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Вступ 

В історичній зміні культурних епох Просвітництво привертає увагу 

напруженою концентрацією ідей у занадто стислому часовому просторі, в 

основному XVIII ст. Панівною ідеєю Просвітництва є розум, його здатність 

пізнати сутність речей і явищ. Мислячий розум став єдиним мірилом усього 

сущого на землі. 

Ідеї, народжені європейською культурою епохи Просвітництва, 

поширилися у світі, стали частиною його надбання. Під їх впливом в Україні 

епоха Просвітництва припадає на XVIII - середину XIX століття. У цей 

період розвиток української культури, її стан та основні культуротворчі 

завдання багато в чому зумовлені соціально-політичними подіями другої 

половини XVIII ст. На зміну Просвітництву приходить романтизм. Для 

романтиків необхідно було якомога яскравіше виявити парадоксальність 

внутрішнього світу людини, Основним завданням романтизму було 

вираження внутрішнього світу, душевного життя, а це можна було робити на 

матеріалі історій, містик, тощо. Потрібно було показати парадокс цього 

внутрішнього життя, його ірраціональність. Одним із найяскравіших 

представників літератури ХІХ ст., що зумів поєднати у своїх творах обидві 

течії є Микола Устиянович[15; 483]. 

Микола Устиянович є однією з найцікавіших та найвідоміших постатей 

у літературі романтизму на західноукраїнських землях. Він був поетом, 

прозаїком, громадським діячем, зрештою «Четвертим із «Руської трійці» та 

автором таких відомих пісень як «Верховинець», «Піснь опришків». У наш 

час, коли в аналізі художньої системи романтизму беруться до уваги вагомі 

компоненти, що вилучались у радянському літературознавстві, – націотворчі 

чинники художності, категорії сакрального, філософсько-естетичне підґрунтя 

і т.д., – зростає зацікавленість до творчої індивідуальності митця. Заслуги М. 

Устияновича у становленні нової української літератури, як стверджує 

дослідник творчості членів «Руської Трійці» та її доби М. Шалата, значно 

більші, а помилки набагато менші, як досі вважалося . Тому зацікавленість до 
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його творчості спонукає дослідити вияв романтичних та просвітницьких 

засад у ній. 

Микола Леонтійович Устиянович народився 7 грудня 1811 р. у сім’ї 

бурмистра містечка Миколаєва на Львівщині. Там навчався у духовній 

семінарії, а згодом висвятився на священика. У 1836 р. М. Устиянович 

написав свій перший вірш «Сльоза на гробі М. Гарасевича», який завдяки 

його народній мові був схвально оцінений семінаристами і спричинився до 

знайомства автора з М. Шашкевичем.  Був період, коли він під впливом 

насмішок недоброзичливців припинив свою поетичну творчість, однак 

згодом його творчий доробок поповнився не однією захоплюючою повістю: 

«Месть верховинця», «Старий Єфрем», «Страсний четвер» та кількома 

оповіданнями. 

М. Устиянович щиро любив свій рідний народ. У часи розквіту творчих 

сил він створив не один високохудожній твір народною мовою і цим 

заслужив шану у сучасників і нащадків. 

Свої твори письменник підписував: Николай з Николаєва; Дротарь; 

Наум; Н. з Н.; Н. У.; Ъ[10;305]. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності сучасного 

системного осмислення творчого доробку М. Устияновича, у потребі 

з’ясування специфіки образного світу, зокрема художньої мови творів 

письменника, визначенні його місця в історії української літератури ХІХ ст. і 

у доповненні загальної картини всього українського літературного процесу. 

Об’єктом цього дослідження є прозові твори Миколи Устияновича, 

зокрема повість «Старий Єфрем». 

У дослідженні використано історії української літератури ХІХ ст., 

документи та копії рукописних матеріалів, що зберігаються у Львівській 

науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України, статті Івана Франка та 

Євгена Нахліка, напрацювання Михайла Шалати.  
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Предметом дослідження є світоглядно-естетичні позиції Миколи 

Устияновича, художньо-естетичні особливості повісті «Старий Єфрем» крізь 

призму національного та християнського світобачення автора. 

Метою дослідження є всебічне осмислення й висвітлення творчості 

М. Устияновича у контексті літератури українського романтизму першої 

половини ХІХ ст.  

У зв’язку з поставленою метою можна виокремити низку завдань: 

 комплексний аналіз творчості греко-католицького священства 

періоду Просвітництва та Романтизму в першій половині ХІХ ст.;  

 визначення світоглядних домінант та естетичних координат 

художнього світу Миколи Устияновича; 

 висвітлення самобутності повісті «Старий Єфрем» Миколи 

Устияновича; 

 виокремлення місця творчого доробку митця у контексті 

літературного та громадсько-політичного життя України 

зазначеного періоду. 
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Розділ І. Літературні напрями початку ХІХ ст. 

1.1. Просвітництво та Романтизм 

Просвітництво - широка ідейно-художня течія, яка відображала 

антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини людствау 

другій половині XVII —XVIII століть. Представники цієї течії: вчені, 

філософи, письменники, вважали метою суспільства людське щастя, шлях до 

якого - переустрій суспільства відповідно до принципів, продиктованих 

розумом, були прихильниками теорії природного права. Несправедливість та 

поневолення, які панують у суспільстві, вони вважали наслідком накинутих 

можновладцями законів, релігійних забобонів та відсутності справжніх 

знань. Своїм завданням вільнодумці проголошували утвердження свободи, 

розвиток природних здібностей кожного, громадянське виховання та 

поширення освіти. XVIII століття називають також Добою розуму, адже 

разом з ідеями Просвітництва утверджувалася віра в силу знань та 

можливість розумного облаштування громадського життя. У цей час виникла 

й ідея поступу - тобто послідовного розвитку людства через здобуття нових 

знань, вдосконалення суспільного ладу та покращення умов життя[4; 36]. 

