх: і 
не покаау.наu-соромивсs. Раа якось земляк один 
вайшов до його .в 2ату та й . побачив клаnтик nа
перу, а на :йому наnисано: . 

Червовою гадюкою 
Hflce АЛЬ'Га вісти, 
Щоб ;Іt)'Гіли крюки з пол.ІІ 
ЛншкіІ!-аапкіn їстп. 

Насилу допитавсь у Illoв~eнRa аем:.пяк, що то аа 
вірші; і дізнався, що Іх ще. багато е нап:исано. 
Взяв аемлян тії віршІ. переглянув- і здивувався: 
так бara'l·o .краси j сю1и було н них. Ото :J 'l'ИХ вір· 
шів і виИшла р. 1840-го перша Шенче:внова кв:иж· 
ка-" Кобзарь" і побачили на Україні з "Кобзаря", 
яка нелина сю1а завітала дu рідного письменства. 

r.rим часом Шевчена:о довчився в академії (р. 
1845-го) і постанuБІШ вернутись на Україну, щоб жи
ти серед свого народу. Н Іі.иїві аае'l'ав він уже чима
лий гурт освічених п:юд~й, що не цурапись свого 
роду, а ухвалили працювати на користь рідного 
краю. Ті п:юде-а бу.пи :між їми Костомаров, Гулак 
та инші-заснували агодом таемне побратимство, 
щоб помаrа·.rи визволенню народа в кріпацтва, 
освіті його, доброму паду по.пітично:му серед його 
та братерству і дружній спіпці між усіма слов'явсь · 
ки:ми народами. Це товариство проввали вони Кк
рипо-Мефодіевськи:и браЦ'l'вом:~ва згадку про ве
ликих учителів слов'янських. Нічоrо й казати, 
що й Шевченко, як діавя.вс:ь про брацтво, то ва
раа же пристав до його, та і його прившm: до 
~ебе братчики з дорогою душею: вже тоді всі 
<шали Шевченка ва найбільшого письменника на 
Україні, бо всі вже чита11И такі його твори, я:к 
"Катерина", .Гайдам.ани" й ивmі, що в .Іtоб-
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аарі" були надруковані. Шевченво багато ївди~ 
тоді по Україні, :малюючи і бачив, нк гірко 
живеться скріsь народооі -в nансько:му .ярмі,-і в 
своїх віршах виливав свій жаль nекучий на таку 
гірку долю рідного народу, на ті порядки лихі, що 
до такої долі призводя:rь, і ва тих, хто такі ІІО
р.а:дк.и поааводиь-на царя та його чиноввикі~("Кав
каа", '"Сон", ",До жив11х і мертвих", то-що). Вірші 
ті розходилиса між людьми й ще GілЬШ) славу 
адобули Тарасові. 'l1a й не саму сп:аву, бо тим ча
сом: і .лихо не спало. Один чоловjк лихий доніс, 
підслухавmи, на братчиків, їх потруmено, знайдено 
Шевченкові о·гі вірші, і всіх, а иів ними й rrapaca, 
арештовано (4 кві1'ЮІ·1847-го року). 8нов опинився 
Шевченко в неволі, ще в гіршій, бо вже був скуш
тував вільного життн і вибув у ній ще дссflть 
Довгих, як вік, poкir-s. 3аславо його б,уло спершу 
ва Ура.п:, а потім ще далі, аа і'\аспі:йське море, 
простим салдатом; йому заборонено nисати й :ма

люва·rи; а його знущалися гірш, а-нїж з якого зло· 
дія чи розбишаки. Страшна була річ, ота салдач-. . 
чина в етаровину:г1рш о-д тюрми, ГІрш од каторги, 

і Ц1о нову веаолю на чужині nовною мірою дове
лосЯ' спити Шевченкові. Та і в ·неволі не вн;:t.ав 
вів свого д.j.ла, нішком малював і пnсав вірші, хо
ваючись по бур' .явах, мон Бог&. того винволевпя дожи
даючи. 

Визволив Шевченка вже новий царь, Олек
сандер ІІ, р. 1857-го. Вернувсь тоді Шевченко до 
Петербургу, бо на Уr{раїю жати йому все ж було 
заборонено, і знов уаяnся до nраці на добро на
роднє. Багато він малював і багато нових творів 
понаnисував ("Неофити", ,.Марія• й иа.); але тs:жко 
йому було :ЖИТи ва чужині, в холодному Петер
бурзі, і він усе рвавсь па Україну. Думка була
одружитися, оселитись десь над ДІІіпром: і тихо віну 
доживати серед рідно] природи, працюючи на ІШ· 
ристь свого народу. І нже коли ця: дум6:а ніби до доб
рого кіпця дохо.цила, доля: ще раз насміюіася а nели-
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!:I.<OL'o с1•радаика: Ше.вчсн~І) nочав занепадати на 
адоро~::~ш, недуга. все тя:ж•Іе йрму допіJ{а.JІа 1 26-гu 
nютого 1861-го року авела його в могилу. ll о смерти 
згада!ІИ вем:лІІки його давній ааповіт, що. :мовJІ.я.в: 

Як умру, то поховайте 
Мене на могuлі. 
Серел степу шиr(•КОГО 
Н11 Вкраfві м:!лііі -
Щоб лauu ширrщоаолі 
1 Двіпро і I<pyqi 
Було видно, було чути, 
Я1• реве р~вучий. 

А згадавши, nеревезли 'l'ЇЛІ> Шенчсвна на Унраіну 
й поховали під 1-\,а.невом-на високій горj над Дні
про:м. Рідко X'l.'O на Україні не sвае щю 'l'Y високу 
могилу. Тисячі ІІюдей. що-рску переїадsи·ь nоуз Н(·Ї 
Дніпром, побожно схиляючи голови; багато при
ївди·rь сюди навм:исІІе, Щ'1б укаонитись ос·ганкам ве
ликого поета й од ЙОL'О навчитиса, я.к треба жити, 
людей і правду любити і аа. них стояти до загину. 

Bara Шевчек- Як агада.но nже, Шеnчевхо самою осо-
11, ІІІUІОІІ8J\Ь- бою своею анаменуt:: ту нову У країну, що 
ІІ І свІтова. вародилаСSІ череа ного дівльвістІ:>. Вів 
був МJЖИЦЬКИ:Й СИН, "ПЛІJ'l'Ь ОД ІІJІОТИ і КОСТЬ (ІД 
кости" рідного народа, вийшов з кріпацької 
каси, сам: ва собі заапаn усього сrра.хіття од поне
волення іі анав його, як ніх·1'о в українських писf,
:иевниюв до того часу. ІЗін покавав. які тая-·гься 
сипи серед народа і як легко вони вагибають че

рев полюдські обставини. Український народ не~ов 
вислав Шевченка а-иежи ceGe, щоб ВІН І'О!І'J~но, 
на ввесь світ, розповів про тяж~:еу долю покріпачених 
людей •ra У країни: й поставив руба питання про 
їх виавопенн.І. І нее це зробив Шевченко. В ве
ликим хнстон до nисьмоветва вів: поєднав своє 
велике серце ·га любов до рідного народу і справді 
огневим: ваІ'•)Ворив словом про всі непр:t~щи:, .sші 
терпів народ. І вже :а середині 40-х ро~ін lП~вчен
ко ароG11вся осередком уеього r,щі _ппього у краї· 
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нства, npopOK()K виввопевв.и рідного :краю а неволі 
як тіла, так і духа .. Рідвий народ nів підніс ва 
височінь самостійвого жвттв і певпиввого ровnит
ву й поставив тим У:в.раїву ва-рівні в ившимв 
сторонами всього світа. І хоча вороги ніби при
борнали бупв Шевчевва і вавдапи його в ll,pyгy 
вевопю, од першої гіршу, апе вбити його діло вже 
не вдо;иалв, ях ве адолапи й ухраївсь:н.ий народ 
подужати. 8 Ше:в"Чевво:м вів восврес до вооого жит
тя і увійшов у се:м'ю воп.ьних народів, а'()агатиn 
людськість ва одвоrо ще робlт.&JІ:ва. 

Wеачевнова Вепику .пвmив по собі спадщину Шсв
СDІАut•ІІІ. чевко. ВелвІtу не тав чио.пом, як своєю 
nоетичною цівоJD, що переходить усе вапnсане 
доти по-увраІвсь:вому і стоїть нарівні в аайRра
щ:вми творами світового п:всь:мевства.. Між Шен
чеввов:в:м:и творамИ бач:в:мо і таві велвві своєю 
пюдявістю побутові поеми, а:к .,Rатеривам або 
.На:й:мвч:ка•; і преrарві балади в чудоввв:м: вмі
стом, ях .Причинна" або .Топола•; j поеми істо
ричні, ях .Га:мо.п:іи", "Іван Підкова", "Гайдамаки•, 
"Невольних"; і огве:м: перевл.ті політиqні твори, 
их "Сов", "RaвR&S", ,. Чигирин". .Холодний яр", 
,.Іван Гус", "До живих і мертвих ... поспавіе", ,.На. 
вічну пам'ять Rотларевсь:во:му•, ,.До Освов'яненв:а"; 
і повні мудрости твори :ка спохонвічні аа.питання 
людсьвої душі, я:к .,Марів:", .Неофити"; і багато
багато дрібиіmиІ, у я.&ИХ Шевче:ако розкривав 
свої думи і як ЛЮДІІІа і як українець, :мо.nює душу 
nюдсьху і прІlреду, гп•бови:м поглядом озирає ми
нуле і проиавуе пшяхи в будуччину Мевmу вар
тість :МаЮТЬ Ше."ІІВRОВі прозові ТВОрИ (повісти), 
в прикусу написаІІі ва васла.вві рошйсьсою :ма
вою. 8ате в поееії, в "Rобварі •, Шевченво стає 
перед вами сп ранжнім велетнем: пюдського СJюва 

і світовим поетом, часто недоснжни:м:rпибипою дум
ки своеі, силою вираау й привадвою красою вірша. 
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дJІІІІ Перші твори Шевченка повНІ ще того 
Шев~вякові. романтичного ж~лю за минупи.м, якого тав: 
багато б рІ~~- Ше:вчевновпх попередви~ів. Але Шев
ченко ве тшьки ппаче за мивупи:и: BJH тяжке су

часне бачить і nро·ги його справ1Іяе всю силу 
свого слова. А ця сіІла слова чарівна й веви.мовно 
гарвий, солодкий вірш надають його творам 
широного розмаху і незмірвої гJІибиви. Шев
чеюю знає. що JJЖ(• стара воля .не нернеться· і 

через те вjн my1:nP. ноно1 волі,-таь:ої. щоб, її 
вінка сила не могла под:ужити. Цю нову nолю він 
в~айшов у . .ирав.І..І.і, що ~іноли но вмірае, а живе 
ВІЧНО D ~МІЛИВОМJ CЛ(iffi. 

Не вщрав nгаuда наша, 
Не вмі~ав вr~лн, 
І весптиh ne сиор~ 
Нв. дві моря-uоля, 
Не скув душі. жnв()Ї 
І с.пова псивого ("Кй8І(й3"). 

Найдужчим оцій новій J..oni ворогом буІІо крі
пацтво, яке гнітило наш народ, милійони братів 
і сестер Шевченв:а, і з якого сам він немов· чудом: 
тільки був вивволився. І ввеоь свій гнів проти 
nоневолення, усю силу сRого слова і серця жар 

справляє ПІевчевко проти кріnацтва, nроти пану
вання одuіеї пюдини над другою. На севі, благо
словенному тому селі на Україні, nоет бачив саме 
neКJio: 

Ta.w неволя, 
Робота тяжкая: віноли 
1 nомодитись не дають (nЯк би ви знали, паничі") 

І пrо кріпацькі порядки Шевqепво мадо не в кож
ному своєму вІршІ таву росІш<Іуе 

1сторію-nрв.вцу, що nерЕ>.:тлкать 
Саме nекло мо»rЕІа (.,Иржавець•). 

( Jripa:s на ofipaso.м роагортав поет тієї пеправди, 

ал'• ••~' на т~. ЩІ)() плавали Ніl.Д нею люде: а на 

'1"•1, що<-) :1 неm Gоrо;шсь і П ш'дужапи . .,Борітеся.-. 
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кличе віи,-поборете!• І од вріпацьиоІ иеволі пе
реходить Шевченво до вв.mої неволі, до тих по
рядвів, на sиих усs:ва певоля дєрzвтьса. 'Вів пов
став проти попітичного ладу, проти царської не
волі, що всіх людей аакуЕаn:а, що :в саві nрава 
одібрала, що держиться темнотою, каторгою, :на
сипьством, що виносить ва гору жкевьву людей 

по спинах милійонів рабів безправних. Він пов
стає проти веавого обману, проти веавої нещирости 

й неправди, а r.:адто часто спин.s.етьс.и вів в~д тією 
неправдою, що вад жіннами діетьса ("Катерина", 
"Наймичка", ":Мати-покритка• і ин.). Rартаючи 
неправду, Шевченко немов виростРе й сам ро
биться тим npc ровом, що аапапюе серца: людські 
гнівом: проти лиха та любов'ю до добра і бра
терства. 

Неначе тоіt Дніпро широкий 
Слова. його лились, текли 
І в серце n~да.пи глибоко 
І ніби тим вогнем пекли 
Холодні душі (,.Пророк''). 

"Щоб слово плам:еие.м: ваSJлось, mоб оrиеиво ваrо
ворило"- Шевченко цього вайдужче бажав для 
своїх творів-·· і справдилось це: йоrо сп:ово · ватхие:н
ие справді таки .людям: серце роатопипо• і стало 
світові аа "новий леміш і чересло•· до старої ро
боти- отієї боротьби ва оновлене, враще життя. 

ЛІО~ОВ АО Джерелом цієї надлюдської сили у 
України та Шевченка був його хист вооикий і ще 
Іарода. більша любов до свого краю, до рідного 

народу і до всіх нещасних, скривдаених і поиево
:~ених-до тих, кого він звав "найменшим: бра
том". Цю свою любов велику Шевченво Еиявив 
но тільки словом, але й ділом і спокутунав її му
ками десятилітньої неволі .,в отій веаамкнутій 
тюрмі .. - в пустИні безводній. Тяжко мучився поет 
на чужині і свою муку та тугу виливав у чудо
ни-х віршах, якими велавив Україну. Поет думсами 
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вітав на Увра.Ів:і, живе муками рідкого краю, 
тіпьии про його й думав, мрів тіпьки про те, щоб 

Хоча серце ааw:у'Іеве, 
Лоточене горем 
Привести і положити 
На. Двіпрових горах (.Co~t11 ). 

У ее свое лихо, всі образи, всі муки, які йому аа
по,ціа:но-вів: ладен· забути і простити; та не може 
вабути й простити лиха, що спадае на рідний край: 

Та не однаново меві, 
Як У ~сра.іву алії люде 
Присплять лука.ві і в огні 

Її окрадепую збудять-
Ох, не одпа.ково меві ("Мені однаково"). 

Любіть Україну-заповідав Шевченко всім україн
цим: 

Любіть її... во время люте, 
В останню тяжкую мивуту 
3а неї Господа моліть ("Чи .ми ще зійдемося знову"). 

Любов до України і пюбов до рідного народу-це 
все одно дшІ Шевченка; добро рідного краю він 
ба""Іить тільки в добрі народа, який туг живе. Це 
"найменший брат• для: Шевченка і .,на сторожі" 
коло його Шевченко поставив рідне слово; увесь світ 
дш1 його тут, у народі. 3а-для "найменшого бра
та" він адіймае бунт проти гром:адськоrо лаІІУ, 
проти дертавних форм:, проти блискучої старови
ни, проти релігійних установ, проти самого Бога. 
навіть за те, що він ніби попуекає на кривду й 
знущання над народом. Тут Шевченrю вже ні пе
р~д ким не постуnаться і а дороги не зійде, тут 
він і на крихту не подастьсл ні nеред якою силою 
на світі . 

.R1601 АО І раво:м чи й можна зустріти серце 
8ІТТІ. :м.'я:кmе, як у цього непохитного бунтів-

ника, а душу чистішу, яв у цього великого нева
виствива і • обличйтеля: людей неситцх •. У його 
бу.по серце в вриці проти неправди і а воску проти 

10 
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всьоrо доброrо. Не дурио вів пюбив так пр•ро.цу, 
бо вов:а свідомо пв:ха пе робить; ке дурно ДJІИ йоrо 

У наші..- раї в& аеw:.пі 
Ні'Іоrо кращого вемає, 
Як таа кати моп:одаs 
3 СВОЇМ д:;аТJІТО'ІКОМ W&.IIBW (nM411Ш·110кpUmka•),-

00 ка1.'и -це хорівь і да&реJІо всьоrо жв.тrа, аке тав 
.пюбиrь Шев11еико, а диrив:а V:а..tІ&Я ке відає ще 
апа. Шевч:ев:ко вад; усе mа.вув тихоw:ирв:е zитrа: в 
йоrо працею й турботами і, дивпю-rись ва l:oro, 
він і сам: промовить ииmкоw:: 

Де ж те пахо, 
Пе'ІаЩ тІt, ворога? <.І досі сниться•). 

Він любить житта:, вів иакаsуе, щоб JІюдвва ... 
п:а повним:,. ч:истим і sopomaк zитта::м, вів зовсім 
не виmукуе в йому пиха й овивавтьса тих•ки сао
ва.м:и ва життьові принади. Ваrато .краси і щастя 
в житті анаходить поет: · 

Тажко жить ва сві1і, м. хо'Іетьсs :ІКПТр. 
Хочетьоа .цизвтиоь, nR оовечхо сає, 
Хо'Іетьс• посп:ухать, ІІК коре aarpa8, 
Як птаІПRа· щебе"Іе, байрак гоwоввть 
Або 'іорвобрвва в rаю заспіваt ... 
О, Воае wii кип:иІt, ІІR весело жить! 

(. Гаіlдамака•). 

Череа те, що Шевче:вкu так любить жи1•.-и, вів 
вірить у його. Вірить, ~n правд1. переможе ва 
аемлі, вона таки буде-· 

Пови:виа буть, бо сонце ст~~оие 
І осквервевву земmо спа.лиТL ("0 .люде-небо

раки"). 

Він вірить. що правда і добро алеrsrть хопись ва 
аемшn, м:еаtи люда 

1 ва оиовп:евІй землі 
Bpara не буде, супостата, 
А буце син і будд :wати 
І будуть люде иа зеw:лі (./ Архим.ед і Галилей"). 

llpocтo люде, а не багаті і вбогі, не па.ви й му
жики, --п:ю,це· однакові й рівні, бра1•и кіа собою. 
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Оце всесвітав братерство ваклакував Шевченко 
ватхиевиви своїм словом:, йому прочищав стежку, 
ріввив дорогу і ч.ереа те став справжнім проровом 
і пропові;цвв:в:ом ВОВ()ГО житт.я. 

'ІІІ СІІІІІ О цим і славен став Шевченко на У .країні, 
l_.no. що він на нову путь спровадив усе ваше 
письменство і :велики.І!f словом: своїм вивів нас, 
сиааати б так, у люде. Його поевії краса роскіmна, 
rдвбов:ий вкіст її, високі почування й щиро-пюд
сьиі думки, любов до всього рідкого і мова .як 
куаика, оте с.пово, що .огневво заговорило" й 
.справді • Шl&:менем ввя.пось •, і нарешті саие страж-

' денне житта поета-ус~ це с.кпалося на те. що 

Шевченко оноввв ваше письменство й такої надав 
йому сиJІи, аиоі ае було з~ його попередників. 
Годі було проти сили иого слова змагатися, усіх 
вово чарувало і привертало до України, до її ва
роду, .цо її письме11ства. НарЬдолюбн:і думки Шев
ченко прищепив йому повною вже мірою й пока
зав, що не мертвий то народ, який може таних 
аое'l•ів а-між себе висилати. Шевчеюю перший а 
в:адавичайноn силою rюсt•авив перед земликами 
питанни-.хто ми, чиї сиІ:іи, яких ба·rьків, :ким, 
аа що закуті?• і сам: же й одаовів на ці пи·га.ння 
усіею п.оезією своею. На Україні rюбачилв:, що а 
вас великий, ссrра.вmній народ, кращої нартий до
лі, пїж бути тільки гноем: ДJІЯ: ив:ших народів: що 
вів п:овииев: госаодарuм ~тати на своїй зc!I,J:.ri. Шев
ченко ніби воо.кресин в:ашу У краІnу і в наших 
вnасвих очах, і перед уси.У. евітом. 3 Шев'ІеRІ(ОМ 
наш народ немов вийшов з cuot•o тісного яакутка., 
а невідомости, j сrа.в на uовен вріст перед усим 
світом. І світ uоба'ІИR, що багато Д·)Ороrо :може 
да.тв: У .:!раїна і що и uд неі t:: чого навч11тиск. Не 
ttиво, ща поеаії Шев<tQнка вараз же uо'Іапи пере
кладати чужі .пюд~ на евої мови 1 з НИ)( .v'Іитися 
краси, добра і правди. Шев'Іенкоuі тuори шке ne· 
рекпадево ва неі г.,qон'янські :мови, а також 1 на 
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німецьку, француаську, англійську 'l'a иаm1 1 теаер 
по всьому світі чв:тають Шевченкові думки і вів 
справді. усьому світові світить. А ставши спавник 
сам, вів і рідвий край свій nеред світом уславив. 

