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ПРАДМОВА

В

учэбны дапаможнік «Новая літаратура XIX ст.» змяшчае
аглядныя артыкулы, якія даюдь агульную характарыстыку літаратурнага працэсу канца XVIII—XIX ст., а таксама пралануюць вырашэнне асобных пытанняў гэтага перыяду з выкарыставнем метадалогіі параўнальнага літаратуразнаўства.
Дынаміка літаратурнага працэсу робіць заканамерным і нават неабходным дэталёвы разгляд творчасці асобных аўтараў новай украінскай літаратуры. У хрэстаматыі мастацкія тэксты,
дадбор якіх закліканы адлюстравадь паступальны характар развіддя мастацтва слова, суправаджаюцца матэрыяламі, што знаёмяць чытача з жыццёвым і творчым шляхам пісьменніка. Пры
гэтым звяртаецца ўвага на найбольш значныя факты біяграфіі
творды, прасочваецца эвалюдыя поглядаў, ідэйна-эстэтычных
пошукаў пісьменніка, вызначаюдда яго навацыі і дасягненні ў
галіне формы, жанрава-тэматычны дыяпазон літаратурнай спадч ы ш , месца і роля ў гісторыі нацыянальнай літаратуры.
Перыяд станаўлення новай украінскай літаратуры, нацыянальныя адметнасці шляхоў засваення ідэй і мастацкіх плыней
аўтары-складальнікі імкнуліся разгледзедь у кантэксде агульнаеўрапейскага літаратурнага працэсу. 3 улікам адраснасці выдання палічылі неабходным выявіць асноўныя тэндэнцыі беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей, што зараджаліся ў XIX ст. і
мелі свой плённы працяг у XX ст.
Арыгінальны ілюстрацыйны матэрыял, прадстаўлены ў выданні, з аднаго боку, таксама скіраваны на больш поўнае асэнсаванне асноўных заканамернасцей пашырэння эстэтычных прынцыпаў мастацтва таго цікавага часу, з другога — дэманструе пераемнасць традыцый украінскай класічнай літаратуры ў беларускрй і ўкраінскай культурнай прасторы XX ст.
Пры падборы тэкстаў і падрыхтоўцы каментарыяў аўтары-складальнікі вучэбнага дапаможніка ўлічылі новыя падыходы ўкраінскіх даследчыкаў, рэалізаваныя ў калектыўнай трох-
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томнай працы «Історія украінськоі' літературн XIX століття»
(Кіеў, 1995—1997) пад рэдакцыяй М. Яцэнкі. Акрамя таго, узялі
пад увагу публікацыі ўкраінскіх навукоўцаў, прысвечаныя манаграфічнаму агляду творчасці асобных пісьменнікаў гэтага перыяду, а таксама даследаванні сістэмных працэсаў у літаратуры.
Сярод апошніх, у прыватнасці, варта назваць працы па асэнсаванні гістарычнага і тэарэтычнага дыскурсу рамантызму ва ўкраінскай літаратуры М. Наенкі, Я. Нахліка і іншых, па вызначэнні
тыпалогіі ўкраінскага рэалізму — А. Ганчара, Д. Налівайкі, a
таксама распрацоўкі агульнатэарэтычнага характару — Р. Грамяка, Ю. Каваліва, А. Ткачэнкі.
Асобна адзначым прынцыпы афармлення вучэбнага дапаможніка. Літаратуразнаўчы і даведачны матэрыял выкананы на беларускай мове. Мастацкія тэксты ў навучальных мэтах падаюцца
на ўкраінскай мове, у асноўным паводле акадэмічных выданняў,
з захаваннем лексічных і сінтаксічных асаблівасцей арыгінала,
якія адлюстроўваюць эпоху, мясцовы каларыт, стыль пісьменніка. 3 метадычных меркаванняў, для захавання цэласнасці эстэтычнага ўражання ад мастацкага твора, малазразумелая лексіка,
дыялектызмы, гістарызмы тлумачацца аўтарамі-складальнікамі
выдання ў падрадковых спасылках таксама па-ўкраінску. Скарачэнні мастацкіх твораў зафіксаваны значком <...>.
Другая частка вучэбнага дапаможніка «Украінская літаратура», як і папярэдняя, выканана калектывам аўтараў-складальнікаў пад навуковым кіраўніцтвам кандыдата філалагічных
навук, дадэнта Т. В. Кабржыцкай.
Украінская літаратура наступнага перыяду, які ахоплівае канец XIX — першую трэць XX ст., знойдзе месца ў трэдяй частцы
вучэбнага дапаможніка «Украінская літаратура».

АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ
ЛІТАРАТУРЫ.
НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ АДМЕТНАСЦІ
МАСТАЦКІХ КІРУНКАЎ

С

танаўленне новай украінскай літаратуры пачынаецца з
канца XVIII ст. і працягваецца ўсё XIX ст. Адзначаны перыяд — цэласны этап у развіцці ўкраінскага пісьменства, што і
дало падставы для фарміравання паняцця «новая ўкраінская
літаратура». Выпрадоўка канцэпцыі гэтага паняцдя ва ўкраінскім літаратуразнаўстве адбывалася з улікам асаблівасцей ідэйных і эстэтычных прынцыпаў адзначанага часу. Сярод вызначальных рыс перыяду ў першую чаргу варта назваць наступныя:
1) галоўным аб'ектам мастацкага асэнсавання становіцца канкрэтны чалавек у сукупнасці яго сацыяльных, нацыянальных,
індывідуальна-псіхалагічных характарыстык;
2) народная ўкраінская мова з'яўляецца асновай літаратурнай
мовы, выконвае не стылёва-арнаментальныя, а паўнавартасныя
вобразна-выяўленчыя функцыі.
Абумоўленая фактарамі папярэдняга развіцця нацыянальнага
мастацтва слова, новая ўкраінская літаратура развівалася ў цэлым
у рэчышчы эстэтычных канцэпцый і прыёмаў, характэрных для
еўрапейскага літаратурнага працэсу. Акрамя таго, развіццё літаратуры залежала ад цэлага шэрага падзей у грамадска-палітычным жыдці Цэнтральнай, Усходняй і Заходняй Еўропы.
Варта адзначыць, што сацыяльна-культурныя абставіны жыцця нацыі былі неспрыяльнымі для новай літаратуры. Звернем увагу найперш на палітычна-адміністрацыйную разарванасць украінскіх зямель. Правабярэжжа, Левабярэжжа, Слабажаншчына і Паўднёвая Украіна ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі, Галічына,
Букавіна і Закарпадце належалі Аўстра-Венгерскай манархіі. Гэта
не магло не адбіцца на дэласнасці і інтэнсіўнасці літаратурнага
працэсу ў цэлым: культурнае ўзаемадзеянне было пэўны час запаволеным. Паколькі і ў адной, і ў другой краіне існаваў інстытут
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прыгоннага права, украінцы як пераважна сялянская нацыя былі
дыскрымінаваныя ў сацыяльных і грамадзянскіх правах. Як усходнія, так і заходнія ўкраінцы, не будучы тытульнай нацыяй, адчувалі на сабе палітыку ўціску нацыянальных меншасцей. I хаця ў
жыцці абедзвюх імперый было нямала адметнасцей, стаўленне да
ўкраінцаў было аднолькавым: іх не прызнавалі як асобны народ,
які меў уласную гісторыю і культуру, не дазвалялі адкрываць школы з украінскай мовай навучання, забаранялі стварадь мастацкія
творы на роднай мове і інш. У Расійскай імперыі актыўна праводзілася русіфікацыя ўкраінскага насельніцтва. Аўстра-Венгерскі
ўрад у межах сваёй краіны таксама ажыццяўляў палітыку надыянальнай асіміляцыі ўкраінцаў. Невыпадкова пачынальнікі новай
украінскай літаратуры ў Расіі пісалі на дзвюх мовах, рускай і ўкраінскай. Заходнеўкраінскія пісьменнікі, акрамя роднай, вымушаны
былі карыстадда іншымі мовамі. Ва Усходняй Галічынё навучанне
вялося на польскай мове, у Паўночнай Букавіне — на румынскай і
нямецкай, у Закарпацці — на венгерскай.