Загалом, в українському Просвітництві виділяють два періоди: раннє 

Просвітництво, що охоплює кінець XVII-початок XVIII століть, та зріле або 

високе Просвітництво – 2-га половина XVIII – перша половина ХІХ ст. 

Важливим осередком поширення просвітницьких ідей була Києво-

Могилянська академія, що служила основним постачальником освічених 

людей для слов’янських країн і у XVIIIст. 

Представники  раннього Просвітництва займалися розвитком культури, 

науки виступали за широку світську освіту та прогресивні реформи 

суспільного життя. До найвидатніших із них належать: Т. Прокопович, Т. 

Кролик, В. Стефанович, С.Кохановський та інші. 

Натомість зріле Просвітництво – це новий етап у процесі розвитку 

української філософської та літературної думки, що характеризується 
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поширенням класичних західноєвропейських ідей та утвердженням в Україні 

ідеології дворянського й етико-гуманістичного напряму. 

В Україні, як і у всіх країнах «некласичного» типу літератури, ідеї 

Просвітництва функціонували в умовах ідеологічної кризи феодального 

суспільства, яке ще зберігало міцні позиції (в Україні наприкінці XVIII ст. 

відбулася навіть реофеодалізація суспільного устрою), і національного 

гноблення. Тут Просвітництво не мало належного соціального ґрунту для 

свого розвитку й міцного зв’язку з найрадикальнішими проявами цього руху, 

внаслідок чого була ослаблена його філософсько-політична сфера. Натомість 

на перше місце виходять науково-просвітительський та етико-гуманістичний 

напрями (вони найбільшою мірою виражали інтереси міських низів і 

селянства), тісно пов’язані з ідеєю національно-культурного відродження. В 

Україні в центрі уваги опиняється духовне життя людини, питання 

онтологічної єдності її з природою, віра в розумні засади природи й людини, 

ідеї природної рівності людей незалежно від їх становища, морально-

етичного перевиховання особистості, критика моральних вад суспільства. 

Тоді, коли в країнах Заходу в мистецтві посилюється увага до 

соціальної природи мистецтва, розвитку в ньому соціально-аналітичних засад 

життя, комплекс етико-гуманістичних просвітницьких ідей у поєднанні з 

ідеями етноконсолідації і національного відродження спричинилися до 

живучості в культурній свідомості художніх традицій національного 

Середньовіччя й Бароко. Ідея рівності людей перед природою, що виступає у 

просвітителів еталоном поведінки, приводить до усвідомлення й 

рівноцінності національних культур. Перші десятиріччя XIX ст., що 

проходять в Україні під гаслами Просвітництва й Романтизму, були періодом 

формування суспільно-політичних поглядів більшості українських 

письменників національно-просвітницької орієнтації. Це були часи, коли Г. 

Сковорода й В. Каразін пов’язували свободу з освітою, здобувши яку народ 

може дорости до республіканських ідей. [3] 
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На зміну Просвітництву приходить Романтизм – один із провідних 

напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник у Німеччині наприкінці 

XVIII ст.  

Романтики виступали проти нормативності класицистичного 

мистецтва, проти його канонів та обмежень. Однією з основних рис 

романтизму є трагічний двосвіт, у якому герой бачить недосконалість світу 

та людей, страждаючи через це, і водночас мріє бути зрозумілим і 

прийнятим. У зв’язку з цим можна виділити деякі ознаки Романтизму: 

 виняткові герої у виняткових обставинах; 

 ідеалізованість патріархальних взаємин; 

 наявність фантастичних подій, казкових героїв, надприродних 

ситуацій; 

 культивування національної історії, національних героїв; 

 не відтворення, а перетворення дійсності; 

 перебування ліричного героя у гармонії з природою та рідним 

краєм; 

 показ трагічних непересічних подій (вбивство, чаклунство, зрада, 

розлука ); 

 культ почуттів; 

 культ рідного, самобутнього. 

Основними персонажами українських романтичних творів виступають 

козаки, зокрема запорожці, самовіддані захисники Батьківщини, та народні 

співці (кобзарі, лірники, бандуристи) — виразники дум і сподівань 

українського народу, творці й охоронці національної культури. 

Романтичні пейзажі також постають незвичними, іноді навіть 

страшними: дикі гори, глибокі ущелини, страхітливі хащі, безкрайні пустелі, 

занедбані кладовища, розбурхане море, розбійницький стан, циганський 

табір, бушування стихій або надприродна тиша. 
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Часові межі, які охоплює процес розвитку течії романтизму в Україні, - 

20-40 рр. ХІХ ст.  

Провідна роль у розвитку українського романтизму належить 

Харківській школі романтиків, - гуртку, засновником якого був І. 

Срезневський. У різний час у ньому брали участь такі викладачі та студенти 

університету: Л. Боровиковський, А. Метлинський, М. Костомаров, О. 

Шпигоцький, П. Гулак-Артемовський, С. Писаревський, М. Петренко. До 

цього напряму також належить творчість М. Устияновича, А. 

Могильницького, М. Шашкевича, В. Забіли, О. Бодянського, однак 

найвищого розквіту романтизм досяг у творчості Т. Шевченка.  

 

1.2. Втілення ідейно-естетичного вчення про Просвітництво та 

Романтизм у творах греко-католицького священства 

Втіленням романтичних та просвітницьких засад займались не лише 

літератори, а й українсько-галицьке греко-католицьке духівництво. До 

найвідоміших представників із них належить О. Духнович, М. Шашкевич, І. 

Вагилевич, М. Устиянович, Я. Головацький та інші. 

Яків Головацький – поет, етнограф, фольклорист, педагог, 

громадський діяч. Він народився у сім’ї священика й у більш дорослому віці 

й сам висвятився. Аж у 1830-1840 роках його поетична творчість, що була 

насичена патріотичною ідеєю, стала досить поширеною. Він був романтиком, 

що яскраво помітно у його вірші «Два віночки» та «Туга за родиною». У цих 

творах автор звертається до теми драматичного та нещасливого кохання, а 

також туги за Батьківщиною. Творчий фольклоризований доробок Я. 

