
219 

INSULA #1/2020 

 

УДК 821.161.2.-379.85.069 
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Актуалізується тема Визвольної війни ХVІІ ст. у просвітницькій 

діяльності заповідника. Дається літературний аналіз творів Ліни Костенко, у 

яких йдеться про події визвольних змагань ХVІІ ст., змальовано образ Богдана 

Хмельницького. Розглядаються сюжетні лінії романів у віршах «Берестечко», 

«Маруся Чурай» у контексті змісту музейних експозицій, лекцій, масових 

заходів, тематично пов’язаних з даним історичним періодом. Наводяться 

приклади застосування методичного прийому цитування уривків із творів у 

культурно-просвітницьких і освітніх проектах заповідника як засіб підвищення 

їх ефективності. 

Ключові слова: тема, дослідження, історія, національно-визвольна війна, 

нація, незалежність, гетьман, література, творчість, історична правда, 

головний герой, характеристика, психологічний портрет, композиція, 

методичний прийом, цитати. 

The topic of the Liberation War of the XVIII century is actualized. in the 

educational activities of the reserve. A literary analysis of Lina Kostenko's works is 

given, the plot of which deals with the events of the liberation struggle, depicts the 
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image of Bohdan Khmelnytsky. A methodical method of quoting excerpts from 

historical novels in the poems «Berestechko», «Marusya Churai» in cultural, 

educational and educational projects of the reserve as a means of improving their 

effectiveness is proposed. 

Key words: theme, research, history, national liberation war, nation, 

independence, hetman, literature, creativity, historical truth, protagonist, 

characteristic, psychological portrait, composition, methodical reception, quotations. 

Національний заповідник «Хортиця» покладає на себе завдання 

посилювати інтерес відвідувачів до історичного минулого, спрямовує зусилля на 

розширення і поглиблення процесів національного виховання. Як найяскравіша 

сторінка вітчизняної історії козацького періоду презентується тема національно-

визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким проти 

національного і соціального гніту, яка, хоч і принесла численні жертви і 

руйнування, привела до витворення держави, до формування національної ідеї, 

що для наступних поколінь українців стала заповітом у боротьбі за незалежність 

і потужним імпульсом для розвитку національної самосвідомості. Ця тема 

незмінно перебуває у колі наукових досліджень співробітників заповідника, а 

відтак у їх просвітницькій діяльності. Вона всебічно освітлювалась у експозиції 

Музею історії запорозького козацтва, залучається до екскурсійної розповіді у 

історично-культурному комплексі «Запорозька Січ», до написання наукових 

лекцій та інших освітніх програм, сценаріїв масових заходів. Нового звучання 

вона набула у експозиційному комплексі виставки під назвою «Де є бої, там є 

герої», присвяченій запорозькому козацтву періоду Визвольної війни ХVІІ ст., у 

музейних студіях «Місто за порогами». Експозиціонери, причетні до створення 

цієї виставки, виявили креативний підхід у подачі історичного матеріалу за 

допомогою оригінальних композиційних комплексів. На нашу думку, 

неординарний візуальний ряд музейного середовища потребує екскурсійної 
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розповіді дещо філософського змісту, що не лише збагачує відвідувача 

інформацією про події і їх учасників, а й дає поштовх до осмислення історичних 

процесів. 

Одним із ефективних методичних прийомів, що використовуються при 

подачі історичного матеріалу у просвітницькій роботі закладів туризму і 

культури, є залучення уривків із творів художньої літератури у екскурсійну чи 

лекційну розповідь. Оповідний пласт художнього твору дає відвідувачеві шанс 

заглибитись у тему, художнє слово є завжди концептуальним [3, с. 164]. 

Важливим моментом при цьому є вибір твору: він має бути досконалим, 

належати талановитому автору. 

Серед майстрів художнього слова, що звертались у своїй творчості до 

теми визвольних змагань ХVІІ ст. і образу її очільника Богдана 

Хмельницького, ‒ яскрава постать Ліни Костенко, твори якої є потужним 

генератором історичної пам’яті, а сама вона – це «унікальне явище в літературі, 

не тільки в українській, а й у європейській, світовій» [8, с. 42]. Її «Берестечко» 

помітно вивищується над більшістю інших спроб українських авторів 

літературно використати події вітчизняної історії. У його змісті – глибоке 

розуміння України, минулої, теперішньої і майбутньої. А ще – високий 

поетичний талант, якому нема рівних. Зачаровує ритм, музика мови цього твору. 