КОВІ робота С.підом аа товченком і поруч його 
і нове пмхо-. виступають у письменстві і .цехто в його 

J\ІТТІ. товаришів, і нові, молодші. письменники. 
Вепике сталося було на У .країні лИхе, воли арещ
товано в Rиїві братчиків а Rирило-Мефодіевсько
го брацтва та всіх засуджено й по да.пеких сто· 
ровах поаасилано: тоді вже нікому ста.по й писати 
по-українському. До тuго ж царське правительство 
заборонило було разом усі твори Шевченка, Ко
стомарова та Купіша-найбільших ваших письмев
виків того часу.-а инші так були наполохані при
годаю а ними, що і сами замовкли. І от цілих 
десять літ'!Іо 1847-і::м році по українському :мало що 
й друкують. І вже аж тоді, як помер старий царь 
Минолай 1-ий, а настав :молодий та :~к побито дуже 
Росію під Севастополем, то стало трохи лекше лю
дям у Росії дихати. Побачили всі, що старі недоб· 
рі порядки до добра не доведуть, що кршацькиіі 
Jlaд і сам гниє і в~;е кругом ного й од його за
гниває, що ва веводі не можна сипу будувати. 
Заходились тоді дбати, щоб павщипу скасуватх 
й виавол~1'И кріпаків а неволі, почали про це с:м:і· 
ливіше говорити й писати, письменство в Росії 
підіймав свій голос і ширить нові вільнолюбиві 
думки поміж гром~дянством. Свінуло й вашому 
письмевству. В Петербурзі зібралися, опріч Шев
ченка, пrе Куліш та Костомаров; починав і нових 
письмениивів nрибувати, .s.к от наnр. Марко Вов
чок. Починають книг нових чимало випускати, а 

між ними і nерший журвал-місячник .,Основа• 
(а р. 1861-го). На У.країні тим часом прислухалИся 
вюде до того, що говорилось і писалось 1 Петер
Оурві. та й собі гуртуються в громади, дбають про 
визволевнп кріпаків, про освіту для народа, про 
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кви.жки, 8 ІЦЕИХ би вів: міг учцтись і свого права 
дізнаватись. У Похтаві, в Rиїві й по инших м:і
стах на Україиі прихвл:Qні до народа люде заво
дать недіпьні mкou, тоб-т,., такі, що в їх учено 
еватами ,цорос.пвх пюдей; вча~'Ь у т.их школах ук
раjвською мовою, бо трудящі люде й по :містах 
були все українці і російською :мовою їм: важко 
бупо вчитись. Стапи думати про те, щоб і всеньву 
науку по всіх школах на У враїні українською :мо
вою провадити. 8 України наші книжки-твори 
Шевченка, Rуліша Марна ВовчRа, • Основа" й ин
ші-пішли й аа кордон, до Гапичини, і там: теж 
наставляють наших людей на роботу для рідвого 
народа. Молодші люде в rаличині оригадують собі 
добрий прик.аад свого Шашкевича і авов оберта· 
ються до народу~ про його добро дбають і почи
нають рjдвою мовою для його писати. Одно слово, 
пись:м:е;нетво наше скрізь ніби виходило вже на 
широку дорогу, щоб повести і народ український 
до волі і ща ста та до кращого життя. 

Та ворог не спав. Багhто зна:іішлося в Росіі 
таких п:юдей, що їи сіллю в оці бу.по воскресення 
українського народу. Ті бо люде хотіли, щоб на 
світі був тіпьки один народ-руський: той, що JJa 
М:осковщииі живе,-а щоб усі виші теж на русь
:вв:ж поперероблювались, свої м:ови повабували й 
тіпьки по,.м:ооковськом:у ·говорили. Ото й підня.пи 
ті люде врив проти українського письменства, 
ироти української школи, проти всього вашо
го. Во.ІІ.И бо .цумапи, що коли ваші люде по 
8Воем.у читатимуть і по своему по школах учити
МJТЬСSІ, то вже не ехотать на русьRих переверта

тись і сво:ю :мову занехаяти. І почали ті люде D

ваrв, що- українці сnершу по своему читатимуть, 
а U()ТЇм: і аовсі.м од Росії одірвуться й свое вбу· 
дують царство, а через те-заборонити треба геть 
усі уRраУнські вниrи й школи. Послухалось цих 
лихих порадників правительство та poRy 1863-го 
й. заборонипо ваша письменство. Міністр Вапуев 
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нанааав, щоб начальство :над дру.карстнои, цен

аура тал, не пускало .в світ украівсІІких книг, а 
надто тих, що призначені до вау.кв; а шкіл так 
еам.о вигнано нашу мову а накорівко:м. Навіть святе 
nисьмо. євангелію уRраїнською мовою ааборовено 
було друкувати. І ввов ва ~кийсь час аа:м:овкло 
українське письменство, перестала виходити nОс:я:о
ва", а хто з уRраїнців хотів щось uо-увра1вськоwу 

друкувати, той мусів ва кордон посилати, до Га
личини. Але як було тоді це ще ва. новину, то 
таких не багато поки шо знаходилось. 

ПІІСІІМеІtТІО А прu.те, поки ще оnіт4ала. письм:ен-
60-1 ромів. ство ваш~ лиха година, поки 'l'рохи було 
вільніше, чимало s' і! Вилось по-українському нового. 
Пишуть, як згадано, j старі письменники, і вихо
дять ва ниву nисьменства нові. Всі вови гур
туються :коло ~Основи", що два беа малого роки 
вела перед у вашому п.исьмевстві. І хоча Шевч:енко 
nомер на самому nочатку • Основи", але його ае
ликий дух вітае вад вею і його това.рвmІ прова
дять далі його сnасевне діи о. 

RІІІІІО Першим і найвиавач:вішам амежи них був 
КУ ІІ w. Панtоко (Пантелеймон) І<уліш. Народився 
Ryлim р. 1819-гu у :м:. Норовїжі на Чернігuвщині, 
був син козака і мало ве самотужки, самим вели
:ким хистом своїм та працьовитістю, адобув високу 
освіту, так що мав навіть стати аа професора в уні
верситеті. Але вещасливий рік 1847-й nобив і його, 
ct. його нвдії роsвілв. .Куліша ареш•rоваио і в мо
лодою дружиною Олександрою (вона теж агодом 
почала писати, в "Основі", nідпясуючись прибра
вим ім'ям-[ анна Барвінок). заславо до Тули. Ро
ків а п'ять пробідували Куліші в Тулі. а потім: їм 
дuзволено перебратись до Петербургу. Над.авв
qаіlно працьовитий та гарячий і до роботи беркий. 
Куліш заводить власну друнарню і невсиnуще 
nрацює коло письменства. :Нін видав тоді в двох 
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ІUІИrах ~8апис:sв о Юzвой Руси• (р. 1856.-18~7-ro), 
збірку пісеиь, .каао:к та перевавів вародв1х, .свІй р~
маи "Чорву Раду", .Гра.матву", "Народю оповІ

д,аи.вв • :М: а р к а 
В о в чк а (1857), 
збірввв "Хату• й 
ивmе, а я .а поча

лась "Основа", тu 
дуже багато у вій 
писав: у иоашій 
кнвеі евайдемо 
щос'Ь із його тво
рів. Ts жио в ра
ви.пв Rупіmв нові 
заборони ва по
чатку 60-х ровів, 
вів одстав був од 
письменства й по
їхав сnужити у 

Попьщу, а згодом 
одмінив своІ д.уіІ.
ви: почав варіва

., 
І .. 

Н,. Пенько Куліш. 

ти ва воеацтво, паати Шевч:евва, роеійmовсs: а еем · 
пакаки й иавав, що в У:.раівв путтs: не буде, s:к не 
бупо в миву.пому. Отак вjв потік хитавса дукиа
ки ціпвй вік, а жив дух~е довr(): пuмер 2 пютого 
р. 1897-ro. Ane в о;циому Куп:іш рав-у-рав був 
о,циаиовий-в своїй mобови до рідкого письменства. 
Навіть проІШІІваючи Украіву та її вайиращих си
вів і ввесь варо,ц, Kyaim прuте иівопи ве видав 
письменства і збагатив його і вау.воввм:в працями, 
і поевіами, і оповjдавиs::мв, і перамадами в чужих 
мов. Вае в ста.рости-п:ітsх віи працював копо 
перевпаду ва вашу мову всього св. письма та 

творів вепи.воrо аиrнійсь.вого письмеввива Шекс
пвра, і ці пере:s.пади видаво вже аж по його смерти. 

3aoayn Не вважаючи ва ирехку свою в.ца.чу та 
ИJІІ88ІІ. ва ега,цаві хитаввв, Ryнim ввпвві :мав 

вас.пуrв в вашому письмевстuі. Вів бо перший по-
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чав писати нашою мовою наукові твори ("Хяе.ль
~tuщина" й инше); в своїх розвідках про пвськев
ство він також один з перших по:в.п:ав осиовв 
української критики (про Гогопя, про Rотпяревсь
вого, про Шевченка та ив:.). Він дав вашоку пись
кенству і перший роман ("Чорна Рада •) та баІ'ато 
гарних опавіданн ів (,,Орися", ,.Дівоче серце", • Гор
довита пара" та ва.). Та й між Купіmевими пое
аіим:и чим:а1ю анайдеться таких, що пром:uвпяють 
до серци, ак отой напр. "Заспів" до його "До
світок•, що, мовляв: 

9іі у дарю ж аріІ.ау 
У струни живіі: 
Про ки ІІьтссь, вста.в!І.nте, 
Старії іі маліі. 

І поки "віщуванням новим" билось у Rуліша. серце, 
поти він був ':'.правді привідцею в наmоиу пись
кенстві, стояв аа Україну та аа народ, кпихав 
його до світла науки, до правди, сумував, що "гу
стий :м:орок окриває пахарськії хати", нагадував, 
що "пора паскидати невоnьникам пута" й забути 
братів "мутиками звати". Та й потіи, по.миns::ю
чись, не арадив Rу.п:іш рідного народа і, скі.п:ьви 
снаги було, працював на його. ltyлim великою 
своею працею свої поми.п:ки спокутуваn і не забуде 
Увраїпа ,.свого бідо.п:аmвого сина", що невсипуще 
спужив :матері своїм пером-навіть у поии.ttвах. 

МІРІО Другим: веливим письменником: того ча
Вн~оІ. су був Марко Вовчок-цим ім.'s::а,: підпису

вап:а свої твори Марія Маркови.чка, дружина одаого 
а братчиків ~еири.п:о-:мефодіевських, Опаваса :МарІЮ· 
вича. 8 роду Марко.вичва була не українка, на
родиnасн в Орловщив:і р. 1834-го й нашої мови 
вd.вч:иnасs: вже тоді, н:к одружиш~осл а Опакасом 
та переїхала з ним: на Увраїну ЖІІТИ. Тим-то спер
шу навіть не діймаnи люде віри., що то вола пи
сана ті свої npexopomi "ОповІдання", а кааа.п:и, 
що або ш1сав їх ч:оповік її та тіпьки на пеї пере-
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дав, або ж вови вдвох писапи. Правда-, тепер · 
в:еотеиевво вже вия:випось, що писапа таки Марі.в:, 
бо Й роВЛJ'ПІВШИСЬ 8 

15. l'\11рко Вовчок. 

Опавасок, вов:а ие видала 
у:країнськоrо пи с ь

кевотва, хоч і дру.ку
вапа по в:аmоку ду

же кала. М:оzе це ста
лось тому, що вона 

довго перебувала иа 
"!ужині (в Парижі, а 
nотік у Мuс:ковщииі) 
й одбилась од вап;rи:х 
людей; може тому, що 
серед то~в:ьоrо ли
холіття та ваборон 
тільки 8&В8Я?:"іmі пю
де ие хипиnа голови 

своєї. Чи. с.в:к 'ІІИ так, 
а цілі десятипітт.в: з 
60-х ровів 8 ім:.' ям: Мар
ва Вовчка вічого ие 

появnял9сл в нашом:_v пасьиевотві, і аж перед 
смер'l'Ю вгада.ла Марвовичка про те, що а неї 
українська письмевниnя. По:м:ерпа вона р. 1907-ro, 
і деякі її твори вийшли вперше аж по її смерти:. 

ТІООІ Марка Марко Вовчок найбіпьmу спаву адо-
Ваа~ка. була собі своїми першими • Народніми 

оповіданнями" 8 кріпацького життя. Як їх напи
са.но, був саме тод;і час, копи паrодилися панщину 
касувати й кріпаків ви8вол.а:тв. 1 Марко Вовчок 
у своїх творах по.кааув, .а:в нівечить · Пюд;ей крі
nацька невоЛи, скільки доброго забиоае . вона і 
скільки пиха ровпалюв та засівав ("Інститутка", 
"Ледащиця~, "Отець Андрій", ,.Козаrtка .. і ивmі). 
Покааує вона, як ждуть та як саодівають..:а тіеї 
волі люде ("Викуп"). бо ж "вола в .я.рм:і та й ті 
ревуть, а то щоб душа хрис1;иянська вм·ку догану, 
всяку кривд;у терnіла і не озвалась! • Оnисує Марко 
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Вовч.оJС і вса:ве ивmе сіпьсь:ве б!,цувавв.в: вай)fИ 
("Сестра•), векрутчину (.Два сини•); описуе й те 
нк а пиха та бідувания може вродитися або ту1•а 
й розпач ('"Від себе не втечеш"), або ааваятти ве
лике проти неправди (.Кар..мелюк"). Про все це 
poclfaayвana Марховвчка вадавичайво гарно: аві 
словечха вайвого у веї не авайд~.ш-просто, чуло, 
x6pome: неначе б ті самі ІВJде, mo про них опо
відаетьсв. сам:и про себе роска3ували. "Народні 
Оповіданв.в" Марка Вовчка на довго стали араа
вом у нашому розповідному пись:меистві й півніші 
пись:м:евникв ваші на їх училиоь писати; а що 
вже до мови, то ніхто потім не nеревершив Мар:ва 
Вовчка і ця письменниця навіки буде иайхращви 
майстром вашої проаової :мови, я:в ів Шев'Іеииа 
вайкращий учитель віршової. 

ПоІІСТІРІ На ниву письменства вийmпо тоді й 
60·1 РОІІІІ. багато ивших талавовитих пись:меввивів. 
Олекса Стороженко (народ. р. 1805, пом:ер р. 1874) 
писав дуже гарні оповідання, адебіпьшого про 
вслху см1ховиву ( '"Гоава",. Закоханий чорт •, "Вуса", 
.. Матусине бш ... госповевна•, то-що). Широко аа.цу
мано у йoru, тільки иа жапь не скінчено, історичну 
поему "Марко Промятий". Найбільш своїми істо· 
nичвими повіст.вм:и й оповідаввами вспавивсв: і 
Данило Морdовець (народ. р. 1830, помер р. 1906), 
хоча величезну більшість їх вапасав російською 
мовою (nо-унр~ївсьвом:у м:ае:м:о: "Дві долі ... "Палій", 
"Renиx Rар.п:а XI-ro" і ви.). Не вгірш виходиnп 
у його й побутові оповідавив, як .. Дввоиарь", .Стар
ці·, "Салдатна", то-що. Анатоль Свидницький (народ. 
1834 р., помер 1871) найбільшої слави важив собі 
прегарною повістю '"Люборацькі ~, в якій списаn 
життя подільсьвоrо духовенства в першій nono
виui ХІХ-го віку. Жіноче бідування яскраво амап::ю
вапа в своїх оповідавнях Олександра Кулішиха 
(Ганна Барвінок, народ. 1828 р., померла 1911 ). Вагато 
дуже прислужився вашоку письм:енству Олександер 
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Rониський (народ. 1836 р., nомер 1900), що пвшвв 
по собі і поевії, й повіств та оповідання, й наунові 
та публіцистичні твори. Найкраще виходили у 
Rовисьвого ті оповідання в сепяисьвого nобуту, в 
яввх вів nокавуе наше село по свасуваввю пав
щипи (,.Rоаарський лавок·, ,.Найм:вч:ка.", "В день 
святої волі •, ,.Про'Іестант", .,Хоча б була постати 
дожала" і ин.). 3 наукових творів Кониського надто 
треба згадати ЖИ'l'тепис Шевченка, найбільший і 
в:айдоЮІадвішвй а усіх. що оповідають про :нашого 
.Кобваря. 

Аmм &0-І Бу.по того ж таки часу чимало і вввнач-
РІІІІ. вих поетjв. Яків Щоголів (народ. р. 1824-го, 

помер р. 1898-го) лишив по собі дві збірки поезій 
,,Ворсв.по· і "Слобожанщи'ва"; анайде~о в них і туж
ливі спогади про минупе ( ~ Оnіавивсs ", "Веарідні ", 
~Хортиця", "Неволя"), і нартивкв а сучасного 
жИття ("Косарі",. "Вечір'1 , "Черевички", ., У полі", 
.. Твач", .,Шинок· і виші). Більш відомий був аа 
житта: Леонид f лібов (народ. р. 1827-го, nомер 
1893-го) вайпаче своїми преrариими байками, що 
адобуп:и йо:му славу вайкращого уираївсьвого бай
вари. І люде~ й звірі в байках Глібова виступають 
м:ов живі і кожне в своею вдачею, з своїми при
кметами, з своїми nрирождевви:ии рисами: вовн

влістио ·понурий хижак, горо б чик-легводухи й же в
жив і т. и. Rращі між байками Глібова: ., Новн та 
.агвя", .Вовк та :мишева", .,Х:м:ара~, .,Горлиця і 
Горобець", .. Орачі і Муха-, ., Лисиця і Хопрах", то
що. Глібов писав і гарні піричні поезії, як от "У 
степу", "Вечір", а одву йо.го поезію "Журба" 
(.Стоїть гора висока.я. ") співають скрі~ь по Україні, 
1пс народню nісню. Багато перейшло до вароду й 
пісень Степана Руданського (народ. р. 1830-го, 
помер 1873-го) як от: .Щоб співати колір чор
ний", .,Повій, ві·rре, на Вкраїву~ й инші. Рудавсь
кий-це один а найбільших ваших по Шевченкові 
поетів, і тільки лихий талан не дав йому ровгор .. 
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нутися на всю свою широчінь. Чудово списав ві:в 
гірку долю сепs:иина ("П's:ници"); бадьорим голо
сом промовляє своУми "Б.ивами", преівдиво-.u::ю,цсьву 
подае науку в своїй "Науці". "Ти усе співиа.й" ,
промовляє його устами батько до сина: 

•rоді з світом та порівнаєшся, 
В доері-розумі закупаешсs; 
В добрі-розумі завупаєшси, 
3 полем батьІ<іпоьВ"им привітаєшся. 

Дуже багато п:ишипось після Рудавського • Співо
мовон" -віршованих оповідаввів про вса·ку сміхо
вину, як от: "Чи голосна цернва •, "Чумак в мазни
цею", то-що; легенЬкі й дотепно а.пажені, ці "Співо
:иовни'" дуже подобаються читачам. Оnріч того, 
Руданський написав ще в'язку ісrоричиих поем 
("Мавепа", "Іван Своропада•, "Павло По.пуботов" 
і ин.) та поре:кпав по нашоку а давнього грецького 
співця Гомера "Іліs:ду" й "Війну жаб з мишами", 
а 8 Пуш:кина "Віщий Олег•. 

На вакор.цоиній Україні теж а'явиссь тоді пер
ший велакої :міри письменв:ив, що про його с.пава 
пішла не8абаром по всій У країиі,-це Осип Федь
кович. (народ. р. 1834-го, по:иер 1888-го). Родом: 8 
3епевоі Буковини, 8 високих гір Карпатських, Федь
кович у своїх оnовіданвs:х (найкращі 8 нн:х: "Три 
ак рідні брати .. , "Побратим•, .Сафат 3іиич•,то-що) 
перший повідав світові про життs: иа.ппп горsи-гу
цrлів, а в своїх воsцьких піснях випив усю туrу 
жюдкни ва рідним: враем в& чужині та оспів~в при
годи вояцьвого життs: (.Дезертир", .,Рекрут", .Сва
тий вечірм, .,В арешті•, "Товариші~ й ин.). 

Були тоді И виші письмекниаи, що .иевший 
жишили по собі спід, -як or: Куаь:м:енво Петро1 Rу
жик Василь, Матвій Симонов (Но:м:ис), Володимир 
Александров, Василь :Мова, а в аакордоюrих-Вопо
димир Шашкевич, Климкович, Згарський, Вороб
~~:евич Сидір та инших чимало. 

Отже хоч і недовго у ваше вів:онце світило, 
:иовляв Ь:уліш, я:сне сонце, :хоч і коротвий був 
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отой промінь вопі, а таки вагрів :він вашу аемпю 
й в~кпивав а неї щирих та норвствих працьовникін 
на добро рідному краю.- Спідом ва Шевченком 
ввйmпи ваші письменники ва тяжку робету В'арод· 
ньої освіти й національного відродження: і чимало 
встигли вробити аа якихсь п'ять років, коли була хоч 
сява-така вошІ писати по-українському. І коли 
анов короа-недосвіт укрався: в садок нашого пвсь
:ие:в:ства, то не подужав уже він усі парости по
бити.' Вони їІеребули цю нову пригоду й незаба
роМ! завелев:іли й пустили од себе ще й свіжі па
рости, нових ввховапи письменників, .я:кі в одному 
гурті в попередниками широко ровгорнули межі 
рідного п~сьм:енства. 60-ті роки тим у нас одмітні, 
що одразу дапи гурт таких талавовитихписьиен

иивів; s::кі ввсоко внесли ваше рідне слово, і тільк~ 
иедоум:І' мог.пи ще пQ них питати-чи можна ж 1 

чи треба писати по-українському? 