Головацького привертав увагу своєю образністю та мелодійністю 

композиторів, зокрема С. Воробкевича, який поклав на музику деякі з його 

віршів[10,12]. 

Щодо Маркіяна Шашкевича, то його називають одним із зачинателів 

нової української літератури в Західній Україні. Як і Я. Головацький, він 

народився у сім’ї священика та у 1838 році висвятився сам. Згодом вирушив 
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працювати селами Львівщини. Однак, свою літературну діяльність митець 

почав ще 1830-х роках. Лірика М. Шашкевича ділиться на три тематичні 

групи: громадянська («Згадка», «Слово до чтителей руського язика»), 

історична («Болеслав Кривоустий під Галичем, 1139», «О Наливайку», 

«Хмельницького обступленіє Львова») та особистісно-інтимна («Туга за 

милою», «До милої», «Думка», «Розпука», «Веснівка»). 

Поезії учасника «Руської Трійці» за своєю образністю є романтичною. 

Більшість віршів пов’язані з усною народною поезією, де прослідковується 

мотив «світової туги», що характеризує ліричну творчість Дж. Байрона, А. 

Міцкевича, молодих О. Пушкіна, М. Лермонтова, Т. Шевченка.  

Лірика М. Шашкевича тісно пов’язана із минулим, яке на тогочасному 

поетичному тлі майстерно поєднане із сучасним. Скажімо, ліричний герой 

«Згадки» думкою «в побратимий летить край, побратимі де суть люди». 

Згадуючи «передвіцький час», поет не відділяє життя своїх предків від історії 

інших слов'янських етносів, іменами давніх божеств слов'янства Святовида, 

Купайла, Лади, Коляди, стверджує їхню давню спорідненість. Аналогічну 

змістову навантаженість несуть згадки про легендарну засновницю Чехії 

княгиню Любушу і київського князя Ярослава Мудрого, який на берегах 

Дніпра дбав про мир і добробут народів, їхнє процвітання[13;14]. 

Закарпатець Олександр Духнович є ще одним представником 

священства, поетом, громадським діячем. Як відзначив А. Волошин, «устами 

поета говорить к нам геній народа». А й справді, він є генієм Закарпаття, 

першим національним письменником цього краю за словами І. Франка. 

Гуманіст та просвітник спрямовував свою діяльність на те, щоб  «забуті 

русини ожили духовно». Його світогляд ґрунтується на ідеалістичних, 

просвітницько-реалістичних та демократичних засадах.  

У своїй поезії О. Духнович  яскраво зображує патріотизм та любов до 

рідної землі, віру в краще майбутнє нашого народу.Наприклад, у вірші 

«Любов милой і отечества» описує «болізнь» душевну, котра постигла 

русина з його  утратою надії на народну свободу[6; с.25]: 
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Судьба, судьба, о нещасна, 

Та ж мене осудила, 

О свиріпа, о ужасна 

Невинну погубила… 

Мене бо платень знатнійший 

Палить і превосходнійший 

Невгасимий його жар, 

Мене зве сила природна, 

Історгне любов народна, 

Я єй пожертвився в дар [6;27]. 

О. Духнович перебував у тісному зв’язку із Галицькою Руссю, де 

проживала чимало його друзів, з якими він листувався. Яскраво помітний цей 

зв'язок у вірші «Голос радості», в якому автор теплими словами вітає «от 

угорських русинов» новопоставленого митрополита Григорія барона 

Яхимовича,де, між іншим, каже: 

Бо свої то за горами — не чужі: 

Русь, єдина, мисль одна у всіх в душі; 

То і Пастир, що для всіх там єсть отцем, 

Помнит, що ми также братя-Русь жієм! 

А жієм тут тим же серцем і душой, 

З тим же словом і во вірі той самой, 

Так, що єсли хто боліє як-нибудь, 

Нашой братії  біль такий же тисне грудь[6; с.27]. 

Поезія Духновича «давала русинам ін’єкції» в часи, коли народ спав, 

щоб будити його сильним голосом в ночах найглибшого народного сну.  

Як відзначав А. Волошин у своїй праці, присвяченій 120-річчю від дня 

смерті митця, «Кромі того, Духнович був основателем першої поетичної 

школи русинів підкарпатських, автором народного гімну і першої драми, 

автором хосенних учебників і молитвенників» [6; с.31]. Він був щирим і 
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вірним сином своєї церкви та прагнув цього від народу. Його вірші 

виражають справжній «страх Божий» перед «сильним Творцем».  

Представником духівництва, котрий займався літературною та 

науковою діяльністю, є Іван Вагилевич. Свою літературно-художню 

діяльність він почав у 30-х роках ХІХ ст. написанням балад «Мадей» та 

«Жулин і Калина». Ці твори засновані на фольклорно-міфічному ґрунті та 

стилізовані під народні пісні. У першій опоетизовано ватажка «гарних 

леґіників», що веде боротьбу з іноземними нападниками. Образ героя 

окреслюється романтичними барвами: куди він махне «ясним мечем», «кров 

рікою точить», куди «ратищем засвище - кінь їздця волочить». Увесь твір, 

незважаючи на поразку верховинців, наснажено пафосом героїчної боротьби 

проти поневолювачів, у ньому відчуваються ремінісценції з «Слова о полку 

Ігоревім». Балада «Жулин і Калина» розгортає інтимну тему, причому в її 

реалізації помітний вплив «Світезянки» А. Міцкевича. 

Іван Вагилевич писав не лише рідною, а й польською мовою. Його 

твори групуються на чотири цикли:  «Думки» (ліричні вірші), «Думи» (поезії 

в прозі), «Епіка» (фрагмент з віршованої повісті «Упир»), «Драми» (фрагмент 

п'єси «Марія»).  Всі твори, що належать до цього циклу за своїми мотивами, 

образністю та тональністю, виконані в романтичній манері. 