Мова «Берестечка» «пахне» ХVІІ століттям [7]. Слова авторки вражають 

доладністю, нюансами значень. У романі знаходимо лексичні золоті розсипи, 

слова-раритети й слова-новотвори, зауважуємо внутрішні співзвуччя і 

дивовижну поезію українських топонімів та антропонімів, що їх Ліна Костенко 

щедро «висипала» перед читачем, а, цитуючи уривки її твору, ми маємо 

можливість також «висипати» їх перед відвідувачами, учасниками культурно-

просвітницьких програм. Слід зазначити, що у 2020 році був особистий 

поважний ювілей талановитої письменниці, 2021 рік – ювілейний для держави. 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що спостерігається посилений 

інтерес спільноти і до теми творення нашої державності, і до творчості 

духовних лідерів нації. 

Творчість Ліни Костенко поцінована багатьма дослідниками. Їй 

присвячували розвідки В. Панченко, Т. Линійчук, Р. Олійник, О. Стадниченко, 

О. Таран, Л. Тарнашинська, О. Гриньків. Нашу увагу привертає літературний 

аналіз творів, присвячених історичному життю України, зокрема темі 

Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького. 

Об’єкт дослідження: історичний роман у віршах «Берестечко» (1999 р.), 

при написанні якого Ліна Костенко дуже вимогливо добирала історичний 

матеріал, суворо дотримувалася наукової достовірності подій і фактів; 

історичний роман у віршах «Маруся Чурай» (1979 р.), у якому також описані 

деякі епізоди Берестецької битви. В обох творах Ліна Костенко висвітлює 

Визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького: «Берестечко» ‒ третій 

рік війни, 1651 (трагічна для українців січа відбулася 28 червня – 10 липня); 

«Маруся Чурай» ‒ 1651-1652 рр. (події розгортаються невдовзі після 

Берестецької битви, з якої ледь живим повернулися Гриць Бобренко та інші 

козаки). Обидва твори засвідчили неабияку масштабність поетичного таланту 

письменниці. 

Методика дослідження: літературний аналіз твору «Берестечко». Твір 

«Маруся Чурай» аналізується частково: розглядаються лише епізоди, сюжетно 

пов’язані з Берестецькою битвою, стосунки літературних героїв, їхні вчинки і 

почуття, морально-етичні колізії залишаються поза увагою автора даного 

дослідження. 

Новизна дослідження полягає у тому, що літературний твір розглядається 

у контексті композиційного сюжету музейної експозиції і рекомендується як 
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ілюстрація до історичного матеріалу, що подається у культурно-просвітницьких 

програмах Національного заповідника «Хортиця». 

У романах «Берестечко» і «Маруся Чурай» письменниця дає водночас 

історичний, філософський і психологічний аналіз війни: говорить про її 

соціальну-політичну зумовленість і невідворотність, народний характер, показує 

українське козацтво як основну рушійну силу, його ватажків, осмислює саму 

можливість подолання ворога (у «Берестечку» йдеться про духовну міць лідера 

народного руху, а у «Марусі Чурай» ‒ про духовну незламність цілої нації) і цим 

моделює образ непереможного народу, державної країни [7]. 

У поетичному доробку Ліни Костенко образ війни – один із найбільш 

осудних, протиприродних і протилюдських. Ореолом святості мисткиня наділяє 

лише війну визвольну – виходячи з мученицької самопожертви покоління в ім’я 

майбутнього та й то із застереженням [2, с. 141]: 

Колись нащадки будуть одмивати 

оцю печаль од крові і глупот, 

Бо можновладці — тяжко винуваті, 

А що зробив народові народ?! [5, с. 135] 

Війна ця – результат непрощених кривд українцям від зайд і своїх 

перевертнів. До спалаху народного гніву були спроби мирно переконати шляхту 

шанувати закон, визнавати права його народу, утримуватись від злодійства. Але 

водночас сам король Владислав підказав колись Хмельницькому єдиний шлях 

до волі – збройний, оскільки загарбники чужих територій визнають лише закон 

сили. Тверезо оцінюючи події, Хмельницький бачить, що «не краще в інших 

теж країнах», але є суттєва різниця: 

Усі держави б’ються між собою. 