У пачатку XIX ст. і ў Расійскай імперыі, і ў Аўстра-Венгрыі адбываліся аднолькавыя працэсы: узмацненне эксплуатацыі сялян і
заняпад феадальна-прыгоннага ладу, садыяльная дыферэнцыяцыя
вёскі, зараджэнне капіталістычных адносін. Абвастрэнне названых
тэндэнцый абумовіла паскоранае развіддё нацыянальнага руху.
Ажыўленне было выклікана і шэрагам іншых грамадска-палітычных падзей агульнаеўрапейскага значэння. Сярод іх — Французская рэвалюцыя 1789—1794 гг., напалеонаўскія войны. Абвастрэнне супярэчнасцей у Еўропе паміж абсалютызмам і дэмакратыяй
прывяло да новых узрушэнняў: узнік рух дзекабрыстаў, які выліўся ў снежаньскае паўстанне 1825 г. у Пецярбурзе. У Заходняй
Еўропе выспявала буржуазная рэвалюцыя 1848 г., успрынятая
прагрэсіўнымі коламі як «вясна народаў», у выніку якой у
Аўстра-Венгрыі ў тым жа годзе адмянілі прыгоннае права. У Расіі
пачалася падрыхтоўка да так званай «сялянскай рэформы», што
прывяло да з'яўлення царскага маніфеста 1861 г. аб вызваленні сялян ад прыгоннай залежнасці.
Гэтыя падзеі ставілі на парадак дня пытанне аб гістарычным
лёсе нацыі, актуалізавалі праблемы ўзаемастасункаў асобы і грамадства, асобы і дзяржавы. Роля індывідуума ўзрастала, адпаведна павышалася яго патрабавальнасць да сябе, грамадства, дзяржавы. Пад уплывам згаданых грамадска-палітычных працэсаў
абуджаліся патрыятычныя настроі, надзённым рабілася пытанне
нацыянальнай самаідэнтыфікацыі народа.
У расійскай частцы ўкраінскіх зямель цэнтрамі ўкраіназнаўства станавіліся Харкаўскі і Кіеўскі універсітэты, Нежынская
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гімназія вышэйшых навук, рэдакцыі літаратурна-мастацкіх часопісаў — «Харьковскнй демокрнт» (1816), «Украннскнй вестнмк»
(1816—1819), «Украннскнй журнал» (1825—1828), альманахаў —
«Утренняя звезда» (1833), «Запорожская старнна» (1848) і інш.
Украінскі рух быў звязаны і са сталіцай Расіі. У Пецярбурзе жылі і
працавалі многія прадстаўнікі ўкраінскай літаратуры і культуры.
Сярод іх — пісьменнікі Я. Грабінка, Т. Шаўчэнка, П. Куліш. У
расійскай сталіцы ўбачыў свет і неўміручы «Кабзар» (1840)
Т. Шаўчэнкі. Ва ўкраінскай правінцыі былі арганізаваны гурткі асветнідкага характару, на пасяджэннях якіх абмяркоўваліся пытанні палітыкі, гісторыі, філасофіі (напрыклад, гурткі Я. Казельскага — горад Глухаў Чарнігаўскай губерні, А. Палідына — вёска Папоўка Сумскага павета Харкаўскай губерні, В. Капніста — вёска
Абухаўка Міргарадскага павета). Іх удзельнікі прапагандавалі новыя ідэі, веру ў сілу розуму і асветы і станавіліся на абарону «прыроднага чалавека».
У сярэдзіне XIX ст. ажыццяўлялася праца і па стварэнні
ўкраінскіх слоўнікаў, граматык, праводзіліся археалагічныя, гістарычныя, фальклорныя даследаванні. Вялікую ролю ў разгортванні навукова-даследчай дзейнасці адыгралі арганізадыі, якія
мелі назву «Грамада». Украінская інтэлігенцыя, студэнты, чыноўнікі і нават некаторыя памешчыкі аб'ядноўваліся ў «грамады» па ўсёй Украіне, клапаціліся пра выданне кніг на роднай мове, адкрыцдё ўкраінскіх школ, звычайных і нядзельных, пра
ўкраінскае грамадскае і культурнае жыццё. Намаганнямі пецярбургскай «Грамады» быў атрыманы дазвол на выданне першага ў
Расійскай імперыі ўкраінскамоўнага часопіса «Основа» (1861),
які за сваё кароткае існаванне (22 месяцы) з'явіўся абуджальнікам нацыянальнай свядомасці ўкраінскай інтэлігенцыі, раскіданай па ўсёй імперыі.
Першыя крокі новая ўкраінская літаратура рабіла ў час, калі ў
Еўропе панавала эпоха Асветніцтва. Асветніцтва як ідэйны і эстэтычны рух ахапіла ў XVIII ст. усе сферы духоўнай культуры, у тым
ліку і літаратуру; ва Украіне, як і ў Расіі, з'явілася ў другой палове
XVIII ст. пад уплывам, галоўным чынам, французскага Асветніцтва. Замаруджанасць грамадска-палітычных працэсаў, якая мела
месца — параўнальна з Заходняй Еўропай — у жыцді ўсходніх славян, пазначылася на храналагічных рамках украінскага Асветніцтйа і вызначыла яго адметнасці. Мэты асветніцкага руху на ўкраінскіх землях (ліквідацыя прыгоннага права, роўнасць саслоўяў і
класаў, масавая адукадыя) былі актуальныя на прадягу цэлага стагоддзя. Адпаведна ў сферы ўкраінскага прыгожага пісьменства Ac-
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ветнідтва знайшло сваё праяўленне ў некалькіх кірунках і плынях:
у пэўнай ступені ў барока (так званы «барочны класіцызм»), асветніцкім класідызме і сентыменталізме, у рамантызме, больш поўна — у асветніцкім рэалізме.
Класіцызм у розных праявах меў месца яшчэ ў старажытнай
украінскай літаратуры. Так, рысы рэнесанснага класіцызму можна прасачыдь у лацінамоўнай паэзіі XV—XVI ст., з другой паловы XVI—XVII ст. адбываецда росквіт школьнага барочнага класіцызму. Пэўныя рысы і тэндэнцыі класіцызму ўласцівы творчасці многіх украінскіх пісьменнікаў XVIII — першай трэці XIX ст.:
ад Ф. Пракаповіча і Г. Каніскага да I. Катлярэўскага і П. Гулака-Арцямоўскага. У прыватнасці, п'еса I. Катлярэўскага «Наталка Палтаўка» (1819) пабудавана ў адпаведнасці з важным патрабаваннем драматургіі класіцызму — законам «трох адзінстваў».