Рудольф Мох – письменник та громадський діяч, котрий належить до 

продовжувачів та сподвижників діяльності «Руської Трійці». Закінчивши у 

1842 році Львівську духовну семінарію, почав свою літературну діяльність 

написанням віршів народною мовою. Згодом видавав твори панегіричного та 

описово-моралістичного змісту, до яких належить збірка «Мотиль». Помітне 

місце серед порівняно невеликої драматичної спадщини Рудольфа Моха (він 

зачинатель української драматургії в Галичині) займає віршована драма 

«Терпен-спасен».  

Композиційно п’єса складається з 5-ти дій. І дія має 8 яв, ІІ-а – 3, ІІІ-а – 

10, IV-а – 7, V-та – також 7. У творі багато дійових осіб (понад 25). Вони 

представ- ляють різні соціальні групи і стани сільського населення Галичини. 
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Рудольф Мох значну частину свого життя працював сільським священиком, 

досконало знав сільське життя. У своїй драмі він відтворив картину 

українського села І пол. ХІХ ст.[12; с.179]. У творі зображені селяни 

(господар, його жінка, їхня дочка, їхня кума, її син), пленіпотент, сільський 

війт, комірники, дяк, парубки, економ, писар, отамани, комісар, водний 

орендар, його дружина, жовнір, подорожній, робітники, господарі).  У творі 

наявні кілька сюжетних ліній: побутові перипетії сім’ї Гложених та любовна 

лінія, що будується на соціальному тлі панської неволі.  

«Зоря галицька» писала, що в цьому творі «превосходно красно 

виставлений був стан народу руського перед наданням конституції і по 

наданню» [2; с.16]. 

Світлана Кукула у своїй праці, присвяченій віршованій драмі Рудольфа 

Моха, зазначила, що методологічною основою «Пам’ятки 3. Мая 1848» є 

просвітницький реалізм і романтизм. Просвітницький реалізм простежується 

у соціально-побутовій, «панщизняній» темі, лірико-романтична стихія 

романтизму – у любовній сюжетній лінії. Важливу ідейно-естетичну та 

орнаментальну функції у творі виконують пісні. Багато з них стилізовані під 

народні. У драмі вдало використано й народні прислів’я і приказки, яких 

близько сотні (Рудольф Мох активно збирав, популя- ризував, вивчав скарби 

народної мудрості, залишив багату фольклористичну спадщину, яка, на жаль, 

ще не вивчена). Версифікаційна система віршованої драми вправна, мова 

милозвучна, драма читається легко.  

Віршована драма «Терпен-спасен» – «Пам’ятка 3. Мая 1848» має 

важливе історико-пізнавальне значення як художній документ про панщину 

та її скасування в Галичині. У цьому її основний онтологічний та 

аксіологічний виміри. 

Кількома роками раніше свою літературну діяльність розпочав Антон 

Могильницький. У 1838 році було видано два панегірики, присвячені 

церковним достойникам (ректору Г.Яхимовичу та Мукачівському єпископові 

В.Поповичу). До ранніх взірців громадянської лірики належать вірші «Рідна 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Yakhymovych_H
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мова» та «Згадка старовини», де порушені теми національного. сорому за 

погорду освічених верств до рідного слова й тяжке життя татар.  

Особливо плідними для Антона Могильницького були роки, на які 

припадала «Весна народів», адже в цей час він висловив свою чітку 

громадянську позицію закликом невтомно працювати, розвивати національну 

культуру та «будувати храм народної слави».  

Таким чином, можна зробити висновок, що кожен із цих письменників 

пропагує кредо «свобода, рівність і братерство», підкреслюючи, що будь-

який народ і кожен громадянин має право вільно жити на своїй землі. 

Невід’ємною частиною цих ідей є творчість Миколи Устияновича. Він мав 

активну громадянську позицію та відстоював права свого народу, очолював 

«Руську Раду» та неодноразово у своїх промовах звертався до народу, 

закликаючи не забувати свою мову, звичаї та традиції, про свою національну 

приналежність. 

Головна Руська Рада була першою політичною організацією в 

Галичині, що утворилась у 1848 році в Австрійській імперії під час революції 

на захист прав українського населення. Виступаючи за проведення 

демократичних реформ, ця організація прагнула забезпечити вільний 

національний розвиток українського населення краю. Підтримуючи ці ідеї, 

Микола Устиянович почав писати громадянську, патріотичну лірику.  

У тогочасних віршах «Дума матері руської», «До перемишлян», «До 

«Зорі галицької»», «Крася» та інших виражені основні світоглядно-релігійні 

й національно-патріотичні позиції письменника: він щиро прагнув 

відновлення державності на всіх споконвічних українських землях, 

утверджував у суспільстві християнські засади, намагався пробудити 

національний дух галичан возвеличенням історичної героїки. М. Устиянович 

висловив надію, що Русь-Україна, розбудовуючи своє майбутнє, буде 

орієнтуватись на досягнення західноєвропейської демократії.  

В означений період розширюється жанрове багатство поезії М. 

Устияновича: крім оди, панегірика і послання, в його творчому доробку 
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з’являються вірші-медитації, поезії баладного характеру («Поворот чумака», 

«Сирота»); перу письменника належить перша в Галичині ліро-епічна поема 

«Путь на полонину». Поява низки творів із ліричним подієвим сюжетом 

свідчить про тяжіння М. Устияновича до епічності. Удосконалюється й 

художня майстерність поета. Характерною особливістю композиції його 

ліричних творів є наявність у них образів-звертань.  До новаторських рис 

його поезії належить її строфічне та ритмомелодичне багатство. 