УІІ. 3 часів ЛІХОJІЇТТЯ. 

3plct 8 заборони 1863 року почиваеться у вас 
JІРІІІШІ .. на. У країні суще п:ихолітта: в&бороии си
ппються мов s рукава. Але ві ци, ві півніші ви
тівки не вбИJІИ нашого письменства; вони тіnьки 
спинили його були на деякий час, та й то ве в:в. 
довго, та й то на оо.мій тутешній, Надніпрянській, 
Україні. Rопи побачили наші письиеивики таку 
кеправду од правитеnьства; то вони (Kynrm, Rоиись
кий і ии.) зараз же почапи свої твори спати ав 
кордон, до Гаnичини, де порядки буnи виші й 
нашого письменства не ааборов:.я:п:и. А тим: часом 
і ту•r, в:а. У:краіні, своя йш.па. робота. Вже до того, 
нк аиаем:о, бу.по у ti&c багато письменників, що 
писали вірші, оповідання: й инші твори красвого 
письменства. Та письменство самими такиv11 тво
рами жити, живитися й пашатись не може, требн 

до них доі!.::п"сти ще й науки про письиеиство та 

про життя:, а ця наука пuдаетьІ3.я: в "ритиці й публі
цистиці, а засновується на 'l'Bopax письменства й 
народньої словеснос·rи. Твори письменства. були 
вже надруковані, а. а вародньої словесности теж 
чимаJ!о було записано і нерта.пось до народа че
рез книжку, ane ще більше жило серед народу, не
відоме до часу письм:енним: люд;ІІм:. 0l'o заходились 
наші. вчеІlі записувати, діанавати та друкува
'l'И т1 твори:, виуqувати історію й теІІерішн~ 
життя та авичаї 1 uony вашого народу. В 
Київі абіраетьсл гурт у:країнських учених, як 
Чубинський, Антонович, Драгоманов.. Жи1•ець-
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кий, М:Ихu.ьчу.к, Р,Усов; одві а ввх 8апвсують 8 
уст варо,ца твори народвьої сповесиости, ,цруn 
працюють коло вашої історіі, ще иншj нашу кову 
ровробпають. На почати у 70-х ровів у Rиїві 8 уче
ввх у.країиців сuадавться ціле вже товариство 
(,.Drо-8апа~й Отд-hn'Ь Гсоrрафичесваrо Общест
ва• ), я:ве мапо всик ти:и :впопотатисJІ. Коп:о цих 
8ахо,ців і разок 8 ви:r,m анаходить собі притулок 
і ро8робва української пісні та :иу8ики (Микола 
Лисевво), відроджується: театр ( Старицький. 1\ро
пввниць.кий, Тобіп:евичі), письменство потроху про
бввав вриrу заборон і таки виходиrь на поверх 
(JІевицьвий, Мирний). Що :можна. буп:о робити тут, 
ваші письм:енвивв робили, а чого не можна-а 
тик удавЗJІuсь до Галичини, а там же а поповввв 
70~ровів а'ивпаютьсв: й свої велвві письменииви, 
ак Фравво. Потроху, помап:у працею всіх цих лю
дей письменство ваше, аа допомогою вже иауви, 
почапо в біnьmу вбиватись сипу і вже старі забо
рони од його одскакують, не зробивши тівї шкоди, 
що ва неї важилв: вороги: вашого воскресення. 

ltp~l Та ворог, ска.8а.во, і цим равоu: не спав. 
ІUUІ. У Rиі&і ана.йшпось чимало людей, що їм 

ве до м:испі буна тая: праці~. Вови бо~шись, що 
У краі.иа. заживе вдасв:им сво їм: життям і перестане 
поста:ча.ти ва сусі,цське письм:еиство таких талано
~штих дюдей, ав: Гогоп:ь. Вови дум:апи, що в впас
нии письмевствоіі Україна схоче і власне царство 
збудувати, оміпившись од Росії, хоча ув:раїа:ські 
письмевиихи про те й не думааи тоді вовсім. І по
чалІі: вов:и про це в своїх гаа8тах писати та. й до 
ПетЕ:рбурІ:'у довоси слати на ув:раівців. А там знов 
переJUІка.RИсь такого страх:ітt'Я і царь ОлексаRдер ІІ 
р 1876-го видав иа:кава, а в йоку й заборонив усе 
українське nисьменство, оnріч красного, ваборонив 
театр, заборонив український правопис., заборонив 
навіть пісні дру:кувв.ти і nрилюдно співа.ти. Гурток 
у:в.раїнсьвих учених розігнане. в Rиїва, а по селах 
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урядвики навІть челядь почапи роаrав.s:ти в улвці 
'І'& вечерниць і виводити усs.ково укрАївсь:в.у пісвю 
й мову. 

Tlul РОІІ· . Тл;жкі по 1876 році часи настали,- т~~і 
ТІСВ1, явих може ще й не було ва Увра~ВJ. 

По-первах вічого вже по-українському ве можна 
був:о друкувати і вдиии:м: притулком для вашого 
письменства. стала ввов Галичина. І от копи тут 
ваш народ гинув од темноти, наші пись:м:евииви 
мусіли тільки ва кордоном свої твори друкувати, 
а тут мовчати, бо й вакордоввих же нниг до вас 
не пускаа:о начальство. 8рідка тільки, дуже арідва 
nyc.Raпa ценаура якусь українську юmжку, та й 
то щ6 гіршевьве, все ж краще загибало в цензурі. 
Цим: правитепьство ;ніби хотjло показати, що ві
чого путнього не можна по-українському написати, 
а все українське письменство й доброго слова ве 
варто. І багато людей у Росії, які не а вали, чому 
українською мовою нема гарвих хвиzок, справді 
почали були думати, П(о їх і не може бути, що 
висьменство тільки по-російському добре виходить. 
Почали тоді ще дужче освічені люде а-поміж се
бе ~еревертвів плодити, од пароду одбиватись і 
ЗОВСІМ: вашу МОВУ В МJЖИЦЬКУ ПОШИЛИ. 

Та не всі такі були. 3вайmпись, 2к писав 
тоді Старицький, "і ~еуті в криці груди, а яких 
біда вресапа лиш вогонь". Вови не авевіри.nись і 
етапи на боротьбу аа рідвий народ та його пись
менство. Тяжка то була боротьба і вевепичкиі 
спершу гурт став до неї Але потроху людей біль
mапо, помалу виймали вони цеглину а~ цегливою 
в :мурі заборон і продовбувалn віконечно до ясно
го світла волі. Ценаура хоч .як лютува.па.-не мог
па вnоратись, не здужала. дати собі раду, поліція 
ве встигала виловлювати невадоволення, бо воно 
ж роспо в головах. Та й з-за хордову потай при
~uаили і вільні ду:ккв і бевцеввуриі квиrи, що 
виводили на світ оту неправду, яву, людям рота 
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еатупиnmй, воіпо правительство. Тридцат:. ровів, 
аа до 1905 рову, таr.пась оп:,а т.sжва боротьба і 
иіиець-вівцек тавв пере:м:оr.по ваше письменство і 
а:вапи:по :м:іциий отой кур ваборои. І :хоч ва ці 
страшві трИАЦ.&ть ровів баrа.то с:sп карно піmпо, 
баrато вневіреивх адей упапо, баrа.то й врадипо, 
апе письменство ваше ве .тільки ве пропа.по, а ров
rорвупось широко і почаао всі потреби рідвого 
вароду вадовопьнати. Це току, що письменства 
иі.s.ки:ми заходами не вбити, я:к ие спинити ;цин, 
що настав. 

Не вwіраа правда наша, 
Не в:w:іра.є воля: 
І веситиі ве виоре 
На. дві мори-попв,-

'l'&В писав ще Шевчеиво. А правда та. вола най.
бі.пьm виавпв:ютьс.s z у письменстві, вайпевніший 
у ·йому притупав :мають, і череа те коnи хто й,це 
проти письменства., то він тав са.мо беасилий, а:к 
і той веситвй, що :хотів би ;цво морське опанувати. 
Доп.и увраївсьиого пись:мевотва. вайкраще це по
вааа.па. С:кільви авущапвса: в його, схіль:ки sабо
рона:пи, а таии ветояпо воно, та й не тіnь:ки: вето
ипо, а m:r~poxo:ю скугою ровгорвулосн, ввросло й 
sкіциіпо, вв ів того верва :иаиоrо могутне дepeJJo. 

1. ІРІrа- Rоли поча.пись ото агадані утневи ва 
ІВМ, Іаrе ваше пись:мевство, то стала потреба в 

11m. тавій людвві, щоб rопоснии та правди
вим сповом і смшиввк го.посок ва ввесь світ 
по:вjдапа про всі :кривди, вад ваmи:и вародок 
почивені, ·його :мивупе проясвила і в:sаваnа mпя:
хи ва майбутність, вори<',туючись і в вау:ки і в 
пись:меиства, що були до :й ого. 8а. та :ку людину 
став вам: Миха/іло Лраго.манов, що вдужав свої:и 
шировим: рову:мо:м охопити ваше :иинуnе й прий
деmве і дати ва довгі часи пскав і письк~иству 
вашому й життю, як воно увпвдаеться: JJ думках 
ooвi'IJeRoi rрокади. 

11 
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Народився Драгоманов р. 1841-го і був сином 
невеличкого пана з гадІІцького повіту ва Uол:тав
щині. Рід це був вдавна розумний та вільноп:юб
вий, і вже диrиною Мих.айло багато чував про те, 
акі треба людям порндки давати, щоб кривду на 
світі вменшити:. Датиною вже вів читав і деа:ві 

І 

І 

українські твори,ак 
от "Наталву-Uо.п
тавку • .Кот.пя:ревсь
вого та заборонені 
поевії Шевченка, 
що ходипи по людя:х 

писаними. 3а ча.сів 
студентства в Київі 
був Драгоманов ва 
похороm ЮUевченва 
і сам над його тру
ною прокавав одну 

в найкращих про

мов. Студентом і 
ПОТІМ BlH учив ПО 

недільних школах і 
писав по газетах, 

що народ україн

~ький треба вчити 
рідною мовою; пра-
цював Ішло науки 

історії й допомагав 
16. !'1. Дрогомнов. вгадавому вже гу-

рткові вчених у :Київі розробляти твори народньої 
словесности. 3а велику вченість Драгоманова обра
но на професора в київському університеті, та він 
пильнував не 'l'Їльки своєї науки, але пюбив і в житті 
nеред вести й простати правдиві думки. Бувавши 
аа но рдовом, Дрr...гоманов дуже націкавився наши
ми зсмллRамn в Гапичині і багато положив праці 
на їх прr,вдшзу осfІіту, справедливо гадаючи, що 

араблеве для JІ:~р:1Ї •Jrькui справи у вільнітій сто
роні стане в пригоді й цілій У країні. Незабаром 
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це на йому саному виправдШІось. Rоли р. 1876-ro 
заборонено а царського накаву українське пись .. 
ме:нrтво, то й Драгоманову ввеnено буnо виїхати в 
Київа, бо ва У країні робота його рідний край ров
бурвувапа, а цього правитеольство найбільш бояnо
са. Побачив тоді Драгоманов, що в Росії не иожв:а 
по правді жm·и й правду писати, та й виїхав ва 
иордон, щоб звідти, вже не криючись, говорити 
всю правду про наші порядки лихі. 

3а кордоном Драгоманов оселився був спершу 
в швейцарському місті Жщrеві, валожив там дру
карню й почав друкувати книжви, а в вих наші 
порядки судити та nрокааувати, як і чим їх мож

на позбутись. Так, видавав вік "Громаду". писав 
багато про Україну чужими мов.ами, поас.нав, ак 
ставляться до нас сусідй ( "Историческая Попьmа. 
и вепикорусскан демократіа ·) та як вільні порядки 
в Росії завести ("Вільна спіпка • і ин.). Рааом пра
цював Драгоманов і над вашою наувою, видавши 
напр. а своїми поасненнями українські пісні про 
громадські справи. Так прожив у Женеві Драго
манов аж до р. 1889-ro, а тоді болгари saпpoxamr 
його до своеї найвищої mкоnи в Софії аа профе
сора. І s Софії Драгоманов теж не видав україн· 
ських справ, допоміг ааснувати в Галичині ради
:кальну (селянську) партію і багато писав у гапиць
:ких журнапах, що видавали його ученики, Франко 
та. Павnик. Помер Драгоманов р. 1895-го у Софії і 
'1'8.11: же таки, ва чужині, його й поховано, бо невіль
ницьха наша сторона не могnа тоді приняти до 
себе навіть :w:ертвого тіла такої віnьноn:юбної 
шо дини. 

АJІІІІ ДрагоwаJ{ОВ вивчивса і до poay:wy дій-
АраrоІІІОІІ· шов та викохався .t:fa думках Шевченка 
й Нириnо-Мефодіевського брацтва, а одного боку, 
~а новітнього віlі:ьнолюбноrо російсьІюго письмен
ства й европейсЬІюї науки про життя людське, що 
аветьса соцілліамок-а .D;ругого. Tи.u:-oro 11ін пай-
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більше дбав у своій науці про народ, тоб-то про 
всіх трудящих людей. А я:к Драгоманов себе ва. 
унра1'нця :мав, то найперше лежало йо:иу ва серці 
добро рідного унраївс1:.:коrо народу і вайчастіше 
він доводив, що й український наро,ц повинен усі 
мати uрава, як і виші народи, й жити в ними у віпь
ній спілці (федерації). Досягти цього :можна тільки 
перемівивши старі вевоDьницькі порадни в Росії, 
бо ж вони віному дихати віnьно не давали й ваважа
ли людям по правді життя свое впорндити. Тави:м 
чином Драrоманов стояв sa тану переміну громад
ського л~ду, що йшла б ва користь усім JІІJДВ:К, 
даючи їм волю, потім: трудящик л:юда::м, даючи їм 
достатоп, і всім народам, а надто повеволевик, 
несучи їм однаЕОні npa~a національного буття та 
розвитку. 8 його був, як тепер :кwкуть, соціяніст
федераліст, тоб-то .nю,цииа, що боропаси нарівні ва 
права і поневошших нюдей, і паневолених варо
дів. Починаючи а по.rrітичного перебудування дер
жавного життя, найдужче боровся Драгоманов 
проти панувания одних. пюде·й вад другими (по

літична і громадська нево.п:н) та одних народів 
над другими (неволя иаціонаньна, цевтралівu). 
Оттаві домагання nримадав Драrом:анов до діла 
й на Україні. Як екавано, він хотів, щоб увраін
сьвий народ був рівний в иншими вародами й 
жив а ними у братерській спілці, а дли цьо.го всі 
освічею люде не тільки української породи, а й 
инших. що жиRуть на Укрt:t.їні. повинні й поводи
тись, яв українці, та на користь українського на
роду працювати. Хто т.,го не рuбить, '!'ОЙ алеє 
ді.nо чинить, роFJтрип~ок_уе д·)бро народне • Rожнв:А: 
чuлuвів: ІІИЙmовmиВ: а У країнв,-тав писав Дра.го
манов,-кожна копійк~ .по·гра.чена. не на українсь
ку справу, ножне слово ск~аа.ве на по-ув:раївuьио

му-есть ви;~;аток з украшсьrюІ :мужицької скарб
ниці, яидатrн:, ІЮ'гриіі apcr те:Іор,швіх поря.дках 
не авернеться в неі ні 3t1ідки•. 1' 111: нanЧ<lU Дра
гоманов не ЧЄІров те, що ашов проrи иншлх варо-
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дів, а черев те, що своєму народові служачи, мо
жуть тим освічені JliOlle сnужити і всім: народам, 
усік .пюдs.v, усій nюдсьвости. До всесвітm.ої спіл
:кв, вгоди і братерства, але черев свій рідний ВR
ро;ц-та.:кий шлях до кращого життя прокавузав 
Драгоманов. Тим то в~н іще навчав, що .письмен
иі nюде :иусить усі свої си.u:и првложити, щоб не 
було простого і не-простого народу, щоб народ 
увесь ста.в вольІвм та багатим:, щоб учити ЙОІ'О 
тільки тому, що повавув ровум: та правдива нау

ва, щоб писати про все а:к можна ароау:мілою про
стоку народові :мовою:•. Ти.v-то й ставив так ви со
во рідне письменство Драгоманов, що воно, на йо
го думну, повинно ,.нести в маси вароду пресвіту 
.s:.к :н:айлекшим способом" і тим шввдче витвори
ти в тих: иас справжній народ, воп:ьний та багатий, 
ріввий в усіма народами ва ~еилі. 

Іаrа Jlparo- Те, що починаnв перші наші письмен-
ІІІОІІ. ники несміливо, .драгом:а.нов, ик бачимо, 

поставив ва всю широчІнь; те, про що швидче 

ДQІ'адувапись, иїж ровукіпи-він розгорнув і пояс
ввв; те, до до чого вони йшпи иапом:ацви, вів 
освітив світлом глибокої науки. Цим. саиим Дра
rо:иа.в:ов не тільки своїх сучасників, а иіж ними 
й письменників свого часу, справив ва правдиву 
путь, а. й потомнии поколівва::м: проказав той 
mш1х, що ім вони повиив..і в своїй роботі ва ко
ристь народові ,простувати. Він навернув багато 
.п:юдей, яв от j Фран.ка в Галичині, до рідного ва
роду беапосеред:о:о, та й досі своїми твораки про
кавуе ту вічну істину, що вси сила в народі, але 
в вароді освіченому, свідомому, вольноАІу й замож
жному, і що тільхи такий народ иоже дійти до 
віnьноі спілки в инm:и:м:з: ·народами. Ці думки пі
сля Драгоманова вже аапанували в нашому пись
w:евстві і на народ наші uисьм.еннвRи ще більшу 
етапи вnертати увагу, анїж попереду. 
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11. JІеІи•ь- Ото z uо.вt~.аувати справжне аrвттв:, в& 
ІІІ-НечуІ. воно есть, та справпати його ва та:ке, 
н.вик воно повинно стати,-от що вробилось вай
вираввішою привметою у:країнсь.воrо письменства 
·тіеї доби. Письменство наше ве вважаючи ва всі 

утис.ви й заборони, 
уперто sз ними бореть

ся й потроху про
:к.падав сте.ж.ни до на-

'-.. роду, щоб а його вро
"" бити свідомих людей 
-::-- і rромадян. Одно 8 :-:-

вайперших :місць у 
цьому належить Іва
нові J7евицькоJКу, що 
підпвсувався часто 
під своїми творами 
nрибравим ім:'SІ:м: -
Нечуй. 

Народився цей 
пись:менви.в р. 1838·ro 
в :м. Стеблеві на Ки-

17. Івав JІевкц.ькиІ•НечуІІ. івщині, в сем'ї сіжь-

СЬІСОГО св.вщенв.ва, вчивсн равом 8 сільськими хлоп
цими і вкаn:ву ави:в бачити в них .пюдей і товаришів. 
Пробуваючи потім по швоnах (у Богуславі та в Київі} 
аж до найвищої, що академією вветьсв, Левицький 
ие поривав ав'язвів з простим народом, а надто .воли, 
дійшовши .піт, почав . читати тогочасне письмев
ство а виввольними ду:м:.вамв, бо діялось це caJte 
тоді, лх у Росії захuжува.лись панщипу :касувати. 
По селах бачив Левицький алидві та 'l'е:м:ноту та 
всв:ке здирство; по городах-як напірали ва ваш 
:край чужі люде, а Росії й Птtьщі, щоб не тіЛЬ1;(И 
урвати собі добра з нашої України, а И на свій 
копи.п її переробити. 3 творін унраїнських nись
менників та а "Основи"' вичи'J•упав він, що треба 
робити для свого народу, і от, скінчивши акаде
:мію, вробивсл Левицький учителем, а.пе ввесь віл:ь-
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ввІ !Іас :вjдда:вав рідвому письменетву-аж до са· 
:мої своеї СМЕрти. 2 ввітва 1918 рову. В своїх тво
рах-nовістах та опонjдавв2х-Левиць:н:ий вRй
біпьm повавуе ваше ceno, .в:к:и:м: воно перейшло в 
вріпацтва до вовоrо життя та явим: стало тоді. 
"Весело й хороше ва світі божім, та поrано жити 
пюд.в:м"- ось що nромовляє Левиць:аий кожним 
свої:м: оnовіданв.sм, вожво:ю повіст:ю. Поrано було 
аа вріnацтва, яне списав дуже rарно Левицьний 
у повісті "Миво.па Д:нсеря•: робота вічвал на па
вів, ввущаввя а людей та повевірнння й бурла
вування найврnщих а вих, що не моrли стерпіти 
неволі. Поrаво стало :И nотім: теж робота no еко
вомілх та сахарвлх, теж внущаввя та ще темво
та вепросвітня (nовkти: "Вурпач:ка" "Дві московви", 
оповідання: "Рибалва Павnс Rруть" ,.Живцем похо
вані" й ин.). Яв живуть наші п:юде ва селі, навіть 
аа.:можвіmі-:sааяіви, мовляв-списав nperapвo Ле
виць:вий у повісті "Rайдаmева сім'я": живуть, не 
ка:ючи просвітву, не ава:ючи, чим сво:ю до.пю по
правити, ппо.даться, аси:воті:rть та кінчають усе в 
вабобовах, піяцтві й сварках за всяку дрібницю. 
І 8:К пюде цим: :можуть труїти життя одно одио
Jt1:1, повавуе Левицький у чудовому оnовіданні "Ба
ба ~1І.расва та баба Пала.жва": дю бабі росназують 
вар1вво вожва про свою супротивницю, свого 

.ворога .лютоrо, • і в .кожної виходить, що вона 

свата. та божа, а тa-ripm од са.тани,-і :мов жи
ві стоять перед вами ці баби, такі прості, зви
чайні і не пихі навіть, але 'І'емното:ю доведені до 
страшної :міри адичавіввя. Сnравді- .погано жити: 
пюдв:м•-:м:имоволі вихопиться s уст, прочитавши 
твори Лев:иць:коrо. 