Аднак рэпрэсіі царскага ўрада адносна ўкраінскай літаратуры
стрымлівалі яе развіццё ў XVIII ст. і Перашкодзілі поўнай
мастадкай пераемнасці: раннія формы не трансфармаваліся ў
жанры высокага класідызму.
У канды XVIII — першай трэці XIX ст. у літаратуры Украіны
істотнае месца займаў бурлеск як сінтэз народна-смехавай культуры і «нізавога барока». З'яўляючыся па сутнасці «нізкім» жанрам класіцызму, бурлеск адмаўляў арыстакратычны рацыяналізм, праз смех з пазіцый мастацкай праўды асуджаў феадальныя
парадкі і тым самым станавіўся на абарону «чалавека з народа».
Лічыцца, што смехавая культура дапамагла ўкраінцам як нацыі
выжыць. I ёсць пэўныя заканамернасці ў тым, што бурлескныя
адметнасці, услед за «Энеідай» I. Катлярэўскага, першыя тры
часткі якой апублікаваны ў Пецярбурзе ў 1798 г., што дало шчаслівы і магутны імпульс да развіцця новай украінскай літаратуры,
былі шырока выкарыстаны творцамі. Прыкметамі бурлеску пазначаны многія тагачасныя творы, якія выйшлі з-пад пяра I. Катлярэўскага, Г. Квіткі-Аснаўяненкі, JI. Глібава, С. Руданскага і
інш.
«Энеіда» I. Катлярэўскага — цалкам самабытная літаратурная
з'ява. Hi адзін іншы бурлескна-травесційны твор (не толькі ўкраінскай, але і сусветнай літаратуры) не адыграў такой стылеўтваральнай ролі ў гісторыі нацыянальнай культуры. Прысутнасць
бурлеска мела як станоўчыя, так і адмоўныя рысы. 3 аднаго боку, у
літаратуры сдвярджаўся новы погляд на народ і яна арыентавалася
ўжо не толькі і не столькі на арыстакратычныя вярхі ці вузкае кола нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, але і на масавага чытача. 3
другога боку, у рзчышчы смехавай літаратуры немагчыма было
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глыбока даследаваць праблемы грамадскага жыцця. Бурлеск звужаў магчымасді мастацкага абагульнення і не дазваляў раскрыць
псіхалогію і характар герояў.
У Еўропе мяжы XVIII і XIX ст. моцныя пазіцыі трымаў сентыменталізм, які знаходзіўся ў выразнай апазіцыі да жорсткіх,
радыяналістычных нарматываў класіцызму і культу абсалютнага
розуму эпохі Асветніцтва. Украінскі сентыменталізм, наадварот,
не выявіў рэзкага супрацьпастаўлення ні класіцызму, ні Асветніцтву, а развіваўся ў цеснай сувязі, як і ўкраінскі рамантызм, з
асветніцкім рэалізмам.
У маладой украінскай літаратуры сентыменталізм знайшоў
вельмі спрыяльны грунт, і хаця не аформіўся ў самастойны кірунак, тым не менш значна садзейнічаў выпрацоўцы мастацка-выяўленчых сродкаў, прыёмаў адлюстравання духоўнага свету чалавека. Распачаты I. Катлярэўскім («Наталка Палтаўка»), ён лёгка
прыжыўся ва ўкраінскай літаратуры, пра што найболып выразна
сведчаць адовесді і апавяданні Г. Квіткі-Аснаўяненкі. У
1820—30-х гг. сентыменталізм сустракаўся пераважна ў лірычных
вершах, стылізаваных пад народную песню. Украінскі сентыменталізм, абапіраючыся на традыцыі нацыянальнага фальклору, распрацоўваў цэлы шэраг папулярных матываў: сіродкая доля, каханне, што не ведае ўзаемнасці, туга па страчанай маладосці і інш.
Пэўная ідэалізадыя душэўных якасцей чалавека з народа, вера
ў яго здатнасць да тонкіх пачудцяў, зварот да настраёвасці і іншае
збліжалі сентыменталізм з эстэтыкай рамантызму, аб'ектам асэнсавання якога быў народны герой — носьбіт хірыроджаных высокіх
этычных якасцей. Апошнім часам літаратуразнаўцы звяртаюць
увагу на генетычную сувязь сентыменталізму і рамантызму ва
ўкраінскай літаратуры, абумоўленую надыянальным менталітэтам
украінцаў, які выяўляецца праз апалогію пачуцдя, летуценнасць,
так званы кордадэнтрызм — успрыманне рэчаіснасці найперш праз
сэрда і інш. Таму прыкметы сентыменталізму і рамантызму прасочваюдца ў творах як класічнай, так і сучаснай украінскай літаратуры, нават у выразна рэалістычных пісьменнікаў другой паловы
XIX і XX ст.
На пачатку XIX ст. найбольш актыўна развівалася паэзія. У ёй
канчаткова замацавалася сілаба-танічная сістэма вершаскладання;
свецкія жанры мінулай эпохі (лірычны і сатырычны вершы,
верш-травесція, байка і інш.) ствараліся на літаратурнай мове, заснаванай на народных гаворках, з выразнай арыентацыяй на масавага, несаслоўнага чытача. У паэзіі пашыраліся новыя для ўкраінскай літаратуры жанры: іроі-камічная, травесційная паэма («Энеіда» I. Катлярэўскага, «Гарпыніда, ці Ухопленая Празерпіна» П. Бі-
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лецкага-Насенкі), гумарыстычна-бытавая паэма («Вечарніцы» П. Карэніцкага), гістарычная паэма («Палій» В. Забілы, «Мазепа» I. Вагілевіча), а таксама вершаваная казка, элегія, верш-медытацыя,
раманс (I. Катлярэўскі, П. Гулак-Арцямоўскі, Я. Грабінка, JI. Баравікоўскі, П. Білецкі-Насенка, I. Вагілевіч і інш.). Асвойваліся і
класічныя вершаваныя формы і памеры: санет (філасофскі, інтымны, пейзажны — А. Шпыгодкі, М. Шашкевіч), трыялет (А. Бадзянскі), 14-складовы каламыйкавы і 12-складовы александрыйскі
вершы, гекзаметр.
Важную ролю ў станаўленні паэзіі новага часу адыгралі пераклады. Яны спрыялі ўдасканаленню мастацка-выяўленчых сродкаў літаратурнай мовы, пашыралі жанрава-тэматычны дыяпазон, далучалі маладую ўкраінскую літаратуру да ідэйных здабыткаў і эстэтычных каштоўнасцей еўрапейскай культуры. Сярод
аўтараў, чые творы перакладаліся, былі класікі сусветнай літаратуры: У. Шэкспір, Дж. Байран, I. Гётэ, А. Міцкевіч, В. Жукоўскі, А. Пушкін. Украінскія пісьменнікі найперш звярталіся
да такіх форм «сутворчасці» з класікамі іншых літаратур, як пераспеў, перапрацоўка, калі ў выніку мастацкага пераасэнсавання
сюжэта, матываў, галоўных вобразаў «чужы» твор набываў надыянальны ўкраінскі каларыт (напрыклад, балады «Рыбак»,
«Твардоўскі» П. Гулака-Арцямоўскага).