Ідейне спрямування поезії М. Устияновича 1840-х – початку 1850-х 

років, її тематичне та образне багатство, новаторські форми, високий у 

тодішньому літературному контексті Галичини мистецький рівень – це ті 

фактори, які могли задовольнити вибагливі естетичні смаки галицьких 

читачів середини ХІХ ст. і завдяки яким можемо відвести письменникові 

одне з найпомітніших місць в історії українського романтизму, на яке він 

заслужив як «будитель народного духу» (оцінка І. Франка). 
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Розділ ІІ.Світоглядно-естетичні домінанти творчості М. Устияновича 

2.1. Національне та християнське світобачення 

Основні світоглядно-естетичні засади творчості Миколи Устияновича 

найяскравіше виявили себе під час виголошення промов на Соборі руських 

учених, що відбувся у Львові 1848 року та у вступних статтях урядового 

часопису «Галичо-Рускій Вѣстник», який він редагував упродовж 1849-1850 

рр. Це був час найактивнішої його діяльності у літературі та громадських 

справах. В основу його життєвих позицій покладено глибокі християнські 

переконання. Свою письменницьку місію вбачав у пробудженні в народу 

національної свідомості, в боротьбі за християнську любов і справедливість. 

Єдино правильним шляхом, що призведе до позитивних суспільних змін, М. 

Устиянович вважав віру в Бога і постійну працю над власною душею. Тож 

основним своїм завданням (як священика, так і письменника, громадського 

діяча) він вважав потребу пропагувати ідеї християнського гуманізму, науку 

мудрості Божої. Письменник висловив нзку глибоких думок щодо просвіти 

народу, організацію народних шкіл, видання книжок та навчання рідною 

мовою. Прагнув створення і поширення серед народу книжок, в яких 

подаються не лише основні правила християнської моралі, а й господарські 

поради, художні твори.  

М. Устиянович підкреслював спільність мови та історії наддніпрянців 

та наддністрянців, закликав до миру і порозуміння в суспільстві, виступав 

проти усякого гноблення над народом і над особою.  

Після смерті М. Шашкевича (1843) аж до появи в літературі І. Франка у 

1840-1870-х роках М. Устиянович був найпомітнішим представником 

українського письменства в Галичині. Однак, уже з 1850-х років громадська 

діяльність і творче піднесення письменника поступово спадають. У 1860-х 

роках через особливо важкі обставини (убоге життя на гірській парафії в 

Славську, неможливість забезпечити дітям належну освіту, прискіпливість до 

нього австрійської влади та керівників львівської консисторії, яким невигідно 

було випускати письменника з глухого закутка) М. Устиянович перейшов на 
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«язичіє», приєднавшись до групи західноукраїнських романтиків-

москвофілів.  

Після переїзду в 1870 р. до Сучави (тепер Румунія) письменник украй 

рідко брався за письменницьке перо, але продовжував служити простому 

людові корисними господарськими порадами, вирішував побутові справи 

своєї пастви, намагався осмислити й проаналізувати пройдений шлях. 

Перу М. Устияновича належать повісті «Старий Єфрем», «Месть 

верховинця», «Страсний четвер», оповідання «Допуст Божий» і «Толкущему 

отвéрзеться» та белетризований нарис «Ніч на Бержаві». Вони відбивають 

своєрідні світоглядні уявлення сучасної письменникові доби, оригінальне 

бачення міфологізованого, як і в творах більшості романтиків, 

навколишнього світу. У центрі його художньої системи – яскраві, винятково 

самобутні й незвичайні індивідуальності, які прагнуть пізнати таємниці своєї 

душі, шукають способи втілення в життя мрій про щось величне та 

піднесене, намагаються досягти гармонії з довкіллям[9; 2]. 

У повісті «Страсний четвер» уперше в українській літературі створено 

позитивний образ опришка. В цьому романтичному образі відтворюються 

окремі риси характеру, навичок, дій Олекси Довбуша. У центрі уваги – 

кохання ватажка опришків Алексія Добоша, споконвічні мотиви помсти, 

страждання, фатальності людської долі. Ця повість – «своєрідний сплав» (О. 

Петраш) романтичних вальтерскоттівських мотивів із бойківськими 

фольклорними джерелами. Є в повісті й елементи різних художніх систем: 

ґотики, сентименталізму, бідермаєру, просвітництва. Опришківський рух у 

творі зображено неоднозначно. З одного боку, віддаючи данину тодішній 

офіційності, письменник називає опришків нібито розбійниками,а Добоша – 

«ізвергом людства», а з іншого – визнає їхню широку підтримку народними 

масами за допомогу злиденним. 

Повісті «Месть верховинця» та «Страсний четвер» засвідчили 

майстерність М. Устияновича у змалюванні життя, побуту і звичаєвості 

бойків, у зображенні елементів архаїки, що збереглися у бойківських селах 



18 
 

ще з поганських часів. Відзначено також майстерність письменника в описах 

карпатських пейзажів.  

У повісті «Месть верховинця» перед читачем постає образ бідного 

юнака-наймита Продана Наливайка. Краса гір, поезія життя гірських пастухів 

і пристрасна, повна жадоби життя, вдача Продана - нероздільні. Письменник 

з поетичним пафосом передає пристрасть, великодушність героя. Продан 

вирішив помститись багатієві — суперникові в коханні Федорові. Він з 

рушницею настиг Федора, коли той, полюючи в горах, несподівано опинився 

в лапах у ведмедя і мав загинути. Почуття людяності перемагає біль 

особистої образи, і Продан рятує суперника, чим досягає руки своєї коханої. 

У повісті «Страсний четвер» М. Устиянович використав легенди про 

ватажка опришків Довбуша. 

Таким чином, варто зазначити, що в прозі М. Устиянович підносить 

боротьбу за щастя людини, створює життєво правдиві образи та 

захоплюється ними, наповнюючи їх національними та християнськими 

чеснотами, виразно означеними просвітницько-реалістичною повчальністю 

та романтичною насиченістю, винятковістю. 

 

2.2. Синкретизм морально-етичних поглядів письменника у повісті 

«Старий Єфрем» 

У прозових творах М. Устиянович здебільшого порушував морально-

етичні проблеми і пропонував їх розв’язання у романтичному плані, в дусі 

християнської моралі. Особливо це стосується повісті «Старий Єфрем» та 

оповідань «Допуст Божий» і «Толкущему отверзеться», що пронизані 

релігійним дидактизмом. Зупинимось на повісті. 