Доходячи причини цьому, Левицький бачить 
її в тjй безодні, що валягпа між народом та осві
ченими людьми. Яв чужа :мосвовсь.ка школа uдріз
в:яе луччих ваших людей од народу, Лев.ицький 
аохаауе в повісті "Хмари". Як до того ж само-го 
приаводять павсьхі аабобови-це ми.1юе вам дру-
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га його пові~ть ,. Причеnа". Навіть дуs:овев~во, 
що найбпижІІе поввино б стовтв до :вароду 1 ко
вись 'Т&ВИ й стоаnо,-і те одіІmп:о од йоrо й те по
винуло його ва ровдоріzаІі (.СтаросвітськІ батюш
ив та катушки", ,.Поаrіж ворогакв•) черев чужу 
просвіту й па.иські примхІІ та виrацки. Отак ва 
живих обра.вах і постатах у виравких :в&рt•ин:ах 
покааув Левицьвd будевне житrа всіеІ Уsраїs:и: 
нк вока. потроху убоzів, ви:св:ажувтьса, .в:к псувrь
ск хороший пюд;, нк перевод.в:тьса серед вароду 
людські че~воти. "СохІІУТЬ ваші sри, fjИОИХ&е в:а
ша вода, rорs.ть од сокцtJ ваші гори, rадив:ою ви
оисає остаикю сцпу нашої зекаі иаш ворог, бев 
сліду їдять павсьві са.ха.рві вашу бааrодать, ваші 
зелені дуброви, наші темні пуrи, що так любо 
виспіваво їх у пісвнх". І серед цьоrо беаrолов'я 
гинуть і люде в вп:ицвя.и: 'l'a теин:оті. Гарв:о м:апюв 
Левицький укра.їв:сьву природу) та u.ц цього віб• 
ще біднішим виступав житти людське: сє•ред; рос
кошів п:юде немов пемо собі витвориJІИ. І щоб тев 
лихо поправити, треба вайперш аасипаrJі оту 
беаодіню між освіченими пюдьt~и та теквим аа.ро
до:м:. "Треба,-ка.zе у Левицького од ІІа. освічена 
людина,-й паюи11 до роботи братись, роаді.11ати 
працю в простим: иародои, а вам треба. й до вн•
жок, до науки. Яв подіпикось ми працею й вау
вою, то буде ва світі добро". Тав і сам: Левиць
кий думав. І правдиво аvаJІювавmи будение zвт
т.я: украТнеького народу, він по:ваsа.в його вашим 
освіч:еии:и людяи, нагадав їм:, що вони повиuні 
для: народу робит~, й тим: не пом:ап:у спричи
нивел й са.к, щоб закидати оту а:трю~ беводІU> 
:иіж освjто:ю і темнотою. 

ПІІІС МІР· Будене житта рідного краю преrарао 
1111. м:а.п:юв й другий повістир ваш, полта-

вець flaІtac Мирний Це-прибране ім'я: письмен
ника, який ве хоче, щоб ного справжне прізвище 
та про жкттs: його внапи тепер пюде. Дуже вів: 
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иаrадув JІеввцьвоrо, апе ще вращ9. у його при
рода. і ще тьм:ав:іше, похм:уріше ввх:оцвть жвтта 
ЖІЩGь&е. Як JІевицьквй К)рівь авха баq:ить у 'І'ем· 
иоті, так Мs:рв:ий: о.ц.цае в цьом:у перевагу ти:u 
rроІlа.цськии порв:дка.r, току па.цу, що иавіть чес
ИИІі і xopJШІJli п:юца:м: у .кас ве ца:ють ходу й 
пооерта.оть їхкю CJ[JIY ва пв:хе. От вапр. Чіпка 
s р •мав:а .. Хиба ревуть :Qопв, s.к scaa П()вні ", що 
иапвсав М:врв:вй удвох s друrии письменкивом:
Віаввои: (Ів. Рудчев:вок): про qіпву роскава:но, аві 
бу4И предки у йоrо, свШьвв та авоrо пиха ва
аваtt.и воки й с&Шьки сам: Чіпка пере'l'ераів ва сво
rо ,цитив:ства і як те лихо щепьо ":невепич:ву 
sпість в його иевепвчвому серці• і ив та sпість 
sроотап:а рааои: з тим, як ріс Чіnка і .вове його 
ппо посідапо. Нігде не стрів вів: правди і при
йшов до думки, що й вагапок "а:еиае правди иа 
світі•. "Куди ие rпавь, де :не вивь,-каже ві:н,
усюlІl4 врив.ца та й кривда.! Копи б м:овв:а-ввесь 
би п;ей світ ввпопо:нив, а виростав новий. Тоді 
б може й правда иастапа!" А ик на це века у 
Чіпви сап• аві розуму, то й сам вів у лихо вка
даетьс.в:, сам: почикае кривду пюдим робити, хоч і 
в•правдовуе себе ,.им, що то він, м:овпв:в, тіпьки 
ба.r$твх з бідкими рівна:е. Та.в і ааrввув .м:арие 
Чіпка, сnравді "аропаща. сипа". Л~е пвхі nорадви 
rроА«адські капічать і в:іsеч&ть пюдей та на пвхе 
прааво.ца:ть. по.ка.ауе Мирвий і в др1гом:у своему 
рокакі • Пові.а:": хорошу та чесну дівчину Христю 
оці nорадва доводІІТЬ ,цо того, що вов:а. робитьса 
повtею ва втіху багатим росвішввкам: сього світа. 
Як і Чіпка, пішІІа вов:а в світ my.кa·r• правди, а 
зв:а.йшJІа свою загибіль, бо ті .пихі пор11дки дуz
ч:і од пю.цей і ва свое гв:уть їх. Ці лихі доря:двк, 
насипьство дужчих і багатших, а найбіпьm їхн:• 
sааерJІивість, що ріавить і діпить .пюдей, амапю
вав Мирвий і в икmкх своїх творах, як .,Лихо 
давне й сьогочасне", "Лихі пюд~", "Серед стеnі• ·, 
то-що . .Кuріиь пиха, ва його дуику, в тому, що в 
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одно ro ве:мпі ве :міраво, спуr ве впічево, а дру
гий :wусить в голоду пухвутй; що пюАе діп.sть уєе 
ва .:мов" і "твое". "Ген по горі,-писав .s:вось Мир
вий, - ровіспаnося село вевепичвими двораки в 
:виmвевимв саднами, а біпв:ми :ввітва:ми. Do ;цво
рах, як і слjд, ко:мірчиuи, хnівці ус.s:кі, :вруго:м ти
ви та загороди. На що то?- пита Мирвий.-:Від 
вого люде ровrородилвс.sР Від .sвого ворога захи
щають своє добро отими тинами вевисо:ви:ми? ... 
Сами від ее бе? Від своrо сусіда?... Ох, люде, лю
де! На широхому світі е багато і волі і nростору, 
і добра усявого без міри, та ваше веважерп•ве 
о.во ве вадовопьвяетьса ти:м, чого треба,-гарба, 
свільви aac.srвe. Треба тввjв та ровів~ щоб вашу 
венажерливість спивити ". Глибово завирає :М:вр· 
вий у p.ymy до п:юдей і силвуетьси там анаіти 
епосі б ва те nихо: Та ввопа і беsсиnа перед в:ик 
n:юдива і тjль:ви серед природи вввходить автор 
справжній одпочІіІвок, врасу і втіху. І ч::в:маио 
вва.йдемо у Мирвого тавих творів, ак отой "Дев1> 
ва пастіввиву", де природа cse :всіма барвами 
своєї враси і Етихомирює читача, :втомленого л:в· 
хок даввім і сьоrочасвик серед людей. 

Борцем аа нове аиrrти був сnаввий 
ІІІІ Ф'ІRІІО. письмевв:вв а Гапичини /~ан Франко. 
Син селявива, Фравхо вародивеа 15 серпва 1856 
року в підгірсьвій сторові в Гаnв-чиві. 8:wa;a•y 
пройшов він тверду mнолу життя, одвойову:юч• у 
:Й()ГО свою власну долю і привчаючись ва цій 
боротьбі особистій до боротьби аа громадсь:ве добро. 
Фравво в дитинстві мав те щастя, що був у :йоrо 
розумвий бать:во: хоч сам всписьмевв:вй, вів доб
ре рсаумів вагу та силу вауви й дав сина ;цо :вн
со:в:их шкjл. 3а парубоцьІшх піт Фравво ма:а і 
друге щастя, що підпав під вау:ву Драrо:мано:ва, 
а цей нелІо1dИ цінавивеа Галичиною й шукав так 
людей, шо стали б ва працю на народвій в•:ві. 
Доли ввеnа в ви1d Франва і ивmих його :молор.и:х 
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товаришів, ще .в:в :вчиnвсь вови в університеті. 
Моnоді студенти видавали тоді журввп ,Друг•, 
а у йому ще ве ввапи гаразд, ва вку стуnити й 
хипл:писи між павськими вигадиа:ми про "едвву 
Русь" (москвофиnьство) та щиро-вародвьо:ю робо-

тою. Драгоманов 
своїми листами 
напутив :юнацтво 

ва добру стеж

ку й вробив а йо
го щирих робіт
ІШRі в на в:Иві на
родній. 3а.в.оmту
ваFши тюрми аа 

свої народолюбнІ 
ду:м:ви(р.1877..;го), 
Франво о,цраву 
ступив ва дорогу 

боротьби ва па- ,, 
род і вже не ехо- 18. Ів. Франко 
див в :веІ аж до хогиnи, не раз і потім: перепочи
:юЧи в тюремвих стінах. Ціле житт.и він борове~ 
гарячим сміливим словом-в правительством ва 
воnю рідного народу, в векnанами ва вайкращі 
способи роботи дпя вароду та ва правдиву освіту, 
а в.nасною долею ва науку, яку потім подаваt 
народові. Франко в товаришами заснував у Гапи
чині першу щиро-народоn:юбну поnітичну партію, 
що Звалась радикальною. Франко видавав. газет• 
й книги дnа: народу, і його писання були спра••· 
ньою окрасою рідного письменства. Франко пра
цював воло науки. Франкове завва'l'ТЯ, рову:м:, хист 
було звати повсюду: не було такого ,ціnа ва оста:н:
ніх 40 піт у Гаnичині, до якого б не доложив сво•ї 
голони й рук цей невсипущпй працьовник. І коли 
спершу і свої й чужі заш.увапи йому таки аа шку
РУ сааа, коли на початку його діяльности вів капо 
не одинцем стояв ва нове життя :між ваmи:u:и зек
пяка:м:и в Галичині, Т·, під кіиец~о його стрі:ваnи 
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всюду, як приsва.в:оrо, пюбпекоrо й шанованого 
привідцю в житті і письменстві. Покер Фраиио 
по довгій недузі 28 к~ітвя 1916 рову у Львові, 
капого тільки часу ве доаивши до виавопеквк 
ріД&.QГО краю, на яке стіпь:ки nраці своеї попоашв. 

Ще за :молодих піт вадумав був Франко в 
цілій пи а ці творів списати все життs рідного ва-. 
роду. Робота це, звичайно, така, що її жадна лю
дй.па довершити не коже: .м:апо ва. це авичайного 
віку пюдьского і сипи хоч: би якої ве.пикої. Проте 
Франко справді таки багато зробив на цьому noni. 
Він написав чимало оповіда.нів та повістеі (кр3ощі 
а них: ,.Воа-констриктор• тоб-то 8аrій-попоа, .Борис
лав сміється," • Перехрест ні стежки," ціnа нив.ка 
оповjдавнів .. В no'IIi чола," ,.Вориспавські оповідан
ня•, то-що), а в них найбіпьш цікавиться люда:ми~ 
що в поті чопа овій хnіб заробляють, впасною 
працею годуються. Франко покавув нам: у тих 
своїх творах, а одноrо боку, тяжке життя й гіркі 
ащщні трудящих пюдей:, а в друrого-росвошу
ваіrня тих нетружених п'явок людських, що ч:ужи:м 
потом: годуються, чужу кров висисають, чужr 

працю заїдають. Страшних картин боротьби ва 
жасіший ш:м:аток, аа. тепліший куток на світі повно 
в творах Франка. І хоч: бачить Франко, що кращі 
жюде за свою пр~цю тільки кривду мають та по
невіряються тяжко, проте в пюдській праці вга.дуІ 
він ту сиnу, яка має вивести nюдей ів теперішніх 
8лиднів і nюдське жИття на ае:м:.п:і перетворити. 

Хо'І порох 'ІОловіь:, та вірю а в той порох: 
Я твердо нірю в труд ііого :wогу"ІИіt, 
Н ТЇ МІІЛЇЙОПJІІ ІІОІЮ•аущах рук, 
І твердо аірю в лю~сьюs:й yv. робучий 
І в асвий деrrь по во'ІЇ горя й wук,-

так писав Франко і всюду вів виставлив духову 
перевагу людей праці над тик:и хижакак:и, що жи
вуть і живляться !1 чужої кривавиці. І хоч за цим::а 
хижаками; що мов той полозобкрутили тіло народа. 
ніяR йо:u:у прожит.Іl, але народ-це той веnетень, що, 
.аобідить, порве шкарnущі пересуду''. 
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І вільввй власвий пав 
Ти звов оратИw:еm, в.пастввець свого труду 
І в в.пасвіw: :краю oaw: cвilt пав. 

Фракво всюду в с:воіх творах вистуuає веливин 
ваступнв.вом: ва. пюдив:у, борцем ве її добро і ща
ота, проповіднивом: JІЮбовв 

До всіх, що ллють еві~ піт і кров, 
До вr.іх, котрих гвеrут~> о:кеаи. 

І Франко надіетьса, що одностайною друашьо:ю 
працею щирих працьовнивів народніх тави 

Розіб'є:w:о скапу, ровдробико rраиі'І', 
І :кр-ов'ю впасвою і вліІ.свиvи кіст:каw.к. 
Твердий зw.ypyew:o гостинець і за наw:к 
ПриІде нове житта, добро но&е у світ. 

Поруч: а оповідаива::ив та поееіе::ю чисто rро.мадсь
вою (абірнив "8 вершин і ни8ии") Фраиво часто 
виступав і просто 8 преrарШІJlИ пісвам:и чисто 
піричвими, а в иих оспівував спра:ви особистого 
zитта:, пориванв.а: до щастя, туrу 88 несповнени

ки баzаввям:и (особливо вбірвив "Зів'яне пистя"). 
Бершва свое і поетичної творчости доход:кть Фрапио 
в поемі ,.Мойсей", в якій виставлає вепивоrо при
вїдцю єврейсьвоrо народу в боротьбі 8 ни:w же та. 
і 8 са.млм собою, 8 впасвим 8не.вірр.я:м та ро8па
чем:. І коnи в оповідавнях :wал::ю:вав Франво життя 
та.вим, а:в воно есть, то в поевіях. nова8уе він, 
а::КЙК во по повинно бути, щоб задовопьнити пюдиву. 

Опріче враа:ків 8 ирасвоrо письменства, дуте 
багато дав Ф равко публіцистичвкх творів та на
ухо вих ровІJідuв, особливо про народию сло:весніст:ь 
та nисьменство. Та:в, він багато повнаходив пак'.в:
тои старого нашого nисьменства і п~я,увв:в їх 
(,.Rарпато-русьие письиенство, • "ВарламнИоасаф•, 
.Іван Вишенський• та ин.), ровібрав, яв та ввідив 
поветапи наші пісні t .. Стуції над у:кра.їнсь.ким:и 
вародніми піснями"), видав україись:кі приповідки, 
-одно слово, і в науці він був тим еакик не
втоvним: працьовнико:м:, як і на ииm•х ділявках 
вашого письменства. 



АРІІІІ Rоли у.країнсь:ке письменство досить ши-
ТІІТР· роко вже було розгорнулось на полі вір

шового й розnовідного письменства, то драматич
ва парость ще якийсь час лежа.ш1 облогаи:и. Ву
JІИ поодинокі ,7,q>ама.тичні твори у відомих пись
иеиииків, як от Rо1'Л:ІІревський ("Наталка-Полтав
ка.• та .,Москаль-Чарівник•), Rвітка (.Шельм~нко
денщик", "Щира любов•), Кухаренко (.,Чорномор
ський: побит"), Шевченко ("Назар Стодоли"), Сто
роженко (.,Гаркуша."). Але все-таки драматичних 
творів бупо й обиа..пь, та й мало не всі вони аай
..w:али друrорядв.е u:ісце в нашоку письменстві. 
Це може й тому почасти так було, що драматичне 
письменство як :м:и знаемо, тісно ав'ява.не в театром, 
а наш театр як занепав у XVIII віці, тав довго не міг 
о.ІШигати й на власні аіп•нстис~t ноги. Були тоді поо
динокі вепикі артисти, як Соля:ник або Щепкин, 
що виставnили часом і укра їнські драми; вистав
папи їх вводі й ті мандровані товариства, що пе
реїв.цили в міста до міст~; аа вріпацтва водиооса:, 
що держали сво1 театральні дружини 8 І(репа:ків
актерів великі пани, а:в от Трощинський. Але на
род-кріпак свого театра иати не міг, і не дурно бо 
справжній націопальний театр в:а Україні а'явпяеть
са аж тоді, :коnи вагупа паnщипа і прихильність 
до свого народу, ота свідомість національна, поча
п:а. вже по :містах провидатись. Ось тоді тільки, 
разом: в театром,народипася й громадка письмен
ив:ків-дракатургів: Старицьвий, Кропивницький та 
Тобіжевкч. 

м. СтарІ~~- Найстарший 8 цн громадки:, Михайло 
ІІІ. Стариць~ий, вародився р. 1840-го ва Поп-

тавщині. Вчився: в 1Шївському університеті й тут 
підпав під 11ауку свідомих .u:юдей і почав саи не-
8а.баро:м: писати: по-українсьвоиу (а р. 1865), спер
шу перекладаючи в російських поетів. Р. 1872-ro 
в Київі васнувавсs: драматичний гурток, що по
ча.в б,rв у.країнські вистав:Jt: пова.зувати. Як дпа 

иоподого теа.тр1 треба. бупо п'ес нових, то Ста.-
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ркцький: ввааивсв спробувата сваи в драматичво
ку письм:еистві. Tait поветапи йоrо nерші .црама.
твчаі твори, спершу переробки (.Рівдв'ива. ніч", 
• Сорочинський ярмарок" та ив:. ), а потім і са.ко
стіііпі. Року 1883-го, коли по ва.бороні 1876 року 
виов доаnолев:о було одновити український театр, 
С·.сарицький став на. чопі першого украінського 
.цраиатичного товариства, і а ним: подорожував по 
ціжій РосіІ, скріаь покаауючи українську дра:w:у і 
адобуваючи пошану до неї навіть по столицях. 
Останні роки життя Старицький перебував у Киї
ві ва письм:еиською працею ат до самої смерти, 
р. 1904-го. 

Свою письмевську діяльність Сrарицький по
чав був як поет. Вірші його, перевавно на гро
кадянські тем:И а суч:асного життя:-торваються 
иайбопюч:іших: справ тодішнього -часу: народ і пра
ця: для його, сподівавки й роачарування освіченої 
rром:а.ди, слов'янська війна, національний гніт
все це анайшло собі щирйй і дужий оцгук у вір
шах: Старицького. Вагато почуттн й сили вклада.Р. 
він у такі свої :кращі вірші, нк .. Поету", "На по
виіі рік", .. Нива", .,До :молоді" й ин. В драм:ат:кч
ноку письменстві Сrарицький лишив коло трьох 
десятків п'єс, що в ті часи, та довго й потім були 
гарною поживою дш1 нашого театр:\. В драм:атич· 
вих творах Старицький виставпае життя укра.їн
еького се.п:а (,.В темряві") та роботу нової інте.п:і
rеиції в її добриии й .п:ихим:и сторонами (най в ра
ща. а його драw:- .. Не суди.п:ось "). Останніми: часа
ми Сrарицький писав переважно на історичні те
к• і дав такі гарні драми, як ,.Богдан Хм:ельни
цr.кий"~ ,.М:а.руси. Вогуспавка", "Остання: вічм 
Т& ИНШІ. 