Станаўленне празаічных жанраў адбывалася больш запаволена. Старажытная літаратура стварыла пэўныя традыцыі, якія захаваліся ў помніках аратарскай, мемуарнай прозы, перакладах,
але не адпавядалі часу. Узорамі для новай украінскай літаратуры
былі фальклорнае апавяданне, а таксама этнаграфічная руская
проза (найперш, безумоўна, творчасць М. Гогаля). Пачынальнікам украінскай прозы быў Г. Квітка-Аснаўяненка, які ў 1833 г.
апублікаваў на ўкраінскай мове гумарыстычнае апавяданне
«Салдацкі партрэт» і ўрывак з датаванай 1832 г. сентыментальнай аповесці «Маруся» (да таго Г. Квітка-Аснаўяненка быў вядомы як рускамоўны пісьменнік).
У 30—40-х гг. XIX ст. для ўкраінскай літаратуры (пераважна
для паэзіі) вызначальным з'яўляўся рамантызм. Ён узнік як
асобны кірунак у канды XVIII ст. у Германіі, Англіі, Францыі. У
пачатку XIX ст. замацаваўся ў заходніх і ва ўсходніх славянскіх
краінах, таксама распаўсюдзіўся на Паўночную і Паўднёвую
Амерыку. Рамантызм фарміраваўся і развіваўся як комплексная
духоўная культура. Мы ўжо адзначалі, што храналагічныя межы
рамантызму ў надыянальным украінскім мастацтве вельмі ўмоўныя. I ў другой палове XIX ст., і ў XX ст. рамантызм захаваўся
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як стылёвая тэндэндыя, хоць і ў мадэрнізаваным выглядзе, нават
у прадстаўнікоў рэалістычнай літаратуры.
У заходнееўрапейскіх літаратурах рамантызм адмаўляў строгую нарматыўнасць класіцызму і выражаў настроі грамадскасці
на новым вітку эвалюцыі, акцэнтаваў увагу на асобе, супрацьпастаўляючы яе натоўпу. У культуры Украіны ён меў свае асаблівасці; прынцыповыя адрозненні ўкраінскай рамантычнай традыцыі
ад еўрапейскай можна прадставіць у выглядзе табліды.
Еўрапейскі рамантызм
пачуццё страты адзінства з прыродай;
душэўная раздвоенасць лірычнага героя;
«сусветная туга» як пануючы
эмацыянальны фон;
барацьба за асабістую свабоду;

антыбуржуазны характар

Украінскі рамантызм
гармонія лірычнага героя і прыроды;
усведамленне ўласнай каштоўнасді;
надыянальная туга па страчанай
славе і волі;
барацьба за свабоду народа, непарыўна звязаная з абаронай
асабістай незалежнасці;
антыфеадальны характар

Украінскі рамантызм вызначаўся яшчэ і тым, што ўздымаў
праблему літаратурнай мовы, звяртаўся да нацыянальна-гістарычнай тэматыкі, а таксама ідэалізаваў патрыярхальныя адносіны.
Вусна-паэтычная народная творчасдь служыла не толькі крыніцай
сюжэтаў, матываў, яна стала ідэйна-эстэтычнай асновай украінскай
рамантычнай лірыкі. Пры гэтым мастацкія творы адрасаваліся не
садыяльнай вярхушцы, а шырокім народным масам, таму ўкраінскія рамантыкі асэнсоўваюць праблемы надыянальнай і сацыяльнай справядлівасці ў непарыўнай сувязі, што для еўрапейскага рамантызму было ўвогуле нехарактэрна.
Зыходзячы з творчай канцэпцыі пісьменнікаў-рамантыкаў
XIX ст. і з улікам асноўных рыс іх паэтыкі, эстэтычных ідэалаў,
умоўна вылучаюць чатыры тэматычна-стылёвыя плыні: фальклорна-бытавую, фальклорна-гістарычную, грамадзянскую, індывіду ал ьна-псіхал агічную.
Праявы ўкраінскага рамантызму даследчыкі знаходзяць ужо
ў внакамітай «Гісторыі русаў», створанай у канды XVIII ст. У
першай палове XIX ст. значную ролю ў папулярызацыі гэтага
кірунку адыгралі паэты JI. Баравікоўскі, М. Шашкевіч, А. Мят-
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лінскі, I. Вагілевіч. Вядучая роля ў сцвярджэнні рамантычнага
тыпу творчасці належыць Т. Шаўчэнку і П. Кулішу.
У 1840—60-х гг. цэнтральнай фігурай літаратурнага і культурнага жыдця Украіны быў Т. Шаўчэнка. Яго творчасць аказала ўплыў не толькі на літаратуру, але і на іншыя віды нацыянальнага мастацтва, у прыватнасці на жывапіс, музыку, тэатр.
Т. Шаўчэнка ўзняў нацыянальнае мастацтва слова да сусветнага
ўзроўню, асэнсоўваючы комплекс нацыянальна-вызваленчых і
нацыянальна-культурных ідэй скрозь прызму агульначалавечых
каштоўнасцей. Палітычная сатыра пісьменніка (паэмы «Сон»,
«Каўказ») у рэзкай форме выкрывала расійскі царызм як дэспатычны, антынародны рэжым, жорсткую «турму народаў», у якой
«на ўсіх мовах усё маўчыць». Палітычная лірыка Т. Шаўчэнкі
асуджала тыранію ўвогуле, у якім бы абліччы яна не праяўлялася (гэта адна з прычын, чаму ў 30-х гг. XX ст., у перыяд сталінскіх рэпрэсій, беларускія паэты Янка Купала і Якуб Колас актыўна перакладалі Кабзара, яго вуснамі выказваючы і свой настрой, сваё асуджэнне тагачаснай рэчаіснасці).
Т. Шаўчэнка, іншыя літаратурныя і грамадска-культурныя
дзеячы Украіны працавалі ў складаных умовах. Расійскі царызм
актывізаваў палітыку русіфікацыі, намагаючыся прыпыніць разгортванне нацыянальна-адраджэнскіх працэсаў. Toe, што ўкраінскі сепаратызм стаў палітычнай рэаліяй, стала відавочным пасля
заснавання ў 1845 г. у Кіеве першай нелегальнай палітычнай арганізацыі — Кірыла-Мяфодзіеўскага брацтва, якое было выкрыта
і ліквідавана ўладамі ў 1846 г. Аднак ніякія рэпрэсіі царскага рэжыму не маглі спыніць нацыянальнага абуджэння, якое актывізавалася пасля паражэння Расіі ў Крымскай вайне 1853—
1855 гг.
Толькі пасля падаўлення польскага паўстання 1863 г. пад
кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага ўзмацненне рэакцыі запаволіла надыянальна-адраджэнскі працэс.
Літаратурнае жыццё на заходнеўкраінскіх землях у першай палове XIX ст. было не такім інтэнсіўным, як ва ўсходняй частцы Украіны. Станаўленне надыянальнага мастадтва слова тут адбывалася,
з пэўнай затрымкай і фактычна пачалося толькі ў 1830-х гг., калі
быў заснаваны гурток «Руская тройца». Сімвалічным заканчэннем
гэтага перыяду лічаць пачатак 60-х гг. XIX ст., калі ў літаратуру
прыйшоў Ю. Фядзьковіч, «букавінскі Кабзар».