Головним героєм твору є чоловік поважного віку Єфрем, про якого 

вперше чуємо із вуст оповідача. Звернімо увагу на причину вибору такого 

імені персонажа цього твору. Згадавши юність і загалом життя Миколи 

Устияновича, варто зауважити, що він був священиком і обирав імена героям 

за релігійними канонами. Щоб зрозуміти чому обрано саме таке ім’я, 
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потрібно звернутись до Біблії, де воно зустрічається 45 разів. Слово «Єфрем» 

має давньоєврейське походження і в перекладі означає «плідний». Давнішою 

церковною формою імені є ім'я Ефраїм («          »). Ім'я Охрім (Охраїм) є 

народним варіантом цього імені, поскільки в давньоукраїнській мові не було 

приголосного «ф» і люди замість нього вживали «хв», «т» або «х»: Филип - 

Пилип, Фома - Хома. Із голосним «о» на початку слова чи імені та сама 

історія: Гелена - Олена, Александр - Олександр, Андрій - Ондрій.  

Етимологія імені досить чітко відбивається у вчинках головного героя: 

Старий Єфрем прожив насичене подіями життя. Подорожуючи світом, він 

зрозумів, що кожен народ повинен бути вільним. Здобувши великий досвід 

та знання у мандрах свтіом, готовий ними поділитися із кожним, хто цього 

потребує. 

Варто провести паралель між головним героєм повісті та преподобним 

Єфремом Сириним.  

Єфрем Сирин, учитель покаяння, народився на початку IV ст. в Назібі 

(Месопотамія) у християнській родині бідних хліборобів. Відрізняючись з 

дитинства запальним, дратівливим характером, він в юності часто лаявся, 

здійснював необдумані вчинки. Але одного разу його несправедливо 

звинуватили в крадіжці овець і запроторили до в'язниці. Там він почув уві сні 

голос, що закликає його до покаяння і виправлення життя; незабаром був він 

виправданий і звільнений. В Єфрема в душі прокинулося глибоке покаяння. 

Юнак віддалився в навколишні гори і став відлюдником. Чотирнадцять років 

перебував у послуху в знаменитого аскета, єпископа Назібійского, св. Якова. 

Після взяття Назіб персами, преподобний Єфрем покинув пустелю і 

поселився в монастирі поблизу міста Едесси. Тут він побачив багато великих 

подвижників, які проводили життя в молитвах і співі. Печери були єдиним їх 

притулком, харчувалися вони рослинами. Господь дав Єфремові дар 

учительства; до нього почали приходити люди, які жадали почути його 

настанови, які особливо впливали на душі тому, що він починав їх із 

самовикриттів. Він усно і письмово вчив всіх покаянню, вірі і благочестю. 
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Язичники, слухаючи його проповіді, поверталися в християнство. Наприкінці 

свого життя Єфрем Сирин відправився до Єгипту, щоб побачити подвиги 

великих пустельників. Після повернення в Едесську пустелю хотів залишок 

життя провести на самоті. Але в Едессі був голод, і своїм словом 

преподобний спонукав багатьох надавати допомогу незаможним. На 

пожертви віруючих він побудував богодільню для старців і хворих. Згодом 

відійшов у свою печеру, де і залишився до кінця життя. 

Між героєм твору та преподобним Єфремом Сириним є величезний 

зв'язок не лише через ім’я, а й через долі. Єфрема, героя повісті, автор 

наділив даром учительства, мудрості і до нього приходить багато людей, щоб 

отримати пораду, покаятися, вислухати його напуття. Він доброзичливий, 

щирий, справжній людинолюбець. Молитва для нього – найважливіше, що 

може бути поряд із працею. Праця для Єфрема– сенс життя, ніби двигун, 

який змушує йти далі, рухатись, діяти, одержувати задоволення від 

усвідомлення, що ти корисний для людей.  

В образі старого Єфрема прославлені народна мудрість, людяність, 

життєлюбство. У його творенні помітні і традиції Г. С. Сковороди, зокрема в 

композиційному прийомі розмови кількох осіб, які розмірковують про сенс 

життя, про благородство людини, про вічний рух у природі, про працю. З 

першого погляду в словах Єфрема відчуваються виразні релігійні мотиви, але 

переважає в них характерний просвітництву і романтизму заклик до правди, 

добра, людяності. В розмові Єфрем доходить висновків, що «самі за себе не 

дбаємо, а на Бога складаємо», або — «Догодиш пану, то не догодиш людям». 

У цьому образі письменник втілив невичерпні моральні сили простого 

народу, любов до праці і рідної землі[6;28]. 

За словами наратора можна зрозуміти, що старий Єфрем – один із тих 

людей, що «…бували в бувалицях, що перейшли світами, перемірили 

широкую землю власною стопою». Він – один із тих, хто вміє красно 

розповісти про турків, французів, таліянів, гішпанів, «мов сопілочка грає, 

мов медом дуброва віє, а все так чесно, так поважно, що чоловік тихесенько 
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слухає, як би священика в церковці божій, і так собі при них розлюбує, що 

розлучитися годі» [10; с.154]. 

Старий Єфрем – «чесний дідик», котрий проживав на терені, що 

знаходиться кілька миль за Львовом, на Глухівці. Автор вустами оповідача 

висловлює своє ставлення до головного героя, використовуючи безліч 

метафор та гіпербол. Важливим елементом творення цього образу є 

внутрішні монологи та філософські діалоги між персонажами. Одним із 

таких монологів є той, що можна умовно назвати «життя – це рух». Єфрем 

виражає важливе для всіх просвітників та романтиків питання: «чоловік 

потребує до житя руху, і сама натура єго тягне до діла: тому плаче дитина, 

коли ще бігати не може, а той плач єсть єї рухом, ділом єї маленького 

тіла»[10;153]. У цих словах криється істина життя: жити – означає 

працювати, рухатись та діяти незалежно від обставин чи ситуацій, у яких 

знаходиться людина, життя – безперервна праця  над собою не лише заради 

себе, а й заради інших.  