М. ІІрОІІІ· Марко Кропивн.ицькиіі найбіJІьшої слави 
hІ~ІІІ. ва11tи:в собі, .я:к артист, ane буn в його й 

письw:енн!!:к не аби-икий. Народивс11 Rроnивниць
и:иІt р. 1841-го в:а. Херсонщині і 'l'aw: же спужив а 
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самого коnоду. Апе біаьmе ТS:І"П& йоrо ватура рр 
театру, і иевабаром етаnоса тав, Що де тіп:ьви 
&'s:витьсs: Rропивииць:кий (у Бобривці, в Є.писа
веті), так sapa.s вбірав :кругом себе rурто:к охочих 
до театру n::юдей, щоб робити •истави,- Rропив
ВИЦІаІШЙ аавzр;е в вих ь:Иава"Іавсs: своею прегар
ио::ю rрою. Най6іnьm улюбили по тих гуртках ('ла
вити у.країись:ві твори- .Натвлху-Поnтав:ву*, то-що. 
І коnи егодок роагорву.всs: вие увраїисьвий театр 
і побіnьшаnо драматиЧИJІх творів, то Кропивкиць
вий і аовсі:м обnиши• усвву сnужбу й :J!ерейmов 
до театру (а р. 1876-ro). Скnав він р. 1881·го с:во:ю 
театраnьву дружи•у і в вею об'їздив теа ціnу 
Росію, .нс1х 'І!аруючи своею вар:вв•чайво:n грою. 
Справді-рідво :можна стрівутн тавий веnввий 'SJІСТ 
на сцені, а:вий був у Rропвввиць:кого. Вів ве грав, 
а просто ніби жив ва сцевJ, і тих авввх його обра
вів до віву не вабуде, X'fO хо"І рав бRчив цього 
веnикоrо артиста. Помер Rропввиицьвий р. 1910-ro 
в дорозі, переїадю"ІИ в одиого міста, де грав, до 
другого. 

ГраючІ в чужих п'єсах, Rропв:вииць:вий вже 
аа-кожоду, в 60-х ровах, пробув й сам писати 
драми. Першим ,:':вором його буnа rа.рва ва той ч&е 
драма .Дай серцю воnю, заведе в неволю• ,-про 
баrаць:кого сина, що ве зиав упиву Сt-ОЇ11.4 vри:мхак. 
8а вею піmnи ииmі- .. Гnитай•, "8айдигоnо:ва", 
"Дві ссак'ї*, .. Оnес.я:", "По ревиаії•, то-що. Rропив
вицьвий у своїх творах :wаІІ:юе здебільшого селявсь
:аий побут: сіnЬСЬІЦІХ S:МІІ!!рутія ("ГJJІ1Т3:Й"), pt>· 
дивн& життя ("Дві ·сеw.'ї"), ростіч :між ~ат:і.ІІВМИ та 
діт-ьми ("Опес.я:") і взагалі те сіль<·ьІІе бе"па;nдя. що 
так даваnоса й дае'Іьсs в анав:в вашим :nюдяк 
через весправедлиВJ порядки, хабарвиnтво., DO'l'1· 
равн.я: багатирям і авущанв.я: а f\Jдltoти. Romвe 
мабуть звав .вомеді:ю 1:\роn~tьв:ецьв<:J'fІ "llo рев~tвії, 
ц:ю надавичайво влучву вартиву-ввmого сіщ,.сьього 
беаrоnQв'в.] таких жи~их :вІІр'1 :ин у 'l'B<'-pax 1\рGnJІ~
ввцьІюrо ввайдетьсн ч:емапо, і в:и:м:и авт,,р ва довго 

записав i:w:'a свое н історії рідвого nисl.менс'1:8а. 
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11. ТобІJІІІІ~ 1.'ак само виавачни:м був артистом, а 
((арnеИІО· ще нращи:м письменивиом-драматургом 

КаркИ). Іван 'l'обілевич,, що виступав ва сцені й 
сво) 'J'вори пjдцисував nрибраним ім's.:м-Карпевно
Карий. Народився Тобілевич 1845-гп року в сепянсь
ві:й се:м'ї на Херсовщnві, блrіаьно мзста Єлисавета. 
Се:м'я була вбога, 
але надавичайво 
таланови та, бо 

опріч Іnана вий
шли а неї славні 
ваші артиети: М. 
СадовсЬІшй, О. 
Савсагавський та 
М. Садовська
молодші брати і1 
сестра нашого 

apтnc'l'1:1 · драма~ 
турга. 3аківчив
mи свою вевелп

_~з:у освіту вміській 
mкuлі. дУже моло

дим по~~ався. То
білевич на служ
бу: tІув аа ч:инов

вива JJ Єп:исаветі, 

в Херсоні~ то-що. ;:,. Ів. Тобілевич. 
Але як і Rропи:ввицьвого, ьаёпла молодог<J чинов
вина до себе не так служба, яR сцена і разом а 
тим старшим своїм товаришем вів дбав про теат
раль~і вистави в рjдному місті Єлисаве'l·і і сам 
грав тан, що йому рядилй вивути зовсім службу 
та йти на сцену. Тобілевич nроте вагався: ду:м:в:а 
бупа-дослужитись nенсії~ аабевnечит-и с~~·ю й 
аж тоді ціли ом оддатися вже любому ділу. Тим 
часом , само начальство незабаром попхну.чо його 
ва nю стеж:ку. Року 1883-го винрипись sн'ятш між 
Тобілеппче:м та революціонерами: його. що був 
~еді аа секретаря поліції в Єлисаветі, викпвуто а 

J:: 
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служби і тим одкрито шв:рокий ШЩІХ до театру. 
Тобілевич: і вступив зараз до театрапьної дружини 
Старицького. Але не встиг він нагріти там місця:, 
як правительство ввел:іпо арештувати його й одаро
вадити на ВІісланнн до Новоч:еркасьного. Цілих 
n'ять років, аж до 1889-го р., в др~ZІ!ною, теж 
потім відокаю артисткою, вибув Тобілевич: на аа
сла.нві, одірваний од сцени, тяжко бідуючи беа 
усяного варобітиу. А.пе на бевробітті в Новочер
:касьному nонаписував він своі твори, яві одразу 
ж адобули :йому славу першого драматурга на 
Україні. Одбувmи ааспання, Тqбіnевич стае на 
чолі одніеї а найкращих театральних дружин ра
еом а своїм братои, Опанасом Саксаганським, і 
до самої смерти вжз ие нидае свого ніби прирот
денного діла. Бачити на сцені ,.Rарого"-тз.к iioro 
адебіJІЬmоrо авап:и-бупо велиною втіхою -тotR про
сто й щиро, в такою г.пибокою врасою уда-вав вів 
свої po.Di. Помер Тобілевич р. 1907 -го :в Бер.тrіні, 
куди вибравса був, щuб порадитись а пікаря.ми. 
Поховано його в степу коло рjдного хутора Надії під 
ЄlІИсавето:u:. 

Тобіпевич: повів да~rі ва91е драматичне пись
менство шляхом розвитку. Иого попередник11, Ста
рицьІШй і Кропивницький, у своїх творах багато 
що присвячували :місця аверхньu:иу побутові на
рода., авпчаям1 то-щ.:>. Тобілевич теж чудово ав:ав 
народне життя, бо аріс на селі nоміж наро~ом і 
працював разом а ним:, апе його вже не так ці
хавить самий побут, sік те внутрішне життя на
родне, що в побуті виявля-еться, оті нові течії, що 
глибоко десь нутруються в иародкьому жит1'і,
вів шун&в душі людсJ.ної в вашоку народі. Тим~ 
то цей драматург захопив наше життя ширше і 
Гl[Ибmе, ніж його поnередники, й дав .яскравv. кар
тину не тільки зверхнього життя, а. і внутрішніх: 
переживаннів. Поч:ина:юч:и вже в першої своєї 
драм:и ., Бурnака", Тобілевич малюе наи иа сіль
ському обрію mодей, що наживу поставили над 
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усе і іідуть до иеі, mnяхів не роsбіраючи, толо· 
чать усе, що трапитьс.я ва. дороаі. Постать тавого 
,.хаааїва" дав Тобілевич сnравді вев.Uрущу (f\a: 
nитна в комедії "Сто тиса:ч"', Dуsирь у "Хааяіні" 
й ввmі). Тобіnеввч любить вазирати в людську 
душу й одшукувати в вій те, що JІІІО.1Ве людськії 
вчинки nояснити, заплутане життя і стосуяви :між 
;uюдьми. Про це написав він ціпу нивку дра::м і 
Rомедій, як .Беаталв.вва", .,Наймичка•, "Мартин 
Борула", "Суета• й ивmі. Додивлявся: він і до 
тих нових течій, що прохвдаються: серед народа, 
дав напр. гарну n'ecy про хліборобські артілі, що 
держаться гуртовою nрацею-,.По-ва.д Дніпром.". 
Пробував Тобілев::.~ч обертатися й до нашої історії, 
8 якої ввбірав високо-цікаві події давньої боротьби 
ва Україні, ян от руїна XVII-ro в. ("Ганда.н"), або 
гайдамаччина ХVПІ-го в. ("Сава Чаn.ий•). Тобі.ле~ 
вич умів вадавичайво влучно вибірати одмітні 
риси людсь.кої ватурн і ""Iepes те велика бі.пьmість 
:йоrо діввих людей-то немов справді живі люде, 
живцем схоплені й перенесені ва картини йоrо 
драматичвих творів. Глибокі змістом, гарно оброб~ 
nені, легко :й дотепно наnисані, ЦІ твори довго ще 
чарува'Іи:муть читачів і гnадачів, даючи їм і добру 
науку, й тлибове аздо:воп:еввя. 

ИІWІ ntcь~ 70-ті рови дапи чимало ще й ивmих 
меммммм 70·1 письме в ників, в я. вих :воан·н орав свою 

РD~Ів. власву Сорс зву ва спільному nслі пись-
мевс'ІБа. Петро Н;щuнакuй (варсд. 1832, помер 
J 896 роьу) дJ же те рв о переклав а rрець1 ої моІ:-и 
.. Ою~< t ю· Томера 'fa .. Автиrону" Ссфо:впа. Ольга 
і-.ога•ttва (ва1-од 1852 ре-ву), що n)дп:всуєпся.nри-
6рнФм j:м'.ям-Олева Пчіпва, писала цj!f-аві повісти 
а &ИТ'J я р(раївс~>вої jвтелjrевп.ії та гар.ві поевії. 
Іван Манжура (народ. 1851, помер 1893 рову) n 
своіх псеві.ях був спjвnе:м бевталанв.я бурлаць
ноrо та твхої хліборобсьво~ nраці. На пояj публі
цвс'ІJни 'ІВ kторії DЕсьмевства Е'8М!тними працьов-
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никам:и того часу були: Остап Терлецький, Ми
хайло Павлик, Михайло Rомаров і багато ипших. 

На nopoal Згаданий вже ува.а 18':6 року страшев-
80-х рокІв. во потходив молодому вашому письмеп
ству. Шевченко писав колись, що 

Барвінок цвів і зеленів, В садочок укрався-
Сла.Rся,. розстилався, Потоnтав вес\jлі квітп, 
Та ведоові·.r перед світом Побив, поморозив. 

Отаке й а вашим письменетном сталося. Прив'яло 
воно було спершу; люде не зпа.пи, що і як почати, 
як од того педосвіта рятуватись та як захистити 
од його ніжні парости барвінку того -rшсьмов
ства. Багато вмовкло-одні па чае, ипші й вя.-віни. 
Поколінню 70-х років, про яке була мова допіру, 
прийшлося найтпжче, бо ж ва його піІечі вне
нацька впала. вея вага несподіваного примороз ку. 

Та неааuаром на nідмогу йому виходять мо.'Іnді і 
свіжі сипи, що вирягаються і тягнуть н <.:Jдин гуж 
ів попередниRами й сnільними сипами рятують 
отоrі побитий, мовляв: барвівон--~tО.іІО;.Lе пиеЬ\нш
ство наше. Першим у лаві нони:х: цйх борцш і 
працьовпякі в fiyr: Борис ГрінченкР. 

Жмтти Народився Борис Грі.Ч 1!f'Н1<0 1Пі.:І,ПИІ~у~ав 
Бориса Гр Ін- иноді він свої твори м·t:-вдонj:\Іа ми, тоб-

чен ка. то прибраними йменнлми: Тв. Перекоти-
поле, Василь qайченко, Б. Ві.'1ьхівський) poR:y· l~o~ 
ва Харьнівщині, виростав па батьківському ху
торі і вже :молодим хлопцем, прочитавши .. Каб
варя", почув себе українцем. Вчився в реальній 
школі н Ха.рмюnі, та не довчивсь: спіймано його 
яRось на читанні революційних унраїнських кни
жок і пасажєно до в'яанвці, а авідтп вже до школи 
дорогу занааано. Вийшов у світ 16-літній Х.їІопець 
і аа-длл шматка хліба вступив був на службу до 
хавенної nалати. Тяжко бідуючи, Грінченко nроте 
нв кидає науки fi самотужБ.и вчнться, здае іспити 
па н<tрс:,:щього вчпте.'Jя: і йдt: на село-проевіщати 
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1равдивої науки. Раао:м а сво 
в~гірнею) працюють .вон~ 

>І>, виховуючи справдt сю; 

ців. Раво:м іде й спільна .пі· 
а робота, ява особливо розг< 
2 р. Грінченко оселився в Ч< 

г 

20. Б. Грінченко. 

~иїві Грінченко багато прац 
r й літературному поді: Ciyn < 
кальної партії р. 1905-го, r 
ських виданнях, як • Гр ом~ 
tfoвa Громада", але наіібіш 
юнозасновану "П pocni1'Y" J 

ТЇЛLRИ ГОЛОВОЮ, але j] ДУШЕ 
снкчаспі прикрости sнівечи 
я і nіп помер 1 а 10 року u і· 
едалетті, нуд,ІІ ниспалп ti< 
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буп:и :на одпочивох піхарі. Тіло вебіzІІива переве
вено на У.враїву й поховано в Rвїві. 

8iCJІJrІ 6. Молодим х.попце:м, на 18-тій весві свого 
ГрІІЧІІКІ• життs:, виступив Грінч:еи.во ва ниву пи· 
сьмевства і ввесь вік nрацював на йо:му, рув ве 
поКJІадаючи, грудьми своїми пробиваючи шпях длs: 
прийде:пrв:і.х робітвивів рідного письменства. Пра
ця була. всим: для Грінченка: 

Праця єдина •ам шлях лорує, 
Довrиіі тоі!t ш.пях і важнJj, 
Що az до щаста і долі пря~ує,
Ну-vо до праці мерщііі! 

1 в1и :не тільки .кликав до праці, а й сам: кив нею 
і нею служив рідвому краю, що стоя:в перед Грін
чеи.во:м, .я:к 

Убогіі ниви, убогії села, 
Убогліі, обшарnаний лю;з;,
Смутвіf картини, r~утні-невеселі, 
А ивnшх ве аваіідеш ти тут. 

Сумні Грінчев.вові пісні, а.в і смутне було життя 
ва Украіні "під х:марви:м небом•, але вів ніколи 
не схибив в своєї ст~жки, як і ве тратив надії, 
що ваввяття:м і працею своїх свідомих синів ви
боре собі Україна волю j щасну до:п:ю. 

Грінченко лишив по собі вепику лі тературву 
спадщину: багато поевій та бJШвько 30 оповідав
вів, чоти рі великих повісти (" Сонsшний промінь". 
"На роапутті", .Сер~д темної ночі• та "Під ти
хими верба:м:им), кіnька драматичлих творіп ("Яс· 
ві ворі", "Степовий гість", ,.Серед бурі", "На гро
мадській роботі"' wBa новий ШJJях•), багато нау
кових та популярних роdвідох, перекладів, тu-щu. 
В своїх творах найбільше спиплє·rься Грінqенко 
ва народньому житті і подаючи сумні картипи 
горя, безnорадности та s.1иднів, рав-у-раа шукає 
чим би мdгли їи зарадити освічені й сuід•__;мі лю;:~;в. 
Порятунок бачить нін у науці, в сюдомости,- [J 

тому, щоб люде розуму, jн·rепігенція, поедна.:Jисн 
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s' людьми праці, трудящим народом, і порабились 
ne nросто .п:юдьми, чужими й байдужИми одні про 
рругих, а "людьми-братами•. В повістих свої~ 
ГріНЧЕ;)ІІКО й виводить перед иа:ии пюдей в обох 
таборів~ що подВJІИ одно од.вому рухи й прямують 
до спільної мети-витворити хороше братерське 
життя ~а ае:илі. Грів:чен:ко в:е ті11ь:ки шлн:х. до та
Боrо братерс1:ва провавував, a.ne й сам працював 
на йо·го своею иародньо-проовітво.ю роботою в шво
лі і в :кнР.ЖЦі. Поnста.ючи проти поділу людей ва 
.,панів .. та "мужиків•, Грівчев.во не визнавав і по
ділу письменства ва павсьве та м:ужиць:ке, упем 
ввяючи, що всі твори світового письменства мож
на і треба давати народові, ті:rьви що в аровумі
лій йому й приступній фор:иі. І яв думав Грівчев
Rо, ·так і робив, nодаючи в сво~·:х. :книгах україн
ською мовою веі здобутки вселюдського, світового 
письменства. 

ПовІстярІ По .nютій заборові вашого письменства. 
80-І рокІІ. р. 1876-ro, спершу воно нІби трохи при· 
:мов:кає. Але агодом поч:иваетьсs: тs:жка боrотьба в 
пjензурою, що тягпас.н ціпи:х. 30 років, і вона потроху 
nробивае мури заnоров, а врівь щШ:ини ті проска
кують твори у:краtнсьв:.их пись:м:енвиків. Перший, 
хто вайзавзятіше ту боротьбу провадив, був Грін
ченко; але ава:Вm:ІИс.а й ивші n:юде, що не видаnв 
пера лихої години, а працювапи бев упину ДJUІ 
рjдноrо слова. Чоrо ве :м:ожиа було у вас друв:.у
вати, 'l't: посилалось ва кордон, до Г8Jlич:ив:и,-от 
чому в 80 х років у Галичині українські видави.я 
потроху нже стають на :власні ноги, піджив.nювані 
доnомогою d України, і првтs:гають не М8JІИЙ гур'1' 
і вл~сних nрацьовНИltіР.. Виsвачвіm~ а повістя:рів, 
що почали писати в 80-х· ровах, варав вгадаем:о. 

Л.митро Маркович (народ. р. 1848-го) написав 
чимало дуже гарних оnовідаввів а житта переваж· 
но степової Украіни (книжка його вне~~.я: ,.По 
стеnах Т?, хуторах~). Марковnч бере звичайно по-
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иидьків л:юдськости, злочинців та недолюдків, і 
шукає в них 6браау пюдськогu, покаауе їх nід той 
час, .я:к у них искра божа в душі прокидаєтьса. 
Тані у його оnовідання: "Іван а Буджака", .Два. 
платочRИ ·, "Hu Вовчому хуторі", .. Шматок· і ин. 
Наталя Кобринська (народ. р. 1855-го) ду~е бага~ 
працювала длл розвитну галицького жшоцтва 1 

дала кілька опоніданпів про становище жінки 
("Ядзя і .Катруся• та ин.). Найкращий твір Ко
бринсьв:ої- .. Виборець", оповідання про те, пк про
кидається політична і громадсьна свідомість серед 
гаJІицьпого селянс'rnа. Орест Левицький (наро;І.. 
р. 18-.!~-го) подає прегарні історичні оповіда.нни. 
Він боре в старих пам'яток яку-небудь подію й 
майстерною рукою оживп:яе її переД' наmи'Іп очи

ма ("Ганна :Монтовт•, "Єзуїтська преподобниця", 
.Превелебний сват': і багато инmих). Степан Кова
лів (народ. р. 1848-го) правдиnо описуе життя ро
бітників ва нафтових промислах у Галичині. Т U· 

мофій Бордуляк (народ. р. 1863-го) зворушливо 
м:ал:юе поезію сепянеької праці, с~упі радощі бід
них пюдей та надто щедро на їх наслане .пихо 

( "Дай Боже вдоровлн корові", "Перший рав", "Дп:п 
хорого Федя•, "Бідний жиДок Ратиця." й ив.). 
Годиться вгадати й инm:их тал~.яовитих пись:мен
ників, .в:к Дмитро Яворницький, А. Кащешtо, 
А. Чайківський, Гр. Цегливський, О. Маковей, 
В. Потапенко, що в своїх оповіданШІх та драма
тичних творах малюють усіма сторонамп побут 
по всіх закутках на Україні-од С.я:ву до Rубані. 

JІеси Уираtн- На чолі віршавої поезії серед письме:&о 
ка. виків-восьмидесятникіn стоїть Лариса Ко-

сачева-Квіт!(.а, яку знають більше під П звича.ііним 
псевдонімом -Леся: Українка. Нарuдпласл вон~ р. 
1872-го в талановитій nисьменницьній се:м'ї: мати 
її. Оаьга Rосач-сестра Драгоманова і сама ві
дома письмеюшця: (Олена Пчілка). С::табоппта 
;цівчина вма.лку росша серед tJaцihan:rcннн ~((\ ш:r·.r,. 
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менства 1 почала писати й сама дуже рано: пер
ший вірш Лесі Увраїнки надруковано !884-го ро
ву, копи авторці допір~_ ва дванадцату весну по
вернуло. Вагато пи-
ха перетерпіnа Леся 
У країн ка через те, що 
здоровпя їй ве спугу
вало: вона не иох·ла 

вчитись v шкаnі і . 
ро('..ла сама, без то-

варишок і noдpyr·, 
:мусіnа часто виїзди
ти за кордон, у теп

пі сторон~, .не мал~ 
СИnИ ДОКІНЧИТИ DCl 

свої вамисnи ште

ратурні Проте не 
иарнуваnа вона сво

го веливого дару бо

жого і вбага~а рід
не письмеист1 о тавя-

ки творами, аві довго 21. Леси УкрnїнкD.. 

ще будуть міцною підвалиною дnя: пайновішоrо 
нашого письиеиства. Померла Леся Українка р. 
1913-го ва Кавказі, де чоловік П (Квітна) служив 
аа суддю; тіпо письменниці перевезено на Україну 
й поховано в н:иїві . 