«Руская тройца» для абуджэння нацыянальнага літаратурна-культурнага руху мела асаблівае значэнне. Яна была арга-
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нізавана ў пачатку 1830-х гг. трыма (адсюль і назва) вучнямі
Львоўскай духоўнай семінарыі — Маркіянам Шашкевічам, Іванам Вагілевічам і Якавам Галавацкім. Галіцкая інтэлігенцыя карысталася ў той час штучнай літаратурнай мовай на аснове народнай украінскай, царкоўнаславянскай і польскай моў. Украінцы ў складзе Аўстра-Венгерскай імперыі мелі афіцыйнае найменне «русіны». Таму ў назве «Руская тройца» прыметнік «руская» меў на мэце падкрэслідь ідэалагічную сутнасць згуртавання,
яго надыянальна-народніцкую платформу. Заснавальнікі гуртка
аб'ядналі вакол сябе аднадумцаў, разгарнулі актыўную грамадскую і літаратурна-асветніцкую дзейнасць: збіралі фальклор, вывучалі гісторыю свайго краю, займаліся літаратурнай творчасцю.
Адраджэнне суседніх славянскіх народаў, літаратурныя і этнаграфічныя працы ва Усходняй Украіне, разуменне каштоўнасці
і прыгажосці роднай мовы прывяло ўдзельнікаў «Рускай тройды» да складання альманаха «Русалка Дністровая», ЯКІ) 3 вялікімі цяжкасцямі, удалося выдадь у абход львоўскай цэнзуры ў
Будапешце ў 1836 г. (пазначана 1837 г.).
«Русалка Дністровая» з'явілася першай ластаўкай украінскага
адраджэння ў Аўстра-Венгрыі. Выданне было сапраўды наватарскім: у процівагу царкоўнай традыцыі яно замацоўвала ў літаратуры свецкі змест, выкрывала палітыку дэнацыяналізацыі насельніцтва Заходняй Украіны, выступала супраць аўстрыйскага абсалютызму. Прагрэсіўнасць альманаха выявілася і ў яго моўным
афармленні. М. Шашкевіч, услед за рэфарматарам сербскай літаратуры Вукам Караджычам, выкарыстаў фанетычны правапіс, матэрыялы былі пададзены на роднай мове. Для першых літаратурных
узораў, змешчаных у выданні, было характэрна рамантычнае мастацкае бачанне: у творах распрацоўваліся фальклорныя сюжэты,
асаблівая ўвага надавалася айчыннай гісторыі. Творчае падзвіжніцтва «Рускай тройцы» падтрымалі і іншыя заходнеўкраінскія
літаратары, пачала развівацца паэзія, проза, драматургія.
Падкрэсліваючы выключную ролю альманаха «Русалка Дністровая» ў станаўленні галіцкага пісьменства, неабходна адзначыць і яшчэ адну вельмі важкую акалічнасць. Аўтары яго свядома арыентаваліся на традыцыі, якія складваліся на ўкраінскім
усходзе. Такім чынам, і ўсходняя, і заходняя ўкраінская літаратура пачала развівацца як адзіная агульнанацыянальная з'ява.
Рэвалюцыя 1848 г. спрыяла далейшаму абуджэнню нацыянальнай свядомасці ў Заходняй Украіне. Па прыкладу суседніх
славянскіх народаў, у прыватнасці чэхаў, у Львове было арганіза-
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вана грамадска-культурнае аб'яднанне «Галідка-руская Маціца»,
якое займалася выданнем папулярных кніжак для народа, праводзіла асветніцкія мерапрыемствы. Як і ва Усходняй Украіне, у
галіцкіх гарадах і правінцыях пачалі арганізоўваць «грамады».
Узмадненне грамадскіх рухаў было звязана і з ростам папулярнасці твораў Т. Шаўчэнкі.
Яшчэ ў 1848 г. у Львове была ўтворана «Галоўная руская Рада»
на правах нацыянальнага ўрада. Прыхільнікі «ўкраінскай справы»
з буржуазіі, духавенства, чыноўнікаў ставілі пытанне пра выдзяленне ўкраінскіх зямель, у тым ліку Букавіны і Закарпадця, у асобны
«каронны край». Аўстрыйскія ўлады справакавалі абвастрэнне
ўкраінска-польскага процістаяння, і планы Рады не ажыддявіліся.
Аднак з цягам часу, дакладней — у 1861 г., у Аўстра-Венгрыі ўсё ж
такі была прынята новая канстытуцыя, Галічына атрымала аўтаномію і ўласны сейм. Карыстаючыся падтрымкай аднадумцаў з Расіі,
найперш пісьменнікаў Марка Ваўчка, П. Куліша, I. Нячуя-Лявіцкага і іншых, прагрэсіўная галіцкая інтэлігендыя, якая атрымала назву «нарадоўцаў», стварыла ў 1861 г. грамадска-палітычную арганізацыю «Руская бяседа», у 1868 г. — культурніцкае аб'яднанне
•Асвета» («Просвіта»), у 1873 г. — літаратурнае таварыства імя
Т. Шаўчэнкі, якое праз дваццаць гадоў стала навуковай установай і
з'явілася, па сутнасці, першай Акадэміяй навук Украіны.
Культурныя працэсы ў Прыдняпроўскай Украіне ў гэты час
былі модна абмежаваны жорсткай палітыкай царскага ўрада.
Так, у 1863 г. з'явіўся так званы Валуеўскі (па прозвішчу міністра ўнутраных спраў Расійскай імперыі) указ. Былі забаронены
ўкраінскія кніжкі, са школ выцяснялі жывое народнае слова. У
1876 г., з выхадам Эмскага ўказа (паводле назвы мясцовасці, дзе
яго падпісаў цар Аляксандр II), рэпрэсіі ў дачыненні да ўкраінскай інтэлігенцыі яшчэ больш узмацніліся. Нельга было друкаваць на ўкраінскай мове як арыгінальныя творы, так і лераклады, перавозіць кнігі праз мяжу, арганізоўваць выстаўкі, падпісваць украінскі тэкст пад нотамі і г. д. Украінскія грамадска-палітычныя дзеячы вымушана эмігрыравалі з Расіі на Захад.
I ўсё ж такі навукоўды, фалькларысты, этнографы, іншыя прадстаўнікі культуры не спынялі працы па вывучэнні роднага краю, узмацнялі кантакты з украіндамі Галічыны, пашыраючы сярод іх свае
погляды, забароненыя ў Расіі. Найбольш аўтарытэтны лідзр грамадска-культурнага руху Міхайла Драгаманаў у ІПвейдарыі арганізаваў
выданне ўкраінскага часопіса «Грамада». Ва Усходняй і Заходняй
Украіне былі шырока вядомыя «Лісты да ўкраінскай моладзі», якія
М. Драгаманаў рэгулярна высылаў на радзіму, драдагандуючы ідэа-
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логію «грамадоўцаў»: «у культуры — рацыяналізм, у палітыцы —
федэралізм, у сацыяльных пытаннях — дэмакратызм». Практычна
кожны ўкраінскі пісьменнік, які працаваў у гэты перыяд, за дэмакратычнасць поглядаў і адданасць украінскай справе, што афіцыйна
тлумачылася як «палітычная нядобранадзейнасць», быў пад арыштам або знаходзіўся пад тайным наглядам паліцыі. Літаратары, у
абыход дэнзуры, перадавалі свае рукапісы ў Заходнюю Украіну. Менавіта таму многія творы пісьменнікаў з Усходняй Украіны ўбачылі
свет у Галічынё. Так, дэнтрам публікацыі і для ўсходніх, і для заходніх майстроў украінскага прыгожага шсьменства з'явіліся львоўскія часопісы «Правда», «Зоря», у канцы стагоддзя — выдавецтва
«Жяття і слово» і інш.