Вустами старого Єфрема Микола Устиянович підкреслює кредо 

Просвітництва:свобода, рівність і братерство, необхідні кожній людині, 

нашому народові. Ці риси можна помітити, заглиблюючись у монологи 

героя, де він згадує про свої подорожі світом. Єфрем розповідає про 

Америку, де карали грішників таким чином: давали все, чого потребував 

полонений, лиш забороняли працювати. Спочатку це задовольняло кожного 

покараного, а через певний період часу він сам просив у наглядача якоїсь 

праці. Занурившись у спогади Єфрема, читач проживає цікаві періоди життя 

героя. Так, в епізоді про подорож до Африки, можна почути змістовну та 

високоморальну притчу про сенс життя, яку розповідає звичайний 

подорожній. Ця історія захоплює романтичним баченням зображуваного, 

адже кожен протягом життя прагне бути там, «де гаразд», але ніхто не знає, 

де це можна знайти і марнує час. 

Важливим, хоч персонажем повісті другого плану, є образ дівчини-

сироти Ганнусі. Її поява у творі цілком обґрунтована, бо який автор-
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романтик позбавить свій твір канонічних ознак: зображення виняткової 

людини у виняткових обставинах? Ця юна особа – «Доброє дівча … і чесного 

роду, але сирота, темна нужденна сирота. Ні отця, ні матері, ні сестри, ні 

брата, сама єдинісенька на світі, як тростинка на широкім ставищі. А отець 

був священиком, десь далеко на Підгір’ю, і не зле му ся вело; але ж умер ще 

молодим, а за ним необав занесли і маму до гробу»[10; с.155]. Винятковість 

цього образу в тому, що вона, Ганнуся, опинилась саме поряд зі старим 

Єфремом, котрий знайшов її біля свого села «з тяжким тлумочком на плечі», 

бо їй конче потрібен був хтось, хто зможе і побажає захистити та надати 

прихисток. Старий Єфрем став для неї справжнім батьком, вона полюбила 

його як найріднішу людину. Єфрем, як ніхто інший, розумів це дівча, тому 

забрав до себе під опіку. Ці люди з’явились у житті одне одного тоді, коли це 

було найпотрібніше. Не кожен зміг би прихистити нещасне дитя, не бажаючи 

отримати з цього вигоду, а також не кожен зміг би з повагою та щирою 

любов’ю відноситись до абсолютно чужої людини, дбати про її виховання, 

достаток, утвердження в житті повновартісною особою. 

Обидва персонажі різні зовні, але близькі за духом як одне одному, так 

і оповідачеві. Тому Ганнуся змогла потоваришувати з оповідачем. Саме він є 

одним із центральних персонажів твору поряд із старим Єфремом, котрий 

став зв’язною ланкою між усіма героями. Оповідач  з’являється перед очима 

читача вже на перших сторінках повісті. Перше, що чуємо, - його думки і 

спогади. Одразу помітно, з якою любов’ю та повагою він розповідає про 

старого Єфрема, про те, що він наклав відбиток на його думки, залишив 

частину себе в його душі. Оповідач постає перед нами молодим, 

богобоязливим, щирим та відвертим парубком із тими, хто його оточує. 

Можна помітити, що він, як і сам автор, задається філософськими питаннями, 

шукає істину в житті, намагається зрозуміти, що є основним у житті кожного, 

та що таке праця. В цьому йому приходить на допомогу Єфрем: пояснює, що 

таке світ, як він «ходить колом», розповідає про те, що «там, де руху нема, 

там і житя нема, а де рух устає, там і смерть настає» [10, с.151].  
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Оповідач, як і Єфрем, плекає теплі почуття до Ганнусі. Він 

захоплюється не красою дівчини, а її поведінкою, спостерігає за нею, за тим, 

як вона соромиться, як її шкіра змінює колір, коли її очі набираються 

сльозами. Однак, студент звертає увагу на дівча не одразу, а лиш після 

почутого про неї від Єфрема. Його слова западають хлопцеві в душу і в той 

момент зароджуються почуття. Однак, любовну лінію у повісті важко 

простежити: лиш наприкінці, крізь паузи, читач може помітити, що Ганнуся 

для студента стала близькою людиною. 

Поряд із героями повісті перед читачем постає образ часу. Кожен 

персонаж твору, проживаючи теперішнє, згадує своє минуле, котре змогло 

накласти відбиток на теперішній спосіб життя, погляди, переконання, віру. 

Судячи з усього сказаного оповідачем, Єфрем народився в середині ХVIII ст., 

оскільки жив за часів Марії Терезії, котра з турками вела війну. Він побував 

не в одній країні, де точилися війни, «служив за Йосифа та Францішка». Для 

українських земель – це час перипетій та проблем як економічних, так і 

політичних. Загалом для літератури період кінця XVIII-початку ХІХ ст. став 

проміжним етапом становлення різноманітних течій. Це був умовний в 

історії літератури період, що мав назву просвітницький класицизм. Однак, 

автор не обмежився лише цією течією, а в образі часу синтезував романтизм, 

класицизм, сентименталізм і просвітницький реалізм. Зважаючи на сказане 

вище, варто відзначити, письменник відтворює дух даного періоду на 

прикладі персонажів повісті: Єфрема, Ганнусі, оповідача. 

Що стосується мови твору, то вона є розмовною народною. Пишучи 

живою народною мовою, митець вживав численні діалектизми, релігійні 

догмати, риторичні запитання, надавав змістові яскраво виражених ознак 

просторічності, за допомогою яких відтворював локальний колорит 

Бойківщини на Західній Україні першої половини ХІХ ст.  