.Мало радощів дало життя: Лесі Українці і 
черев те певне і переня:ті таким: сумом П ліричні 
пісні в жаnя:м:и на самотність та розвіяні надії. 
Але· велике мужнє серце жило в хворих ~'РУдях і 
воно світило письменниці надіями на порем:огу 
добра в громадському житті. 

Ні, я хочу крізь сльози С1Jіятnсь, 

Серед пиха сnіnа.тп пісuі, 

в~з надії та.кп саодіnа.т.псь,

іІ\птп хочу... Геть, ду:.ш С)'МНі !-
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бадьоро закликає Л. ~~враїв:ка. І поевії її, вібрані 
в :книжках: .На криnах пісень", "Думи і мрії", 
• ВідГуки •, то~ що, переняті вдебіпьmоrо вдаровим 
бадьорим: настрс.єи боротьб11 і віри в останню 
nеремогу світnа вад темрявою, весеnої весни над 
повурою стужею. Леся Увраінка гірво відчуваnа 
ледарство і вівчемність вбайдужяjпої, адрібнjлої 
інтелігенції, і часто nan.RIIЙ до~tір арйваетьс.я: їй q 

уст і мов вогнем пече холодні душі. П рnте, на ії 
дум:ву, навіть .раби, вевоnьниип прода,кпі, бе<J 
сорому, бев чести" можуть таm рушити і внести 
те, що Іх прпrнічуе, оту "тюре:иаую стіну , що не 
дає віnьво дихати й иаnіЧІІть усе :и;:вття .:-~ю;J;ям. І 
як УІ "поет під час облоги•, Л. Украінка СDоїми 
пісвmm: не давап:а васнути nюдям серед ги;:ж,оти 
дрібвого животіння, повnадаю'І.И велихі nадії на 
творче спо:во, бо ж, ва П думву-"ві.nьвая иісня не 
може умерти •. 

Опріч поевій дуже гарні у Л. Українии 111р· 
шовані драми та пое.ии в драматичній фср:мі. В 
цих творах автор ва обертається до тих питаю11 u, 
що сповон-віву стоять ваг~о:ю перед людинr. ю 
й сушать Ій голову, домагаючись одпоніді. Тор· 
ка.2ться тут Л. Украінка суперечности між :r.ю· 
диною і природою ("Лісова пісвям). або суnереч· 
ности між поодивокою n:юдиною і гrомадою nюд~ь· 
кою (~У пущі • ); освітлюе боротьбу між па.гавс·rном 
та християнством (.В ва.тааом:бах", "Руфин і Прис
цила'1, "Адвокат :Марті~Ін", "Оргія" й ин.); вааирае 
гnибохо в душу поВ:еволен:Им nюдя:м і народам 
(.,Еавиnовсьвий поnов", .На. руїнах", "В дому роботи, 
в країні вeDoni "). Спиuя:ючись на цих одвічних пп· 
таннях людського духу, Л. Українка вмів ксжnоrо 
раву нове в них внайти, зачеnи.ти ті струни серця, 
що озиваються ва вапити, на горе і страждадня всіх 
людей, хоча б як далеко вони од нас стоюш. Глиб·УЕ.:/1 
думка ь'е а творів Л. Унраївви і ра:зо:м н Rрасою 
П вірша робить їх окрасою нашого письменс'ІІН\. 
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ПОІТІ BD-1 Леся Українка не стояла одинцем: ва 
рокІв. поетичній увраї_нсьRій ниві. Маемu цілу 

метку талавовитих поетІв, що равом а нею ров

почаnи свою роботу і до П пісень нових додавапв 
ввуків, иожве свою постать ровроблаючи. Воло
ди.Аtир Са.мійлен!lо (народ. 1864-ro р.) а його урів~ 
новажевою, саокійпою вдачею найбільший нахил 
має до сатири, до вис:иіюваввя вад своїх сучас
ників. Сакійленио найбільш ненавидить дрібну бу
денщину. ~ша цуп.во дерЖИ'l'ЬСJІ сsам'а:в:Ших форм 
і не атіжует~tся на щосL свое, на щирий учиноR, 
ва непоанчену думку. Гостро картає поат ледар
ство аємляків ("На печі", "Патріотична праця:", 
.Патріота Іван") та nолітичну невопю ("Епьдорадо", 
"Rатам:" і ин.), тікаючи од гидкоІ дійсвости ва
дшr одпочинку до втіх поеаівю, творчістю. Павло 
f paбOBCbllUU (народ. 1864-ro, nомер 1902-ro року) 
був насамперед поето:~с-громадю:шиом свого рід
вого краю Одірваний од його ва-молоду й васпа
ний на Сибір, у неволі та цо тюр:м:а-х:, Грабовський 
zиве тільки згадками про Україну, Ії недолю ви
співуючи (збірки: "Кобаа", .Проліски•, ,.Допя", "3 
пшночі "'). Дуже багато nеремадав Грабовський на 
вашу мову а чужих поетів. ЧутJІивий пірпк Аzа
фанzел Кри.м.сьІluй (народ. 1874-го р.) оспівув страж
давня самотнього серця, муки в:евадовопев:ого шу

кання :й роа.пуни (збірники "Папьмове rіппя"). Лю
деи спабовитих, а надломленою життьовою снагою, 
в пошарпанІІ},{и нервами, виводить він здебільшого 

і в своїх оповіданнях ( Не пороауміютьсsr", .,Андрій 
Лаговський", то що). Знавець східніх мов, Кримсь
кий дав нашому nисьменству чимало мистецьних 
nеrекладів а арабсьRих та перських поетів. Люд· 
.цu.za Васалевсь!lа (Дніпрова Чайка, народ. 1861-го 
}).) здобу;ш собі славу найбільш своїми "Морсь
нпми ма:rюнками". nовними чару иорсьхоі краси. 

Гарrі вірші анайдемо у ІИакси.иа Славинського, Л. 
Старицькоі-Черняхівськсї (у неї ще й дра:м:и- .. Геть
мав Дор~)шенко" й ин.), 'l'О•ЩО. 



-188-

'l1яжху, ак згадано вже, роботу підв.sпи на 
свої плечі ці письменники. Вони були перІІПDrІ 
поколінням, якому разом в попереднивами іхніки 
довелося будунати й розвивати рідне письменство 
пjд забороною 1876-poRy. Вони видержали на. со
бі найтяжчу вагу тих заборон і не тільки під нею 
не зігнулись, а протоптали широку стежку і сво· 
їм наС'гупюпшм. !хньою найбільше працею дове
дено, що справді "вільна я піспл не можt:! умерти .. 
і що працею та завзнтт.я:м можна всякі .Кайдани 
перетерти і всянj мури проломити. І вже неза
баром .. у 90-х рrжах. uоч,шаетьея бадьоріше життя 
і в Галичпні і на Унраїві, а там далі дійшло й 
до вnаволепня унр<йвськuго слова. 



VIII. На світанну. 

ОАІІІМВЛеННR ОстаннР. десятиліття ХІХ шку й поча
в кІнцІ вІку. ток ноuогu століття можна вважати аа 

сRітанок нового українства. Ще бо тягнеться тем
па ніч неnолі, ще тяжить страшний тиск аабо
рон, ще аамааані щільно уста українським пись
менникам, але вже видкq. що nотроху, помалу роа

видн.яf:ться й nочинає на світ благословитись. 
Віконечком: про всю Україву стала Галичина. Укра
.їнські писJ,менвини. яких присилуuанu німувати rут, 

усе частіш оnертаються ва кордон і рае:ю:м в завор
донними ііратами утnорюЮ'І'Ь там нове письмен

ство, насновують ., Наукове 'Говарпство імени Шев
чепна" у Львоnі, проnадять веливу народно-просвіт
ню ПраЦЮ, ро3ГОрТ8.Ю'І'Ь йОЛЇПІ'ІВУ Й еRОНОМИЧНJ 
роботу на селі, Ішдають книги, газети, журнали. 
Хоч і ~к пильнувало правительство російське 
того віковсчка, хоч і яв сишсувалось його забити 
чи вамааати, <ше ТІро:мінвя нового життя націо
нального 'І'ани проходять кріаь його до нас. Спершу 
в 'І'ОГО nроміння нористувались тіJІЬRИ щасливіші 
одиниці, але а одиниць~ як звичайно, ростуть де
сятки, а а тих еотн1 Сl'Шадаються, ва ними ж 1 

тисячі приходять ... Свідомість національна, любов 
до батьнівщини, аагарливе бажання на неї nра
•\ЮВати й вивести те:мн~й народ іа алиднів до 
П1ІJДСЬ1\ого життя-ровливаються: по всій У .країні. 
На око ніби все було по даІЗньму: .на всіх язи
ках, :мовл.я в Шевченко, все мовчить", але в німу
ванні тому вчуваетьсн вже щось нене. Ценаура 
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все ще лютуе, an:e книга украіисЬІса. множитьси, 

пробивав мури заборон і родатвса одно по одио
му видавництва (Грін'Jенка у qернігові, "Шк• у 
Киіві, .Добродійне Товариство• в ІІеrербурзі), а 
книга наша в те протправ тporry собі до ввроду. 
Як і колись, не можна ще й: слова промовити го
лосно, але століт.ве свито "Енеїди" Котля:ревсько
го р. 1898-го вбірае вже велику громаду, що при
людно прианається до "небувалого" ніби письмен
ства, а Шевченкові роковиаи що-року еднмнь і 
гур rують людей. нагадуючи про велику кривду 
рідному :краєві. Ще кара волика падає ва всяке 
неаадоволен}ія а начальства, але одкриття пам'ят
ника Котляревському (1903 року) в усієї УкраУни 
стягає людей до Полтави, і вони не бояться вже 
одверто й голосво вистуапти навпроти заборони на 
тому св.чті української мови. Не ві.пьно ще навіть 
двок·трьом: чоловікам: до гурту зібратись, а У країна 
вкривається: тим часом сіткою таеw:них громад і 
партій, що готуютьси на боротьбу во всеросійським: 
лихом та неволею... Так потай wиру, в г.аибиаих 
народніх вростав нова сила, і коли почалась пер
ша революція 1904-1905 р., то украІнці вже висту
пили а домаганпнми, як сини свого народу. 1905 р. 
почиааеться украівсьJtа преса в Росії, тоб-то ви
давання українською мовою гаsет і журналів; 
р. 1906-го падав ганебний заков 187 6 р. і книга 
українська. добула вже право жити і сіяти правду 
в народі; васновуютьсІІ w Просвіт І! • десятками; в 
Думі, в першій і в другій, ва права українського 
народу голосно озиваються Українські Громади в 
десятк:u.:и поСJІів... Правда, не легко це добува· 
лось. Холодни-й вітер а швночі веаабаро.м повіяв 
знов і потроху почав прибивати ва цвіту украЇН· 
ські заходи, але все вбити вже нв міг він. 1\,юз:га, 
преса, товариства таки встигли виховати багато 
ноьИх людей на українців. і наша робота, хоч: і 
по мералому грудці, йшла все-таки наперед. 
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Imno й письменство. Йому вавіт~ бупо 
ПІСЬІВІІСТІО. способвіmє, ніж ивmии заходам, бо пра-
витепьству тепєр пови що .пежа.ло бЇльm ва дум· 
ді, .я:в би приборватц політичні амаrаввя, і черев 
те на сп:ово, ва nисьменство воно махиупо було 

руною-пони що. Письменство ваше ва підва.nинах, 
що іх валоsвпи попередві пра.цьоввикв, виростає 
вадавичайво, ·на всі стороJfи роа:сортавтьсв й 
почЕн3е одбивати в собі все життя. ввmого народу. 
Воно с:тае рже нu.-рі:вві а .ивmвмn пиеь.мепстnами, 
засвоюе всі· новітні фор:ми іх, хича не рве ов'.яс;
вів .а рj,цви:м: народом і його потреби насамперед 
:мае ва .мисnі в с:воf:й роботі. І расюІl 8 тим, .як 
mврит1 с.я воно :між своїми, вро<.: та є до його по· 
шана та еаціRав.пенв.я И од чуаш:х. Чужинці пе
ренш•да:ють твори вашого письменства ва свої 

.:мови, Go ~:~ваходвть у іх ·.ге, чоrо у себе не :мають. 
Навіть вороги ваші, нападаючись ва унраІпство 
все 8 бjл1:шим sавваття:м та впістю, не можуть 
проте вже nащевувати, .ю~ Rопись, ніби всеньке 
ваше письменство ва одну полицю :моаtпа св.ласти. 
І дпв них F.ово виросло. І попи це uосвідчи.n.u, бо 
:вир.ос.r:а їхня алість і с.невависть, бе~юила в чес
вому бої: тіль:ви темними mл.яхамJ'! доносів та 
навлеnу вона могла теnер п.пааувати. 

м. Грушевсь- Ввавачаетьса в п~:сІ!.іеЕе•rві sa допіrу 
ІІІ. оавачеввх часів nрофесор Л1ихайло Гру-

шtвс·ький. Народи:ас.н він 1866 р. двтачі піта про· 
жnв ва RаРваві, але освіту свою доверmиn у ви
їпсьно:му універс•теті пjд керуЕаввям вевабутвьої 
пам'$3'JИ nрсфееора·увраївцs: Dоподв:wвра Ав'Іонс
вича. Ще в~ студевоrсьвій ;паві вивпа.ч.аьться 
Грушевський пип:ьввии нау~tови>.\и доСJІіда:ми а 
1сторії Увраіви і на його дивЕ;r.ись~ .як на 
маБбутвьоrо Автоно:вичевого вас'І·упни:на в вn· 
іr.сьно:му університеті. Доля судила йсму трохи 
ИDllli.t:Й ШJшх. Року 1894-го у ;пьвіЕСЬЕ.ому уніrзер
(И'r~ті n Га;пич:вні аасвоваво но11у увраївсьву 
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юфесуру а історіі й аапрш 
1ro тоді вчеиоrо-Груше 
ввсьвий роапочав аараа : 
:ову роботу-в уиіверсите 
му Товаристві імени Шев 
літературних журналах (• 

22. /'\. Г~ушевськиІ. 

ча.пася: світова війна 

всь був ~-ва хордову lJ 
авительство авепіло йоrс 
•вmи у в'яввиці, Ваf?п 
1917-ГО, на ПОЧа'J'RУ рЕ 
ов ба.ч:имо в Rиїві, де в, 
раіисьпий конгрес обраr 
nьної Ради. і тут ГpymeJ 
вгопу Ц. Ради самоаnаю 
цським у Rвітні 1918 ро· 
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ішов елідаки цих пвськеивиків, а .аадто ЛевИць
иоrо. Такі буn'ІІ йоrо повісти: .На віру", "Ціпо
в'а8•, .Да:и 8&rапьвоrо добра" й ви. Апе вгодом: 
Rоцюб.висьиий ивm:их береться способів. Все .цаnі 
одходить вів од побуту,. обставив: околишнього 
жи:ттs:, а ив.ТО:.rісць усе биижчими йоиу робпитьсs: 
nереживакия душі людсьвсН, ті вастроІ, в якими 
людина ставиться до овоп:иmнього світу і всявих 
у йому подій. Оці переживання: И вастрої Коцю
бивсьвий чудово в:м:ів вровуміти, пережити ·сам і 
випожити в гарвих картинах. Коцюбинський не 
оповідае, а немов спр&Вді :матое ЧlІтачеві подіі й 
переживаиня, і вови я:скраво і вправно стають 
перед ии:м:·-8 живою природою (чудові напр. ка.р
тив:и мори в оповіда.вня:х: .На камені•, "Сон", 
., На острові", або степу в "Інтермеццо'") і най
товшики п6рухамв душі пюдськоІ. Проте Rоцю
бииський не про саму вра.су дбае: у його творах 
одбиnос.а: ціпе життв, ті.п:ьки перепущеве через 
душу пюдиви., що mобить красу і тя::иить її :ма
nювати. У Коцюбивського анайдете і картини ва
ро.цаього руху ще весвідомоr() ("Фата-моргана", 
або по-нашому скавати б-примарв), і обставввв 
ревоmоцlйиоІ боротьби ("Невідомий", "Він іде", 
.,Сміх• і ии.), і прИl1&С&ИІUІ ревоnюційн:ого вапапу 
("Дебют•), і будеІtве життя, що васмовтує пюдей 
і робить 8 вих пвпь:ки порожю ("Поєдинок", 
.,.Лs:печ:ка.•), і боротьбу в буденщиною (.Сон)", 
j перші вародки неясвого щ~ нахилу до оновленого 

:життs: ("В путах шайтана •, "На ха:мені .. , .. Під 
мінаретаки•), не Іt&Жучи вже про картини на
родвьоrо побуту в агаданих його перших творах. 
Широку душу .ка.в Rоцюбипський, а йоrо був 
справsuій в паски божої, :м:овлs:в, :митець, худож
ниR, і 'Ч.ерев те й з:м:і ща в у собі вів тart велич 
і тану широту mодсь:ких переживанків та вастроїв 
і робив іх бпивьким:и та аровум:іпи:м:и й читачn:м: 
своїм. 



-1U6-

RовІстврсьне Поруч Rоцюбинського, цього иайвиа
ІІІсьмемство начнІшого nатого nи·сь:ме:ввива аа оотав

астанньоrо ні часи, чимало ще есть И1UПИХ тапанови-
часу. тих повістн рів, що равок, спіnвими си-

пами, поставили ш:.mе rшсь:м:евст~о на-рівні 3 

чужими. Микола ЧернявсьІ(,ий (народ. 1867 р.) пи
тв і поеаії, й оповіNашЯ, повні ІfРЇЙноrо настрою 
(ебірник поезіИ "8орі", оповідаивs- Богові веві
домиму"). Модест ЛевицьІ(,ий (народ. 1866 р.) тор
Rаеться життя :мапевьких пюдей, освітлюючи його 
промівням людяпости j співчуття ("Щастя lleй
caxa JІейдермава", "Порожнім ходом", "Злочин
ницям, "Забув" і ин.). Почапа 3 'І{исто побутоRих 
оповідавв:ів, ЯR "Смерть Макарихи", Любов Яновсь
ка (народ. 1861 р.), але в дапьmих своїх творах· 
вона адебільшnго дотухується відповіді ва питання, 
що то е життя людське та ото mасти, що його в~і 
шукають, але воно n руки само не дається (драма 
"Людське щастя_" і ин.). Оповідання Грицька Гри
горенка надиханІ суворою правдою про сепяв:сьве 

життя ("Наші люде на сепі") і подають чорну 
картиву темноти і али.днів. Володимир Леонтовиrt 
(варод. 1866 р.) спиняється пересажн() на житті 

юрби, маси ( ,, Салдатсьаий роврух•, "ПаНи і люде", 
"Старе і нове"), даючи обрав того, ак народжу
ється й роаростаР.ться серед тих мас часто вонсім 
неевідомий рух протесту й боротьби. 3навням 
селянського життя і душі та дотепністю вивна
чаютьсп. твори Леся Мартовича (народ. 1871-го, 
помер 1916 ро~у) Побут галицького сехннина ви

раsно змалював він н оповіданвя:х: ,.Мужицька 
смерть", ~Не-читалJ,нпІt" та ин., а в повістj "8а
бобон" широку роггорнув картину всього галиць

кого життя. Тесленко Архип (парод. 1882-го, помер 
1911 року) дає прегарні :малювни сільського жит
тя, ()еа просвітRу і радощі в, а танож бідування 
свідомих людей на селі ("3 книги життя"). Мова 
Н ОІІОRіДаНВЛХ Т~слевка В3ДСІБИЧ3ЙВО ПрОСТа, ЩИ
rо-ІІ::lрОДВЯ, 38Г:і:І!Іhіі. Степан Васильченко м'1Jl'FИ· 
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Грушевський почав письменську свою діаJІЬ
віС'l'Ь оповіданнями (зібрані в книгах: nОповіданнв", 
.. 8 старих карток", то- що), але не ними придбав 
.вів собі славу в письменстві, а своїми статтими 
про біжучі справи, публіцистич:нв:в.fи прац11ми. 
Грушевський озивається в них на всі питання 
поточного життя нашого і розглядав їх 8 великим 
хистом, pRa-y·paa вмів до ладу скавати свое розум
не слово і витолковуе громадські з'явища, як може 
-це робити українець. Найлюбіша Грушевського 
думка-це єднання на культурній та політичній 
роботі всіх українських земель, хоча б і пор1аве
них кордонами, як те було аж до останнього Ч<Н7 
між Україною та Гадичлною. Тільки в~пруживmи 
усі сили і всі сили зібравши до гурту, зможем~ 
ми досягrи визволення Унраїни-так :можна пе

реказати цю думку Гр::шевсьІюго. А вивволиться 
Україна тільки тоді, Я!{ стане свідомою, .як укра
ївський народ через науuу й свідомість зробить
ся ваціею, тоб-то почне сам: розуміти себе) а:к са
мостійний окремий народ "Українці :муенть стати 
ваціею, коли не хочуть аостатишІ па.ріами (попи
хачами тоб-то) серед народностей:, "-так висловив 
цю думку Грушевський. Він звати ие хоче тих 
теревенів, ніби :можуть бути одні народи 8 права
ми, а инші Сіезправнії; дпа його всі рівні, усі 
однанові повинні права ·мати, а між їми, авич:айно, 
і ваш народ, українс.ький, що має право і пови
нен са \[ сnоєю долею порядку вати, бути паном, 

хааяїном ва своїй землі. О1• на те, щоб вробити 
наш народ хазяїно:и у <:ебс, й нідд<tвав свою пра

цю Грушевський. 