Паказальнай для ілюстрацыі творчых сувязей паміж усходнімі і заходнімі ўкраіндамі з'яўляедца гісторыя ўзнікнення
сучаснага гімна Украіны. У 1862 г. у Кіеве паэт і вучоны Паўло
Чубінскі напісаў верш «Яшчэ не памерла Украіяа». За яго патрыятычны змест аўтар запладіў свабодай, атрымаўшы сем гадоў турэмнага зняволення. Верш перапісвалі, вучылі на памядь, ён трапіў за мяжу. Галіцкі кампазітар Міхайла Вярбіцкі стварыў да яго
музыку. Песня адразу пачала ўспрымацца як гімн. Пераадольваючы ўсе забароны, украінцы змаглі захаваць яе ў сваім рэпертуары. У пачатку XXI ст. і тэкст, і музыка твора «Яшчэ не памерла
Украіна» паводле рашэння Вярхоўнай Рады суверэннай Украіны
былі задверджаны ў якасці Дзяржаўнага гімна.
Як бачна з агульнай характарыстыкі развіцця ўкраінскай
літаратуры другой паловы XIX ст., галоўная тэндэнцыя выявілася ў «дарастанні», своеасаблівым выраўноўванні пісьменства Заходняй Украіны з усходнеўкраінскім. Цэнтрам украінскага літаратурнага руху стала Галічына, і найперш горад Львоў.
У новай украінскай літаратуры другой паловы XIX ст. вядучую
ролю, як і да сярэдзіны 1850-х гг., адыгрывала паэзія. Яна працягвала плённа развівацда, павышаючы свой мастацкі ўзровень і пашыраючы жанрава-тэматычны дьшпазон. Нельга не заўважыць
пры гэтым і такую акалічнасць: паэтычны талент Кабзара быў настолькі прыдягальны, што пэўны час назіралася тэндэнцыя да стылрзацыі лірыкі «пад Шаўчэнку». Аб гэтым сведчаць, у прыватнасі^і, асобныя творы Л. Глібава, С. Руданскага, Ю. Фядзьковіча.
Новы якасны этап развіцця паэзіі пачынаецца ў 70—80-х гг.
XIX ст. Найперш гэта звязана з прыходам у літаратуру магутнага
талента, «тытана працы>> I. Франко. Паралельна плённа абнаўля-
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ліся і развіваліся шаўчэнкаўскія традыдыі. Як і раней, папулярнымі былі традыцыйныя жанры — лірычны і эпічны вершы (сацыяльна-бытавы, гістарычны, грамадска-палітычны), элегія,
байка, сатырычны і гумарыстычны вершы («співомовка»), Дзякуючы таленту I. Франко новае напаўненне атрымалі ўжо распрацаваныя жанры: пад яго пяром вышэйшага ўзроўню дасягнула
інтымная лірыка, ліраэпічная, філасофская паэмы.
3 канца 1850-х гг. у літаратуры пачала дамінаваць проза. Назіраўся пераход ад малых форм да вялікіх эпічных палотнаў,
хоць апавяданне і аповесць па-ранейшаму захоўвалі сваю папулярнасдь. Так, да зтнаграфічна-бытавога апавядання далучылася
сацыяльна-бытавое, а пазней і псіхалагічна-бытавое. Асноўнымі
інструментамі мастацкага даследавання жыцця сталі сацыяльны
гістарызм і псіхалагічны аналіз, якія выявіліся ў творчасці буйнейшых пісьменнікаў таго часу: I. Нячуя-Лявіцкага, П. Мірнага,
I. Франко, М. Старыдкага, I. Карпенкі-Карага і інш. Побач з блізкімі да фальклору жанрамі — літаратурнай казкай і баладай —
узніклі і новыя для ўкраінскай літаратуры — сацыяльна-псіхалагічная навела (П. Мірны, I. Франко), гістарычны раман («Гуляшчая» П. Мірнага, «Любарадкія» А. Свідніцкага).
У творах усё мацней адчувалася прысутнасць аўтара, які пры
гэтым імкнуўся надаць аповяду аб'ектыўны характар, асвятляючы падзеі ад трэцяй асобы, як бы наўмысна аддаляючыся ад героя. Іншым шляхам дасягалаея і дакладнасдь малюнка — на змену дэталёваму этнаграфічнаму апісанню прыйшло майстэрства
ствараць дартрэт, пейзаж, паказваць месца дзеяння праз асобныя, здавалася б, малаістотныя дэталі. Папулярызацыя сацыяльных тэорый змяніла і падыход мастакоў да асэнсавання рэчаіснасці. Калі раней верылі ў наканаванасць гісторыі і падзеі прымалі як штосьці непазбежнае, то ў другой палове XIX ст. назіралася спроба асэнсаваць законы развіцця грамадства. Пісьменнікі
ўжо смялей запрашалі чытача да сумеснай творчасці, замяняючы
сюжэтна завершаныя фіналы адкрытымі, прапануючы тым самым самастойна дамысліць, «дастварыць» сюжэт за аўтара.
Ва ўкраінскай прозе штуітыўна-пачуццёвы пачатак саступіў
месца пазнавальна-аналітычным падыходам. Тыпізацыя рэчаіснасці сдвердзілася як універсальны спосаб мастацкага абагульнення. Літаратура набыла аксіялагічнае, ідэалагічнае гучанне. Канцэнтрацыя ўвагі на сацыяльнай сферы прывяла да паглыбленай
эпічнасці твораў, да «раманізацыі» жанраў, далей — да драматызадыі раманнай структуры. I гэтыя рысы ўкраінскай літаратуры
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спрыялі канчатковаму замадаванню рэалістычнага тыпу творчасді
як дамінантнага.
Паняцце «рэалізм» сфарміравалася як тэрмін гісторыі мастацтва ў канцы XVIII — пачатку XIX ст. Раней яно азначала
яайперш адпаведную філасофскую плынь. Французскія вучоныя
ў 20-х гг. XIX ст. замацавалі тэрмін «рэалізм» за «новай школай»
у літаратуры, у адрозненне ад класіцызму — «літаратуры ідэй» і
рамантызму — «літаратуры вобразаў». Існуе шмат разнастайных
прыватных інтэрпрэтацый рэалізму як мастацкага метаду, аднак
бясспрэчна, што ў XIX ст. менавіта рэалізм абумоўліваў асноўны
напрамак развіцця літаратурнага драцэсу.
У савецкім літаратуразнаўстве вышэйшай праявай рэалістычяага тыпу творчасці ў XIX ст. лічылі крытычны рэалізм. Больш
дакладны (без садыялагізатарскай зададзенасці) аналіз украінокай тагачаснай дрозы дае падставы сучасным навукоўцам
вылучыць некалькі стылёвых плыней у рэалізме XIX ст. — сацылльна-бытавую, асветнідка-народніцкую, сацыяльна-псіхалагічную, філасофска-лсіхалагічную.