Варто зауважити, що для кращого передання західноукраїнського 

колориту, автор вдається до описів звичайних щоденних справ українців, 

зокрема галичан. Важливою частиною буття героїв твору є молитва, зокрема 
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ранкова молитва. Найяскравішим моментом, де відбивається ця частина 

доби, є час, коли «під широким деревом, стояв Єфрем на колінах і молився 

Богу. Лице єго було лицем поранньої зірочки, що Бога о росу для світа 

просить, а в очах сіяла цілая краса християнської побожності, як сіяє на 

тихенькім дзеркалі моря ясненькоє небо. Мов святий, которого душа 

половицею уже до небес належить…». Згодом поряд із ним з’явилась 

Ганнуся і «Звісивши круглую головку к землі і зложивши м’ягенькії руки на 

білії груди, як дві свіжі цвітки на серце, шептала вона молитовцю»[1-;с.156]. 

Після молитви всі герої повісті приступають до звичних буденних справ: 

дівча йде поратись по господарству, допомагає Єфремові за доглядом саду.  

Таким чином, можна помітити, що герої твору звертають увагу на 

раціональне використання часу, уникаючи зайвих розваг. Навіть під час 

відпочинку після важкої фізичної праці, займаються розумовою діяльністю, 

бо «Розум чоловіка — то таблиця, на котрій мудрість свої правди пише; аж 

тая таблиця чиста, не скаляна, то написи стоять явно, розлучно, чертинка 

коло чертинки зоріє ясно, як звіздочки на синім небі. кожду спізнаєш, кожду 

прочитаєш, як спізнаєш кожду барву на чистім дні білого полотна»[10, 

с.160]. 

Характерною рисою галичан є їхня гостинність, яку неодноразово 

відзначає Микола Устиянович, адже будинок головного героя постійно 

відвідує багато людей. Жодному з них старий Єфрем не відмовляє в 

гостинності. 

Невід’ємним елементом заглиблення в український колорит є пейзажі, 

за допомогою яких автор передає внутрішній світ героїв. Звертаючись до 

спогадів старого Єфрема, до його думок, можна помітити, що він часто 

згадує про гори, котрі символізують перепони у його житті.  

Виходячи з проаналізованого, потрібно відзначити, що повість «Старий 

Єфрем» займає вагоме місце у творчому доробку Миколи Устияновича, адже 

саме цей твір майстерно поєднав провітницько-романтичні тенденції 

розвитку української літератури першої половини ХІХ ст. У ньому автор зміг 
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показати свою чітку громадянську позицію та висловити власні християнські 

погляди, маючи на меті закликати народ не забувати власної гідності, жити за 

правилами релігійної моралі, бути справжніми гуманістами та не залишати 

співвітчизників, побратимів у важких ситуаціях. 

Загалом, повість «Старий Єфрем», зокрема образ головного героя, 

наклала вагомий відбиток на розвиток української літератури початку ХІХ 

ст., адже послідовники Миколи Устияновича брали за основу своїх творів 

їдеї автора, маючи на меті справити вплив на суспільство. Герой повісті став 

типовим персонажем, вустами якого можна достукатися до народних мас. 
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Висновки 

Отже, опираючись на мету та поставлені завдання проведено 

комплексний аналіз творчості греко-католицького священства періоді 

Просвітництва та Романтизму, зокрема учасників «Руської трійці»(Маркіяна 

Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького), Олександра Духновича, 

Рудольфа Моха, Антона Могильницького. Виокремлено світоглядно-

естетичні домінанти творчого доробку Миколи Устияновича й 

встановлено,що в центрі його художньої системи зображені яскраві, 

винятково самобутні індивідуальності, які прагнуть пізнати таємниці своєї 

душі, шукають способи втілення в життя мрій про величне та піднесене, 

намагаються досягти гармонії з довкіллям.  

На творчості М. Устияновича позначилися тенденції, характерні для 

романтичної літератури того часу. У виборі життєвої орієнтації вирішальне 

значення мали для нього національні погляди письменників «Руської 

Трійці», передусім Маркіяна Шашкевича. Як громадський діяч та священик 

М. Устиянович дотримувався думки, що позитивних змін у суспільстві 

можна досягти не насильницьким шляхом, а вдосконаленням власної душі та 

дієвим сповідуванням християнських цінностей. Великого значення надавав 

розвиткові народної освіти та мови, утверджував єдність українців по обидва 

боки кордону, доклав знання, зусилля для політично-громадянської 

активізації галичан. 

М. Устиянович був одним із тих талановитих письменників Галичини, 

на творчості яких виховувалась і формувала свій світогляд галицька 

інтелігенція, і одним із тих, хто готував ґрунт для вироблення творчого 

почерку і великої національно-патріотичної місії, яку судилося здійснити 

Іванові Франку. 

У ранній творчості М.Устияновича відчутні впливи української 

фольклорної поетики та поезії Маркіяна Шашкевича. У віршах 1840-х – 

початку 1850-х років переважають громадянські й патріотичні мотиви. 

Композиційна структура поезій М. Устияновича часто ґрунтується на 



27 
 

фольклорних за походженням паралелізмі і циклізації. У поета вони нерідко 

ускладнюються, отримують образно-синтаксичну орнаментацію. До 

властивих М. Устияновичеві композиційних прийомів належать повтори, 

контраст, звертання, сюжетний та психологічний паралелізми. Письменник 

поступово відходить від фольклорних традицій (такий відхід є характерною 

рисою еволюції усієї української романтичної лірики).  

Проведено детальний аналіз прозового доробку Миколи Устичновича, 

визначено, що одним із найбільш вагомих і важливих його творів є повість 

«Старий Єфрем». Зазначено, що кожен із героїв твору постає перед читачем у 

тісному зв’язку з іншими. Головним героєм повісті є поважний господар 

Єфрем, в образі якого автор майстерно поєднав провітницько-романтичні 

засади, що наклало відбиток на розвиток західноукраїнської культури та 

розвиток української літератури ХІХ ст. загалом. Образ Ганнусі є типовим 

романтичним і сентиментальним персонажем, що поєднує в собі ознаки течії. 

Для неї, як і для інших героїв повісті, почуття – одна із основних людських 

цінностей.  
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