ПублІ~tистииа Ту ж тз.ка: ро'5•пу р обл:.нть і инmі укра· 
останніх їнські публіщ1~>.·и, оДно::tітю-!. й :молодші 
часіа. товариші Груш.:нськоrо, а надто з того 

часу, .sн~1 народи;ш~ь у HaL: (3 \'' lSU;-}-гo) українська 

npecct (гаsС'ти і журна.1и). ~~~шf ПGненяють, зuі.цки 
"1іШі!О уь-раУнстІю, яка ЙО!'Іі '.н:та і.і ~авдан.:з:я, чого 
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домагаютьси увраїипі й sви:ми m.пsха»и до своїх 
до:маrавиj в простумть. По:иіж цими працьовнивами 
агадаємо тут: Д. Донцова, Д. ДороmеНRа, В. Ле
виисьвоrо, В. Липввсьвоrо, М. Ловивсь:кого, О. 
Лотоцьвого, Ф. Матушевс:ьвого, А. Нівовсьвого, С. 
Петлюру, В. Пісвнч:евсь:вого, В. Провопови"'Іа, П. 
Стебииць:воrо. Багато, опріч вга;цавих, е й ивmJІх 
ще робітвввів, авих працею аиnа і живе у:в:раївсьва 
преса (перші і вивва.чиіmі гавети: r.дшо• у Львові, 
."Гро:мадсьва Думиа• і .,Рада• у Київі;· журвад.в: 
.. Sop.s • і .;Літера.турво-Rау:вовий Вістmш ". Тепер 
:vвраївсьвих виданнів· ва самій Паддвіпрввсь:вій 
Увра1ві виходить бпивьво сотв.і). 

М. ИСІЦІО- На:й:біпьmою цього часу в вашому ШІСЬ· 
бІRСІІІ•І. :мевствj поста'М'ю був Михайло Коцюбинсь
кий. що nиmвв no соб ве тав "'iDCJIOM, вв ваrою 
своею вепиву спадщ:иву. Народ.й»с.в Коцюбввсьвв'Й 

/. --, - 1864-го рову в м. Віmшці 
( ""\ ва Подіппі; освіту побі-
lі · ,_ ·\ ра~ по духовних mвonax, 

fr': :~ ~' •\ ВJІе вурсу в них ~е до-
·~\· · ' · ,· був. Пішовши в свІт, ва-
Со., ~ . ' робnsв ва хпіб спуzбою 
. '/ .. tx·.,. ~ ~--;·~ ., в Бесарабії, в !Срику, а 

: \ ~. "- потім у ве:истві в Чер-
. вігові. Вагато обертаю-

/ 1. 1 , ~ ' ', чись по світах, Коцюб:вв-
\1 \~ ·.,, сьвийиабіравса:матеріаnу 
~- 1 ~ • ДШІ своІх оповір.аивів, в 

23.1'\. Коu.юбинськв9. аиик виступив уnерше р. 

1890-ro. Ocтamri рови свого життя Коцюбивсьвий 
душе спабував і черев те :мусі в часто zrро-
3И:В&'l'И в Італії. По:мер вjв 1913-ro роху 1t 

qершгові. 
Коцюбивсьвий почав писати ще тоді, :вопи 

пввувапа. в вашому писькевстві пооутова повють 
Левиць:воrо-Нечун та Мирвоrо,-отже не дивно, 
що в перших своїх творах :моподий пись:иекиик 
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тюрьм:ою й перебуванням ва чужині. По пер~::м.у 
тюремвому сидінню Винниченко, хоч одбував ВІИС~
вову спужбу, виІхав р. 1903-го в Галичину, потІм 
спій:мавсs: ва вор-

доні, вв перево-

зив забороневі 
ввижви ва Увра
Іву, одсидів за 
це півтора рову в 
фор'І'еці (війсьво
вій тюр:мі), nотім: . . ' 
аиову сш до в .в:в-

нвці р. 1906-ro, 
а 1907-ro виїхав 
аа вордов і про
живав то в Па
рижі, то в Швей
царії то в Га.n:и
ч:ині, наіадючи 

потай MSJIO не 
що-рову на Ув
раїну ва пітера
't'урнвм матерія-
пом. Світова вій-
иа аахоПШІа Вин-
ииченва на У :в
раїв!, вЦІ в:е міr 

І 

/ 

25. В. Винниченко. 

виїхати вже, а кусів ховатись, аж поu:и почалась ре
воп:юці.в:. 8а ревопюції і3и в:ниченхо був одним а 
ватажків українства, гоповою першого секретар~я:та 
при Цевтр&JJЬВ.ЇЙ Раді і першого ж міністерства, а в 
хrистопаді 1918-ro рову підняв повс'l•анн.в: проrrи 
С:воропадсьвоrо, ставши ва чолі Директорії nонов
певої Увраfвсьвої Народньої Респубдіви. 

Разом в такою кипучою до.пітичвоRJ роботсю, 
Вив.ииченво иевсипуще працюе і в письменстві, 
даючи привnад ве.пикої шюдючости й розмаху твор
чої сиnи. Вдача його~ паш~а і кипуча, виявляєть
ся і в його творах. У перших своїх оповіданнях 
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(.Rpaca і сипа", "Rонтрасти", "Біля машини•, 
~Голота" йин.) Винниченко найбіпьш вахопmоеть
ся суперечністю й боротьбою між трудs:щим:в 
людьми, робітв:ицтвом1 та їхніми ха.ая:іВ:ами. Ца 
суперечність вдається письменникові вепри:мв:рев
ною, і вів: чорними· рисами мапюе ту боротьбу, 
стаючи в вій звичайно ва овривджевим.и. Дuі 
Винниченко торкаеться -життн сандатського (.Бо. 
ротьба•, .Салдатики"), а надто ревопюційноrо, s:ве 
виводить у цілій нивці оповідав:вів та драматич
них творів. Боротьба :між roлO'l'OIO та багатиряки 
все більш вахоплюе пись:мевнина і робитьсн ДJІJІ 
його овнавою немов світової боротьби між старим 
і новим життям, між .. Впередом" 'l'a • Навадом:", 
.sв це списав він у казці "Дим-. Освuви нового 
життя, але досить невдатна й однобічно, Винничев ко 
пробує також покавати в rr.ілій низці творів (дра

:м:и-"Щаблі життя", "База!-'•, ., Врехн.s", повість
• Чесність в собою" й ив. ). Не пощастило з цим 
Виявиченкові черев те. що він вигадував події й 
образи і силоміць приаинав їх до своїх думок.
і вони виходиnи силуваними, вигаданими, неправ

дивими. Винниченко в цих своїх творах занадто 
силкувався вчити і це виходило їм на ШІшду. Але 
·rам, де він не так учив, як справжне малював 
життя, там він по ВСІІR час давав твори СПІJавді 
великої краси і сили (оповідання:: "Раб нраси•, 
.,Хто ворог?" "Темна сила .. , "Честь" і багато ин
ших). Вивничов:ко ще своєї сили не вичерuав, 
не дійшов кінц11 своїх пИсьменських завданнів. а 
через те nисьменство наше може сnодіватись од 

його ще багато визначних, поввих огню і краси 
творів. 

Два маарвІи. В письменстві бував два напрями. Один 
О. Ноби- ва перше місце ставить життя і силкуеть
nяисьна. ся дати з його мистецький, nравдивий 

одбиток,-це реальний напрямок, жІіІттьовий тоб
то.. Дvугий же доводить, що мпстецтво само вище 
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м:и, :ніби 8аду.мпивими рисами, вводі nосмfхаю
'ЧИсь, оповідав і про події 8 життя (":Мужиць:ка 
арихметива .. ' • Ром:аи .. ' "евевор .. ' "На росвот і") І 
і про виrа.даві, фантастичні речі, яві у :Василь
чеииа набірають все а веnивої житьоної правди. 
Дуже правдиво маmое Васиnьчеи:ко дитя:чу душу 
і ч:ерев те оповjдаиия: його про дітей ("Волошки", 
.Овсаиа", "Цвrавиа" й инmі) виставnн:ють ВИ8ВУ 
ашввх дитs:чи:х поwатів. Антін Нрушельницький 
між ивmих дав гарну повість 8 гуцульсьвого 
життн- .,Рубають nісм ~ Спиридон Черкасенко (народ. 
1876 р.) мап::ює- вдатдо mахтярсьєе життя (абірка 
оповідаввів .Вови перемоглй"), а в nоеаіях ніби 
стоїть на варті народніх інтересів. Донnадніше 
варт спивитись ва двох пись:меввивах-повістя
рах-Стефавиву та Вииничеивові. 

Стефани" Василь народився 1871 р. в 
В. СтефІІІК. Галичині, в сепянсьвій родині. Батьки 
дап:и талавовитого хлопця до гімназії, а nотім 
Стефаник вчився ва лі:каря у крюсівському уні
верситеті. Скінчивши університета, Стефавив пра-

~4. В. Стефаник. 

цював на селі, був обра
ний дu парламенту, де 
обороняв народві права. 
Перші оповідання Ст~фа~ 
иика надрунована в юнцІ 

90-х років і вже набралось 

їх na :кілька книжок: "Си
ня книжечка .. , "Камінний 
хрест", .Дорога", то-що. 

Стефаник мае свій 
власний, дуже своєрідний, 
спосіб nисання. Його тво-. . 
ри-це н.оротенью опоВІ-

да.ншІЧRСІ., а в вих пись

меввnк nросто, сuоь:ійво 
й скупо ва слова роскаже 

вам такі пригоди а буден
ного життя, що немов 
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обухом: ударить· по rопо:ві. Одиа-дві риоочвв і пе
ред вам:и неначе а:ва.сь безодна віЬе текио:rо 
лиха й апвднів та ровпа'Іу Напр. опо'ВідаІ[]U[ ."Но
вина • про те, ак в rопо,цу • Гр~ ·ЛетючИй уто
пив у річці свою дівчивку" і .хотів утопити і 
старmу, апе випросиnася.". Цих і таких Летючих 
ви безпіч раеів сами бач:иzrи ва Qeni, . апе воив та
кі дрібні й вепом:ітні, що кожен мивае Іх, ие еав
важивmи. А от пвсьм:енвив прочув orry "веnи.ву 
пісню боnю" од цих дрібних mо;цей і тіви> піснею 
вворушув й вам:'аві ·серца. Чаото· ва вверхвік 
оповіданням: у Стефаника прочуваетьса ще явиВсь 
ивший, таємний, схований rnибOJIO вміст. Ось иапр. · 
укірав :мати, та. ще і в оставвю :хвmшв:у мусить ва
вописувати дитину свою, вzе туz-ту:в сиріточву, 
й співав вад нею пісню про :кпевові писточки, що 
їх вітер ровеінв по noJID і ніхто їх не повбіра.є 
й вівопи ве ваsеzrевіють вови ("Кnенові nистии."). 
Отава мае бути й: допл тих сирі тов,- ·:кимовоШ 
прийде на ду:мву, прочитавши це оuові,цаввs. 
Спокійно рос:вавув Стефаиив, ane страшио ва шо· 
диву робиться і од тих простевьвих оповідаввів, 
і од тоrо супоко:ю. Виів еворушити пюдсьву душу 
Стефаник. 

В. ВІІRІ· Ияавши:и способом, ane теж rпибово 
чевко. вворушуе душу Володи.Аtuр BUJtНurteНІ«J, чи 

не найбіпьmий в наших живих тепер писькениивів. 
Вивничевво народивсь 1880-ro р. ва Херсо:в:щиві, 
теж у селянській родині: Вже в:маnечву вввпокійвий 
дух rаняв хлопця в о,цвіеі mвопи до друrоі, а 
вступивmй до .київсьвоrо університету, Ви:в:вич:еиво 
араву опививСSІ серед членів і ватажків иопо;цої 
"Рево пюці:йноf Українсьвоі ПартіІ•, що са:м:е 'ТО· 
ді, ва початку 900-х ровів. повстап:а ва УкраІні. 
Раао:м виступав він і на nиву .пітературиу, ва,цру
вувавmи перше оповjданвн свое, .Rpaca і сипа•, в 
"Кіевсвой Старині• 1902-ro рову. Все ;цапьmе zит· 
тн Виннвч енвове ПОДІL;:9JІО :між пись:мевство:м та-
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так творить веJJИВоt mшlt й щирости поевіJ. Оотаи
Jdми "Іао&ІІК виходить вап0ред коподий поет Павло 
1 u~taнa і подав rариі наді і вже перІІІИJПІ своіки 
поеві•кв:, що вир<>битьсs: в йоІ'о. иебудеииа свп:а. 

Вев]Jере"ЧИо иайбіп:ьmої :М:іz ководики поетаки 
ваавв собі спави писькеввив, що підписув свої 
твори прибрв.111tк ім'а:м-0. Олесь. Uoesia: Опеса
щаопв:ве. повдиаиви AJZOro й кtцвоrо мова в rnи
боввх вкісто:м:, врасою·форки й щирістю почува!ІІІа:. · 
Опесь почав писати оаке перед реаопю.а;івю 1905-ro 
рову і бурхпвві часи одбипись :на йоrо поевії rиі
вом: проти вапаотииві:в та вахва.ток перед народ· 
вік ві,цроджеииs::м:. Тут ба.чвть поет ие тіпЬви 
коrутию сипу, апе й красу ІІ'ад;авич:айв:у. 

Ява враоа-:аідродzенки краіавІ 
Ще рІв, ще день назад тут 'fУВОІІ ІШ&"І рабів, 
М:ов"І&Пи десь свsті п:ід попепоw руіии 
І асурио дзвін по :мертвому rу.ців. 
Коnи вІдвШьоь взв:ааоs міць mueиa, 
JІк бури, все живе охопипа, проюша, 
І ось-дивись: в руках aa:wunи акаwена 
І rи:wк побід співа невІnьк& отороиа. 

8rодом:, вопв спадав хвипа: вародиьоrо роввору
mеИІШ, Опесь ввстуцав спершу в повники rи1ву 
й обуреквя докорами проти врадиввів та виеві
ре:ввх пюдей, a.n:e потроху й са:м: він у вневіра 
вввдавться, й сам: поціпs:е тодіmиьоІ'о rроиадs:нства. 
допю. І тихие rромадs:нсьвий sапа.п йоrо пісень, 
усе частіше бреиять у вих чисто пірич:11і струни 
rпибовоrо жапю й туrи аа не.цавні:м: :м:ив:упа::м:. 
Поет обертається до природи, проsирае в rпибіиь 
її вв's:ввів в життям: пю.цським (поема ,.Що-року'"), 
міркув про супереча:ість між велихими й сипьни:м:и 
духом ватажками та юрбоJQ буденних, звич:айиих 
пюдей ("По дорові в вавку"), дае ціп:у нивку теп
лих ОДІ'J.ВЇВ на вапвrrи sравевоrо, самотністю амуче
ного серцs:. Події uста.нніх: років sнов викпива.п:в бу
пи ціп:у иввку сипьв:их одгувів од ·О.песи, a.n:e JІже у 
йоrо сам:оrо І!ека ні тіеї віри, s:.к перше~ ні ТОІ'О ва.-
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хоплення. Поет глибше зазирає в події і біпьш ро
вумуе, в:е піддаючись самим по-чуванням. 

ИІІШІ ВІС~- Можна б чимапо ще наввати мо.подих 
Іе\UІІІКІ· і старших письменників останнього часу, 

яві або починають надійно свою путь писькевсь
ву, або вже й далй дещо добре ва цьому по.п:і. 
8гадаеио тут ще-Хр. Аnевсьву, Ю. Будвва, 
М. Жука, Г. Журбу, 11. Капе~ьгородсьвого, Ма
йорського, Л. Пахв.ревського, В. Пачовсьвого, Н. Ро
tйанович. Ці й паші ппсь:менниви разом а своїми 
старшими товаришами розробляють усіма. сторо
нами вашу ниву літературну, одбивають у своїй 
творчості всі домагання і вапити життя й творать 
гурто:а~ те велике й вільне письменство, яве пе
ребуло вже бурі життьові й ворожі напади, ви
пробувапо на вих свою міць иевпомну й може 
спокійно і впевнено верстати свою нелегву путь 
наперед. А що вона справді нелег:ка, повв.вують 
сумні пригоди яв-раз останніх часів-тівї врівавоі 
ааверюхи, що ввесь сві'І" охопила, але найтяжче, 
може, далася :в вваки на У країні. 

Народно- Перше, нїm про ті пригоди оповідати, 
nросвІ·r'нє спинимось хоч воротвнько на тому nись

'ІІІІСЬІенстао. менстві, що прианачене для народньоі 

осві'J·и, що подае всякі хориетні або ці:каві відо
мости & науки, легко і для всіх ароау:м:іливо ви.п:о
жені. Таке письменсr~о .зветься народно-просвітнім 
або популярни.м,-по нашому тоб-то народнім. 

Спроби такого пйсьменства, я:к внавмо, nочи
наються дуже давно: ще в тих старовинних тво

рах можна вбачати початок їх, де оnовід..аво про 

світ і людей, .я:к от "Шестоднев", .Фівіопоr•, "Хри
сти.я:нськаs: топографіSJ" Кувьu:и Індикоплова, або 
в пізнішому "Люцидарії". Бг.rато в цих книгах 
було вигадок і нісенітниць, бо люде тоді ще ма
ло знали і не було справжньої ваувв, та й писа
но каиги ті церковпою М()ВО:Ю. До популярного 
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од життя і "Іерев те варто про саму врасу дбати, 
:не аважаючй :на те, чи одаовідав вона ,ційсиости, 
"Ів иалюв правдиво життя, чи овиваетьса: :на йог" 
болі, потреби й турботи. В творах письменства 
иU>и-то найб.іпьш важя:ть настрій писькевнива, 
ве самі подіІ й образи, а той таешmй вміст, сим
во.пи, що в .в:вх вів ВJШадав. Rpaca іствує віби 
ва-дпн самої :враси, і мистецтво теж ва-дпл само· 
ro себе повивво їствувати й роввиватись, вовсім 
ие вважаm11и ва життя. Цей напрям вветься
естетичний, тоб-то са:міlі врасі відданий, а до його 
блуько підходить і символізя та .модер.низ.м, то
б-то найновіша в письменстві течія, що ,цба:з про 
таємний а~іст по-аа околишніми подіями. 

Всі nисьменники, про я:ких була мова, нале
жали до реальіІоrо напряму, тоб-то в гарних обра
зах силвувалим покавувати справжає життя: люд

ське. Але в у вас письменники і в цього друго
го наnряму, а між ]ми вайспавніша-Ольга Ко· 
билянська. Народилась вона 1865 р. на Буковині 
і мало ire ціле життя свое прожила серед буво
винських гір і иад усе влюбила гірську красу сво
єї рідної околиці. Кобилянська виховувалась на 
творах німецьвих письменників, а найбільш упо
добала собі думки анаменитого :мудрецн-філосп
фа Ф. Ніцше,-і так думками тими перенялася, 
що пеfекаауе їх і в своїх власних творах. У пер· 
ших своїх nовістя:х ( .. Людина", .Царівна", то-що) 
Кобилянська, сmдом ва Ніцше, малюв великйх., 
дужих людей, "п:юдей духа", що високu стоать вад 
буденщИною та вввчайними людьми й дбають 
тіпьви про саму храсу, В:f!Ичайво й себе не забу
ваючи. Rpaca дпя: таких: людей, виведених у Ко
билянської -то все, а.пе шукаючи краси, авторка 
qасто дав щось темне, незрозуміле, чого навіть 
і ровібратв до ладу не можна ("Мати божг,•, 
"Покора", .Жебрачва • ~ • Поети" і ин.). Далехо хра
ЩІJМИ виходять у Rобипявськоі ті її твори, 
де вона иаnює природу: тут справді вмjе вона 
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дати те, чого шу.ке.е, і_ едобунаєтьси часто на вар
тини: в:е.оудеваої краси ("Битва", .Природа". 
"Неку.п:ьтураа•). Не eripm ум:jе Кобипаиська тор
каутн й струн д.у ш тодської, а вадто :в їі та
ем:аи:х особистих пере.иr.ива.инях ("8ек.п:а• і Ип.) 

Сn:ідом: за Кобилянською йде у вас кі.пьва 
письм:еавв:ків, а е вих наІталановвтіший-Михай
ло Яцків (народ. 1873-ro р.). Яцків ніби :хитавтьсв: 
:між дзо.иа крайв:о стаки: то дав сипьm, часом аж 
переборщеві м:а.пюнки з дійсвого aш'l"l'a (иапр. "В 
царстві сатани•), то порииае в таві тум:аии сикво
ліем:у, що й ве доиіркуватисн, що і до чоrо він 
пише ("Білий коник•). Веагалі у цього письмеи
ви:&а хоч в великий хист, та нема міри, і черев 
те вів: марнуа ~rасто свої тарні еа:міри. 