Апошняя трэць XIX ст. пазначана актыўным развідцём украінскай драматургіі і тэатра. Пачьгаальнікам у гэтай слраве быў
I. Катлярэўскі. Творчы вопыт аўтара неўміручай «Наталкі Палтаўкі*, падхоплены Г. Квіткам-Аснаўяненкам у камедыях «Сватанне на Ганчароўцы» і «Шчырая любоў», бліскуча засвоілі выдатныя драматургі, рэжысёры-пастаноўшчыкі і акцёры М. Старыцкі і М. Крапіўніцкі. Гэта ім належала ініцыятыва ўтварэння
ў 1883 г. так званага ўкраінскага тэатра карыфеяў. Да развіцця
роэных жанраў украінскай драматургіі мелі дачыненне многія
творцы таго часу — Ю. Фядзьковіч, П. Мірны, I. Франко. Але
найбольшыя дасягненні звязаны з дзейнасцю I. Карпенкі-Карага,
які стварыў выдатныя ўзоры сацыяльна-бытавой, сацыяльна-псіхалагічнай драмы, гістарычнай трагедыі, стаў заснавальвікам сацыяльнай камедыі, новых драматургічных жанравых
разнавіднасцей.
Падагульняючы сказанае, падкрэслім, што павышаная ўвага да
рэалій штодзённага жыцця ў яго дынаміцы паступова прывяла
ўкраінскіх пісьменнікаў да змяншэння этнаграфізму і адначасова да
Ўамацнення аналітычнасці (садыяльнай і псіхалагічнай) у мастадкіх
таррах. З'явы грамадскага характару пачалі асэнсоўвацца як узаемазалежная цэласная сістэма, адпаведна крытычна асвятляўся не
асобны факт, падзея, як у літаратуры асветніцкага рэалізму, а ўвесь
грамадска-палітычны лад. Праблемна-тэматычны і жанравы дыяпа-
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зоны пісьменства значна пашырыліся. Аб'ектам мастадкага асэнсавання стаў радыкальна настроены разначынец. Побач з традыдыйнымі для ўкраінскай літаратуры вясковымі героямі з'явіліся прадстаўнікі з асяроддзя салдат, мяшчан, духавенства, інтэлігенцыі. Імкненне да жыццёвай праўды вымусіла літаратараў больш глыбока
раскрываць псіхалогію паводзін герояў, матывадыю іх учынкаў. У
выніку сфарміравалася тэндэнцыя да індывідуалізадыі характараў,
што было істотным крокам на шляху станаўлення новай украінскай
літаратуры.
Такім чынам, на прадягу толькі аднаго стагоддзя ўкраінская
літаратура, як ніякая іншая літаратура свету, здолела здзейсніць каласальны прарыў. Была праведзена прада па ўсталяванні нормаў
літаратурнай мовы, вывучэнні паэтыкі нацыянальнага фальклору,
засваенні літаратурай народных жанраў і іх трансфармацыі, па мастадкім даследаванні этналсіхалогіі сялян. Улічваючы нацыянальныя літаратурныя здабыткі, украінскія пісьменнікі ўсё шырэй карысталіся дасягненнямі еўрапейскіх літаратур. Пры пастаноўцы
важных праблем сучаснасці распрацоўвалася гуманістычная кандэпдыя адлюстравання чалавека, сістэма маральна-этычных каштоўнасцей па-ранейшаму грунтавалася на традыцыях уласнай культуры. У выніку XIX ст. дало ўкраінскаму мастадтву класічныя ўзоры нацыянальнай паэзіі, прозы, драматургіі, дзякуючы якім, паводле выказвання М. Дабралюбава, адрасаванага паэтычнай спадчыне
Т. Шаўчэнкі, украінская літаратура ўжо не мела патрэбы ні ў чыёй
«благосклонностн», бо стала неад'емнай часткай не толькі нацыянальнай, але і агульнаславянскай, сусветнай культуры.

ІВАН КАТАЯРЭЎСКІ
(ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКНЙ)
1769-1838
Іван Пятровіч Катлярэўскі нарадзіўся 9 верасня 1769 г. у Палтаве ў сям'і дробнага двараНІна — чыноўніка гарадскога магістрата. Памёр
і ш жа 22 лістапада 1838 г.
У 1780—1789 гг. вучыўся ў Палтаўскай духоўнай семінарыі, аднак не скончыў яе; спачатку
служыў чыноўнікам у розных канцылярыях,
здсля — хатнім настаўнікам у памешчыцкіх ма£нтках. Якраз у той час — сярэдзіна 90-х гг.
jCVIII ст. — пачаў працу над паэмай «Энеіда».
Дванаццаць гадоў (1796—1808) знаходзіўся на
службе ў царскай арміі, за ўдзел у руска-турэцкай вайне быў неаднаразова ўзнагароджаны, у
тым ліку ордэнам Ганны. Служыў і ў Беларусі, у
Лідзе. Вымушаны быў пайсці ў адстаўку: начальства не даравала яму
вальнадумства, крытыкі вайсковай бюракратыі і царскай палітыкі ўціску надыянальных меншасцей. Вярнуўшыся ў Палтаву, працаваў выха*ацелем у дзіцячым доме, а з 1816 г. — дырэктарам Палтаўскага тэатра,
У стварэнні якога I. Катлярэўскі прымаў непасрэдны ўдзел я к фундатар,
мастацкі кіраўнік, акцёр, аўтар рэпертуару: у той час ён напісаў п'есы
«Наталка Палтаўка» і «Маскаль-чараўнік», я к і я з поспехам паставілі ў
1819 г.
На пачатку XIX ст. I. Катлярэўскі ўжо быў вядомы я к пісьменнік:
іюршыя тры часткі паэмы «Энеіда» выйшлі асобнымі выданнямі ў 1798 і
.1808 гг., праўда, без згоды аўтара (на час іх выхаду з друку аўтар знахоДЗІўся на вайсковай службе і да публікацыі свайго твора не меў ніякага
дачынення). Акрамя таго, паэма распаўсюджвалася ў рукапісных варыантах. У 1809 г. I. Катлярэўскі падрыхтаваў і перавыдаў са сваёй прадмовай ужо чатыры часткі паэмы, пятая ўбачыла свет у 1822 г. Усяго ж
над творам пісьменнік працаваў каля трыццаді гадоў, а канчатковы варыянт тэксту быў выдадзены толькі пасля яго смерці ў 1842 г.
I. Катлярэўскі ўвайшоў у гісторыю як пачынальнік новай украінскай літаратуры. У вершы «На вечную памяць Катлярэўскаму» Т. Шаў-
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чэнка называў яго «бацькам». У 1903 г. у Палтаве першаму класіку нацыянальнага пісьменства быў урачыста адкрыты помнік, a М. Кацюбінскі, выступаючы з прамовай на гэтым свяце, падкрэсліў, што дзякуючы
I. Катлярэўскаму «занядбанае і закінутае пад вясковую страху слова,
быццам фенікс з попелу, уваскрэсла зноў... і гучна залунала па шырокім
свеце».
«Энеіда», я к а я непасрэдна паўплывала на з ' я ў л е н н е беларускай
«Энеіды навыварат», — своеасаблівы ўзор іроі-камічнай травесційнай
паэмы. Знешне яе ж а н р а в ы я адметнасці тыя ж , што і ў аналагічных
творах раманскіх літаратур, нямецкай і рускай. Аднак I. Катлярэўскі,
у адрозненне ад травесційных перапрацовак твора Вергілія, не ствараў
пародыю на рымскую «Энеіду», не высмейваў «высокі стыль» яе аўтара. Ён выкарыстаў магчымасці, я к і я даваў яму бурлескна-травесційны
стыль, для ўвасаблення нацыянальна-патрыятычнага і сапраўднага гераічнага зместу. Падзенне Троі ў паэме I. Катлярэўскага асацыіруецца
з забаронай гетманшчыны і зруйнаваннем Запарожскай Сечы, а траянскае войска пад кіраўніцтвам Энея — з украінскім казацтвам, якое мэтанакіравана шукала месца, дзе зможа заснаваць новую дзяржаву, адрадзіць былую веліч і славу. Увогуле, элементы ўкраінскага нацыянальнага быту прадстаўлены ў паэме настолькі багата і яскрава, што
яшчэ сучаснікі I. Катлярэўскага называлі яе «зборнікам украінскага
народазнаўства».
Наватарства твора найперш у выкарыстанні жывой народнай мовы,
наданні ёй літаратурнага статусу. Паэма стала пераломным пунктам у
гісторыі ўкраінскага вершаскладання: замест традыцыйнага для
тагачаснай літаратуры сілабічнага верша I. Катлярэўскі ўводзіць сілаба-танічны, увесь твор напісаны дзесяцірадковай ямбічнай страфой.
Смех у розных яго праявах — гумар, іронія, сатыра — становіцца не проста фармальным мастацкім прыёмам, што было характэрна для твораў
класіцызму, але і формай самапазнання народа.
П'еса «Наталка Палтаўка» паклала пачатак новай украінскай драматургіі. I. Катлярэўскі спалучае строгую адпаведнасць патрабаванням
класіцызму — у прыватнасці, закону «трох адзінстваў» і незмяшанню
стыляў — з прынцыпова новымі рысамі, характэрнымі для асветніцкага
рэалізму: п'еса вызначаецца жыццёвай верагоднасцю канфлікту,
праўдзівасцю характараў, жывасдю дыялогаў, майстэрскім паяднаннем
лірычнага і камічнага, шырокім увядзеннем у тканіну твора фальклорнага, асабліва песеннага, матэрыялу, выразнай маральна-дыдактычнай
пазіцыяй аўтара, я к а я праяўляецца праз характары герояў, надзеленых
станоўчымі рысамі, вартымі пераймання.
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ЕНЕ'ІДА
(Урыўкі)
Частнна третя
Еней-сподар, посумовавшн,
Наснлу трохн вгамовавсь;
Поплакавшн і порндавнш,
Снвушкою почастовавсь;
Но все-такн його мутшіо
I коло серденька крутнло,
Небіжчнк часто іцось взднхав;
Він. моря так уже боявся,
ІДо на богів не полагався
I батькові не довіряв.
А вітрн ззаду все трубнлн
В потнлндю його човнам,
ІЦо мчалнся зо всеі снлн
По чорннм пінявнм водам.
Гребці і весла положшга
Та, сндя, люлечкн курнлн
I кургнкалн пісеньок:
Козадькнх, гарннх запорозькнх,
А які зналн, то московсышх
Внгадовалн брлденьок.
Про Сагайдачного1 співалн,
Лнбонь, співалн і про Січ,
Як в пікінерн 2 набнралн,
Як мандровав козак всю ніч;
Полтавську славнлн Шведчнну,
I неня як свою днтнну
3 двора провадюіа в поход;
Як під Бендер'ю 3 воювалн,
Без галушок як помнралл,
Колнсь як був голодннй год.
He так-то діеться все хутко,
Як швндко кажуть нам казок;
I 1 Петро Сагайдачннй — гетьман украі'нського козацтва кінця XVI — початку XVII ст. Козакн на чолі з Сагайдачннм здійсннлн кілька успішннх поХодів протн Крнмського ханства і султанськоі' Туреччшш.
2
Пікінерн — рядові піхотн або кавалеріі' кінця XVIII ст., озброені пікамн.
Бендерн — місто в Вессарабі'і.
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Еней наш плнв хоть дуже прудко,
Та вже ж він плавав не деньок;
Довгенько по морю іцось шлялнсь
I самн о світі не зналясь,
He знав троянець ні однн,
Кудн, про іцо і як швендюють,
Кудн се так вонн мандрують,
Кудн і'х мчнть Анхізів скн.
От так поллававпш немало
I поблуднвшн по морям,
Як ось і землю вндно стало,
Побачнлн кінедь бідам!
До берега якраз прнсталн,
На землю з човнів повставалн
I сталн тута одднхать.
Ся Кумською земелька 1 звалась,
Вона трояндям сподобалась,
Далось і 'ій троянців знать.
<...>
Еней в сю путь якраз зібрався,
Шкапові чоботн набув,
Підтнкався, підперезався
I пояс цупко підтягнув;
А в рукн добру взяв дрючнну,
Оборонятн злу лнчнну,
Як лучнться де, од собак.
А послі за рукн взяллся,
Прямцем до пекла поплелнся,
Пішлн на прогцу до чортяк.
Тепер же думаю, гадаю,
Трохн не годі і пнсать;
Ізроду лекла я не знаю,
Нездатннй, далебі, брехать;
Хіба, чнтателі, пождіте,
Вгамуйтесь трохн, не галіте 2 ,
Піду я до людей старнх,
ІЦоб Іх о леклі розпнтатн,
I попрошу іх розказатн,
ІЦо чулн од дідів своіх.
^ Кумська земелька — місто-держава ў Південній Італіі за автнчннх часів.
He галіте — не прнспішуйте.
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Вергілій же, нехай царствуе,
Розумненькнй був чоловік,
Нехай не ваднть, як не чуе,
Та в давній дуже жнв він вік.
He так тепер і в пеклі стало,
Як в старнну колнсь бувало
I як покійннк наплсав;
Я, може, іцо-небудь прнбавлю,
Переміню і іцо оставлю,
Пнсну — як од старнх чував.
Еней з Сівіллою1 хваталнсь,
До пекла швядше іцоб прнйтн,
I дуже ішльно прнглядалнсь,
До пекла двері як найтн.
Як ось перед якуюсь гору
Прнйшлн, і в ній велнку нору
Знайшлн, і вскочнлн тудн.
Пішлн під землю темнотою,
Еней все іцупався рукою,
ІЦоб не ввалнтнся кудн.
<...>
Тепер Еней убрався в пекло,
Прнйшов зовсім на інышй світ;
Там все поблідло і поблекло,
Нема ні місяця, ні звізд,
Там тілько туманн велнкі,
Там чутні жалобніі крнкн,
Там мука грішннм не мала,
Еней з Сівіллою гляділн,
Якіі мукн тут терпілн,
Якая кара всім була.
Смола там в пеклі клекотіла
I грілася все в казанах,
Жнвнця, сірка, нефть кнпіла;
Палав огонь, велнкнй страх!
В смолі сій грішншш снділн
I на огні пеклнсь, горілн,
Хто, як, за вііцо заслужнв.
Пером не можна напнсатн,
Сівіллн — міфічні пророчнці в Антнчній Греці'і, тут — втілення образу
ткповоі' сільсько'і ворожкн.