Су~ІСІІ Під прапором краuв йдуть едебільшого і 
ИОІІІІ. вие~ачніші·в теперішніх поетів ва Україні, 
Оавсь. хоч:а й життя: вони не цура:ються, стаючи 

ніби по середиві між реа.пьник та естетичним ва
прsмами. Поевії Миколи ВороІЮzо (народ. ·1871-го р.) 
едебільшого ·бевдоганні формою, е .пегким: і гучнИм, 
мов добра музика, вjршем, що буває аврасою навіть 
і аби-якому ам:іс1'у. Проте uоет нІUІІаrаеться вадати 
своїм поввіям і вмісту глйбовоrо, оспівуючи нв.пр. 
переживання вакоханої людини і веагаді особисті 
почуваивя: душі людської {.8а бракою раю" і ив:ші). 
Більше нахи.пу до rромадявсьвих: вастроїв м:ае 
Василь Щурат (народ. 1872-го р.), авкй шукав 
ясних пром:івів серед попурої темряви нашого 
жиrт..в:. Боzдан Лепкий (народ. 1872-ro р.) дав заду
манІ 1 трохи одво.м:анітві, осівві співк е їх жур
бою по :витраченій силі життя. Сумвим иастрое~ 
овіяні й поевії Миколи Фи.лянського, співця при
роди, осорливо під час її вавм:ірапвя. -[ рицько Чуп
ринка (народ. 1879-го р.) кохається в самnх зву
ках, упивавться куsикою їх, тав що иводі замісць 
доброї :м:уеики дае якесь порожив бринькав:ва:. Апе 
де він перестас ватужитися :в:а порожні бписвуч:ки, 
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і дуже просто-дn.в: иаповчених, а то й аовсім 
невчених п:юдей. 

Оаріче агада.ІІИХ вже. Чиаапеа:ва та rріа:ченка 
(ос·rаииій ще писав чиt~апо в історії та природних 
иа.ук)1 багато .поаупs:рних вниг понаписували оці 
писькенвики: Ол. Степова~& -про в вір ів та комах, 
Марія Грінчен~&ова (Заzірня) -про всs:кі громадські 
справи та про жатта ве.пиких людей; Гр. Кова
лен~&о -історію й про вс.в:Rі пікарсЬІ~і справи; Ва
си.лІІ До.маниць~&ий-про Галичину, Буковину та 
про rоепода.рство й кооперацію; Модест Левиць~&uй 
--піварсьві в:ниzки; Васи.ль Королів-вв худобу ви
ь:охувати й доrп.в:дати; Гр. Геть.манець-про пись
менників. Ці й ииmі писькенвики, вивпадаючи 
нау3у, робпать- це надзвич:айв:о просто й цікаво, 
так що каmкки їхні д.vже пеrво читати. Це справді 
попу.аарне- народив письменство і веп:ику вагу 
мав 11оно д.пя освіти нашого народу, аж до остан
ніх часів повбав.пеноrо ваухи й рідпаї mвопи. 

n~c~ІitiCTBO Вернемось ще ва часинку до останніх 
ІІА ~JC ІІІІІІf. років у нашому письменстві. Року 1914-го 
спапахнуп:а пожежа світовоІ війни. 8абули пюде, 
що соаом:'JІиа агода навіть од вопотої вва.цв краща, 
і бра1' nішов на брата, вапастуи:Р~и не 'l'Їnьв:и жит
та і добро його, а й саму навіть душу. Яв-ра.в 
це й етапоса в иам:и. 

Bse зrадав:о бупо в цій книві, а& пра.витепь
ство в Росіі дупп:по українське письм:евство, як 
ново хатіnо одібрати душу в вашоrо варода-бо 
в письм~нстві ж душа вароду-щоб він перестав 
самим: собою бути. Ревоmоція 1905-го р. вибила 8 

рук Иому оту іржаву вброю й скинула, хоч і ве 
дu 'станку, хайдави в українського слова. Як по
чалась u·ro війна, то правитепьство вадумапо дав
ню uонов"dти неволю дпя y:tpaincьв:oro письменства. 

Вt-юв~ша. Росія між инmим і в Австрією, а під 
нею І;у.й шмат ае:М:пі української- Гапичива, j 
Австрія ;н~ боронила нашим братам у Гапичині 



-208--

шити власним життям. Виходить ніби, що в Австрії 
українцям жилося краще. А воли zилось краще, 
то і всі украінці повинні ніби-то тягнути руку ва 
Австрію. Тав розсудило російське правительство 
та й ухвалШІQ -знищити українців зовсім: у себе до
ма, а тоді авоювати Галичину та й там: те ж са:м:е 
зробити. Отже а першого ж дня: війни ааборонено 
па УкраІні всі гааети українською мовою, а далі 
і всі инші видання, навіть ті книжки, що перше 
ніхто не боронив друкувати. Потім: прийшла й 
ва Галичину лиха черга. Російське військо, тем
не й одурене, чорною гапі ччю посіло вільний шматок 
української аемлі й почалося тодІ диве знущання 
а людности. У nраїнські гааети і в Гапичині всі 

ДQ одної анищено, українські nниги шматовано~ 
шкоди покасовано, науну припинено, товариства 
всі понищено, кращих людей на Сибір вивезено ... 
8амов.кло по всіх прос'l'орах широкої УкраІни дру
коnане слово у:країнське й навіть аа саму роамову, 
траплялось, лютими парами людей катовано. 

Але те, що нам агатували вороги й на по
гибель нашу вимірлли, те як-раз стало пасткою на їх 
самих. ВІйна, що сnершу таку сИлу дала була пра
вительс'l'ву, сама. ту си:1у й авищила. Неправду й 
Нf!Лад кожне у пас відчувало й перше, а тепер ще 
гірш далисьвони в аваки, бо вже останню крихту со
вісти верхи загубили. Стала людям на очі неnравда 
і в Еаmій, українській, сnраві, і дуже у великій тут 
пригоді стала Галичина, а навіть і rra руїна, що наро
било там перовумне начальство російське. Хоч і яви
ми темними прийшлИ туди наші вояв:и-українці, а 
все ж і вони не могnи не побачити, що живуть у 

Галичині наші люде, рjдні брати вам, і що баг"',то чого 
було у них :краще, нїж під Росіею,-ян от своя 
шко.:Іа, багато нниг ріднею мово:ю,-і що саме оце 
r;раще й авелева було :нищити та вQ:водити. Наро
дилася в цього думна, а а думки-сuідомість. l 
~nрапді чимало наших людей поверталися а Гали
чи•rи нже свідомими, т.'J :зро:-1умівши, хто вони й ява 
1шд ними кривд~ :nnЇ'1'M~a та панує. 
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письменства напежать і ті переип:ади та витолко· 
вуваннл св. письма, що так їх баrа.то у вас напи
сано і навіть надрувощшо було в XVI та XVII 
стопіттях. 8rадаиий вапр. на своїм: :місці Скори
па, переІШадаюqи свите письмо JI& :мову. вближе
ву до народньої, сам: ваше, що робить це "людем 
поспопити:м:" J тоб-то невqени:м:, простим ва добру 
иауиу. Про те ж саме говорять і всі ивmі пись
мепні пюде, поДаюqи свої nрацІ "дп:я латнішого 
вирову:иівнs: христив:пським дітям• ---щоб краще 

.діти ровуміпи; або "для піпшого вировуміввн лю
ду християнського посполи'І'ого,"- і черев те вони 
свідомо вже вамагаються писати "барво простою 
.м:овою", себ-то дуже по-просту й легко витопко
вувати всякі боmественві справй. Трохи вгодом, 
ак почала до нас і справжн11 наука доходити, то 
починаються й спроби подавати ту науку чистою 
вародньою :мовою і :в дуже простому викпаді, щоб 
і иеучеиі могли писане ровібрати. Тав вапр. ядавна 
вже ходила по людях така "Rнижица для гос
подарства, укавующая, як рятувати в хорсбах 
всякую скотину", або ввісна "Політика свіцькая • 
-про те, ·S:K пристойно і звичайно поводитись на 
JІЮДІІХ,-ие кажучи вmе про всякі буІtварі дл:я: 
иауви читання й письма. Ще більше таких книг 
в's:впяеться: вже тоді, .я:к по Rотп:яревському по
чив:аеться па Україні щиро-народне письменстnо. 

Так, вже Кгітка-Основ'яненко в своіх ,.Листах 
до mобевиих вем:ля:ків" пробує по-просту роскаву
вати людям де-що в науки. Далеко краще це вробив 
иевабаром 17. Куліш, впдавmи свою "Граматку" 
та а історії вашої "Хмельнищину", "Виговщипу~ 
і ии., і цим: ніби почав Gув доводити до діла ті 
дуи:ки про аародню оспіту, що вихохали в 40-х 
роках славні братqи:ь:и Rирил:о-Мефодієвці. Тоді, 
я:к видавав агадані книги R.yлim, тоб-то на початку 
60-х рокі в, саме почали бу nи заводитись на Ук
раїні недільні школи. Та бу.-нJ. надів:, що И :::';· 
звичайних шн:оJtах до я нолено Gуде вчити по-уьр.І. 
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Уисьвому. Треба було й виввоnев:ик кріпавак ;цати 
добру :в:ауву. Ото z і беруться: освjче:в:і пюде вапо
падпиво до сиnаданна й друвувавва попупарвих 

вввr і ДJІSІ mиоnв. l.lJевченко сІШадає . "Бувваря •, 
Хониський і Мороз-арихм:етвви, пав-отець Опа
тович-священну історію, :авівсь:ва. громада t'Jp· 
том впожвпа вадавичайво гарну ввшвву .Дещо 
про світ божий" і чв:мапо инmоrо. Почапв буJІи 
навіть вбірати в громади гроші на друвуваиии цих 
і ивших тавих нвижо:в. Та начапьство, боючись, 
щоб освіта ве доходила до народу, всі такі вввж
ви ввепіn.о вабороиати {1863 р). Згодом, в 70-х 
ровах, ввов у Rиїві ваходилась ухраївсь:ка гро
мада дбати про вародні ввиzки: видаво иапр. хви
жечху- "Про хоперу", Rомарова Михайла-.Роз
мова про небо ~а ве:мnю" та .,Розмова про ве:мві си
nи•, Ів. Левицького-в нашої старовини, хвижкй: про 
закони, ві:йсьвову спужбу, то-що. На zanь, і цим: 
равом ве довго :можна було вауху по-иаmо:му ви

вnадати: р. 187Ь внов це робити ваборонево і ва.боро
на та т.ягnась аа до 1906 рову. Тільки в Г&JІИ"Івві 
ще :моzиа було друкувати иародво-попу.парвf ввиж
:ки увраївсьво:ю :мовою й багато арабипо та:м ва 
цьому паnі товариство "Просвіта•. 

Та хоч ах пвпьнувапо начальство черев цен
ауру, щоб в ваухи по-українсьи:о:му вічого ве дру· 
ковано, проте письменники ваші потроху почали 
таки популярні хивги друкувати, беручись ва вслхі 
сnособи-в апр., ві би це й ве наука, а тах собі 
оповідавв.в: чоловік р·освазув, що чув і внае. Так 
появиnись ва.пр. прегарні "Ров:мови про сільське 
хавяйство" євzена Чикаленка (як хава:йвувати, 
сад ааводити, нові доглядати· то-що). Ta.R і Борис 
Грінченко nодавав свої .оповідавва" про ухраїв
сьвих nисьменвивів. Та й инmі тав само робипв. І 
вае тіль11и, як скасова.но рову 1906-ro ваборову 
в унраївсь:коrо пвсьмевства та nоваводвuсь буnи 
й у вас "Просвіти", то настае чи.маnо письмев
виків. що вивладають усяху вауву нашою :М(\ВОЮ 
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TWRКo АОвепоси ваmоиу письиевству під час 
:війсьвової ції ва•е:рюхи. .,Rо.пи вброя говорить, 
куви (письменство то·б·то) :мовхиуть" -тах ще 
~тарі .патввці rоворипи. Не до того пюдs::м, а 
надто ще, s:к у нас це бу.по, ко.пи їм: холодку ва уст~ 
:вчеп.пево. І ва перших півтретя рову війни дуже 
кмо по-увраївсьвому ввиr вйходиnо, однаково і 
у вас і в Га.пичиві. Краще ніби ста.nо, я:к евину
то цари і царські порядки скасовано: вже вікому 
стаnо душити та ва.бороняти. А.пе ввов же й ко.пи 
ваворушекнs: одбуваютьсs: -муви так сам:о :иов
чать: ввов ае не до них тоді л:юдJІм. Дуже ва.m
хо було иа.паrодитв виов те, що війна аруйиува· 
па, та ще ва тівї дорожнечі ва папір і вс.sке 
друхарське приnа.цди. Та й то довепоси спершу 
всихі діри ватикати-видав~ти переважко гавети 
і ва-швидку книжечки аа-дпя о.свідо:м.пюваниs: 
народа, ва-д.пs освіти, дnя шкіл підручниви і т. и. 
Справжньому пиеьменстну і тепер ще вепьми 
сутужно і важко пробивати собі ;n;opory, хоч і JJe 
стоїть вже вад нИм: .ніхто чужий в .помакою. І ще 
певне не м:аnо часу пройде, поки життя наше 
васпокоїться 1 письменство внов стане на свій 
шлях роввитку, а .якого збили його великі і страш• 
ві події ваших часів. 

ТІІІІІ 111- Rивь:мо лиш ово:м: теnер ва всю історію 
101. вашого uись:м:енства, що перейш.па оце 

перед вами. 

Вародилося воно, як уже анає.м:о, а даниіх
давніх часі в,-са:м:е тоді, :коли прийшла до вас 
равок в христиавствои і внропейська культура, 
то-б-то вайкращі адобутив людського рову :му, до 
аких дійшжи вже бупи найосвіченіші народи. І 
хоч у чужій одежі при.йІІло до нас письменство 
і спершу тільки про :віру та божественне говорило, 
а.пе потроху живе життя його порероблюваnо і ста

ВJІlІО ва посІІуги народові, про його потреби ори
иеволюва.по говорити. Рааом: в тим усе ваближа-
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етьсs до вароду письменство і своею м:овоІ3. Bza 
ва часів поп:ьсtких пксьм:ев:ство ваше виступав ва 
оборову прав рідвого вароду ~ допокагав освіті, бо
ретьсs: 88 те, щоб ки не бу.пи покидьками серед 

ивmих вародів ва землі. Надто виходить це наперед 
з того часу, ак письмеививи ваші, починаючи 8 

Rотпиревсьвого, повииупи стару півиародню :мо
ву й заговорили до вароду та.в, ак вів сам гово
рить. 8 письменства ото й почалося воскресев:ва 
вашого вароду і повільва боротьба 8а краще, пов
не життs:. 

Тнжво йти було вашому письмевству тівю 
дорогою віків. Серед боротьби, утисків і ав.борои, 
серед байдужности свого рідного, вепв.сьмеи
вого народа, працею і силами одиниць ро:по во
во і йшло все дапі й далі. Але ве вбочило воно 
8 правдивоІ пути і свою роботу довело до враю
восRресипо ваш R8род і автворипо 8 його націю. 
себ-то t'ромаду свідомих і свідомістю 8В'яааних 
тісно й тим саиии дужих ~юдей. Пичавmи гово
рити вародиьою, "мужицькою", мСtвою, письмев
ство викрвnо в мужикові п.юдйиу, вервупо до ва
рода його оси111евих синів, івтепі І"евцію, і стало 
справжньою душею і розумом нарадніми. 

•rак: письмеиство-це душа і розум: народа, 
воно пр()ка8уе стежки, не дав а вих зблудити, 
навчав, .як ишти краще й веде до того uсяйного, 
недосяжного, але все ж привадного щастя, що 

зветься --ідеал. Отс ж наЦnерше і найголовніше, що 
8 вашого минулоrо виходить- так це наука: лю

біть рідне письменство, ак свою душу вародню. і 
шануйте nисьменників, sв тієї душІ творців. Пись· 
менство бо вивело вас у люде, воно ж адобуде 
вак і :місце по11есве серед вародів світа. 



ДОДАТОК. 

(; tr 11 с о •• к п в х• о к. 

Хто докпnп.иіwе хотів би довІ4атксь npo пксь~еиство І пнсь
м.евІІнкІв наших. той повинен H!!\:ll~nepe.:t поперечитувати cal'\ іхнІ 
твори,-·нІ'ІІІПt"J'ІJІе тих письменників 1 тІ твори, що зпщуютьсв в u.ІА 
киваі. 1\ разоІ\ требе читІІти 11 оцІ книrи, иких сnисок Т}'Т подnем.о 

Ко в а nев ко Гр -Людина і громада. 
Гр у m е вс ь к в й М -Про старі часи на Украіні. 
Ковалев R о Г р.-Украінська Історія. 
ч в ІСа n е в ко Є. -Розмова npo мову. 
Гр у ше вс І> Іі в І М. -Про українську мову й учаінську 

справу. 

Г р у Ш е В с ь к и й .М.- Про українську мову й українську 
школу. 

Г р 1 н 'І е в к о Б:- Якої нам треба школи. 
Гр і в 1 е в к о 13.-Про книги, як їх вигадано друкувати. 
3 і с т о }J І і украінської nlтератури: 1. Л е п к В й Б.-

Чмм жива украfнська лі rература. 2. С в м о в 11 ч В. -
Короткі1й огляд уІ(раїнськоі літератури. 

щ t: nотьє в в.- Розмови про українських письменНИУ.Ї9, 
дuJ.Іuwкеввч Ол. і 6іпецьквй Л.-Хрестоматія 

по ісrоріЇ українсь!!'7ІЇ літератури. 
С у 111 ц о в М і 1l nев ак о }.(.-Хрестоматія ло укра· 

їнській літераrурі (2 книзі). 
Ст-кв й--ПерsоучмтелІ слов'ян (про Кирила та Мефодія) 
К в я а ь В о .. 1 о д в 11 в р Св. та хрещення Русі. 
Гр і н ч" нко Б.-Брацтва і nросвітна сnрава на Украіні. 
К Ot сі л ь О л. -У краінський вертеn. 
Г е т ь м а в е ц ь і'. -Хто такий Григорій Сковорода. 
Св н Jl ь с 11 кв й 0.-Про що сnівають кобзарі. 
Г р І в 'І е в к о Н. -Оnовіданкя npo Івана Котля;:..евськоrо. 
r рі н 'І е в ко Б.-Оповідання про євгена ГребІнку. 
f ~ Т Ь 11 & В~ Ц Ь Г р.-НашІ nерші народолюбці і ПИСЬ• 

менннки-лс.етн. 

Гр і н ч е в ко В. -Оnовідання про Гр. Квітку· Основ'яненка. 
Г t: т ь 11 а н е ц ь Г р.-Батько украінської nоаісти {Гр. 

Квітка- Oc~ior, 'яJfенко). 
Д о 11 а н в ц ь к в й В.-Про Гаnичину та життя галиць

ких українцІв. 
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До 11 а в в ц ЬІt вІ В.-Про Буковину та :кwmr бJ'Іо
винськиж українцІв. 

П .пев ак о М -Про МаркІина Шашкеаича І вІдродиеник 
галицьких українців. 

К о в в с ь к и І О -О nовіданик про Тараса Шевченка. 
}{ у 1t у Jl е в с ь к и й О.- Оnовідання про життя Кобзарк. 
е ф ре :мо в С.-Тарас Шевченко, ЖКТТJІ його та діла. 
Д u ма. нвц ь кв І В.- Житти Тараса Шевченка. 
Г ~тьма не ц ь Гр.-Хто такий Тарас Шевченко. 
е ф р е ){ (J ь С.- Шеаченнова могила. 
Д u р о l.lJ е в к о Д.--На громадс~кІй роботІ (про П.КулІwа). 
Д u р u ш е и 1\ о .Д--П. О. Куліш, його життя І літера· 

турно-громадська діяльність. 

Ф IJ авк о І в.-Життя І діяльність Ол Кониського. 
Геть ма ае ц ь Гр. -Борець народній (про М. Ковалевсь· 

кого та М. Драгоианова). 

Ко в а JІ св ко Г р.-Про життя І працю Марка Кроnив-
ницького, батька українського театру. 

Єфрем u в С.-Іван Франко, життя його та діла. 
Є ф V е м. u в С.-Борис Грінченко, життя його та діла. 
Н л е в а к u М.-Життя та nраця Бориса ГрІнченка. 
Г е т ь м а н е ц ь Г р.-n~ет-народолюбець {npo n. Гра

бовського). 

Читати nодані тут книти найкраще в тако!'\у поридку, вк іх 
списано: тоді перед oqиJ'\a і в nа!'\' в r1 буде більш·ленш повкиВ обраа 
}'КрІІІН\:ЬКUГО ПНСьJ'\еНСТВС, а ПОqDСТІІ !І pu3YJ'\OBUГO рuіІІSИТКУ уа.раІНСЬ• 
кuro ttdpu.LІ.)' . .3ІІн~а!Імо, держІітк.:и спи..:ка, J'\Оже, КОІ'І.У оуде й важ .. 
кенько, кuлн неІ'І.а напр. усіх цих кни.сок ПІ.ІІ. рукою, обо, 1'\ОЖе, 
хто dаЦ,Кі1ІІн rьси ОІльш uдrtи.'\ иttиJ'\·неоу.tь. пи~ьІ'\енrtкко/'1.. Тоді треба 
ВИОІрdТИ 3 С1ІНСК6 npu ТНХ IIK<:bl'\ertHHKIIS1 ЩО ОіJІЬШ ДО душі ПрИПІі"' 
дуть. Іа ще pad К<ІЖеJ'\О і наrодуІ!J'\0, ЩJ треба чигати таори СІіІ'І.ИІ 
nн<:ьJ'\енннюв, -тuді бu А істuрІИ пнсьІ'І.енство більш роауJ'\ові про .. 
1'\ОІІл.ати.'\е і глибше до серци доходиrиІ'\е. 
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