Ми ж за державу билися свою [4] 
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Не зазіхати на чужі землі і маєтки, а прагнути завоювати свободу для 

рідної землі, чинити опір агресії – це те, що робить визвольну війну священною, 

благородною, славною, у якій є місце, пише Ліна Костенко, для високого, 

урівень ставляться такі поняття, як смерть і перемога: загинути у чесній битві – 

це вмерти «по-людськи»; боронячи волю народу, не шкода покласти власне 

життя. Воля у романі «Берестечко» постає як одна із головних категорій 

екзистенціалізму: свобода як незалежність і самостійність рідної землі, тобто 

фізична свобода від панування Речі Посполитої і утисків магнатів. «Хто ж волю 

дасть, як не взяли самі?», ‒ запитує головний герой, і ці рядки можна додати до 

екскурсійної розповіді про початок Визвольної війни (розділ «Воля» виставки 

«Де є бої, там є герої»). Письменниця війну відтворює цілком правдиво, 

виводячи такі її атрибути, як біль, сльози, прощання, смерть, розруха, 

спустошення, голод, сироти, вдови [2, с. 132]: 

...Чумою вродить, коли років два ще 

отак війна походить по землі. 

Або: 

Тут од Лубен до самої Волині 

Лежать навколо села удовині [4] 

Однак як ще більш непосильні розцінює муки, що їх народ зазнавав від 

агресорів: 

Не пощастило нашому народу. 

Дав Бог сусідів, ласих до нашесть. 

Забрали все – і землю, і свободу. 

Тепер забрати хочуть вже і честь. 

Ми вже як корінь для чужої брості. 

Чужинських понаклепано гербів. 

Тепер у нас господарями гості, 
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Вони людей тут мають за рабів. 

Вже допекли нас до живої рани. 

Деруть податки з поля, двору, стріх. 

Цькують людей. Здають в оренду храми. 

І мову нашу мають для зловтіх. 

Ну, то й дійшло до крові, до шабель, 

Армегедон. Збувається пророче. 

А вже коли зірвалося з петель, 

То вже по людських долях прогуркоче [4]. 

Причини і передумови Визвольної війни всебічно досліджені істориками, 

згруповані за ознаками і наводяться при висвітленні цієї теми. Але 

вищенаведені (для прикладу) поетичні рядки більш доступні для сприйняття, 

здатні впливати не лише на інтелект споживача інформації, а й на його почуття і 

емоції, що робить туристичний продукт більш привабливим і таким, що 

запам’ятовується. 

З історичною правдою узгоджується і образ гетьмана Богдана 

Хмельницького, що постає у романі у всій історичній та психологічній 

багатогранності. Ліна Костенко показує Богдана не лише як політика чи 

полководця, талановитого воєначальника, батька чи чоловіка, а й мудру, освічену, 

з розвиненими почуттями людину, як унікальну і неповторну особистість, з 

властивими лише їй переживаннями, муками, пристрастями. Змальовано образ 

Богдана-гетьмана і Богдана-людини з усіма його драмами, слабкощами, 

помилками, а водночас харизмою, внутрішньою силою, здатністю повстати 

після поразки. Історикам не дано зазирнути в душу гетьмана. Таке під силу 

тільки поетам. Душа ж Хмельницького у творі Ліни Костенко нагадує кратер 

вулкану, де все кипить, де «колір» почуттів надзвичайно виразний у своїх 

переливах: від трагічних інтонацій – до тихої лірики, від лайки – до схлипу, від 
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гніву – до роздумів, від сарказму – до щирого зачудування. Авторка прагне 

зануритись у душу Богдана, зрозуміти його дії, дослідити і пізнати його 

екзистенцію. Вона це робить через відтворення потоку свідомості гетьмана, що 

складається з марень, снів, каяття, і слів розпачу. Сам твір має форму сповіді, 

зізнання гетьмана, зрештою – його прозріння. З епізодів, мізансцен, із гіркої 

Богданової сповіді, то імпульсивно-нервової, то спокійно-розважливої, постає 

непересічна людина, в якій упізнаємо чигиринського сотника – шляхтича Речі 

Посполитої – королівського підданого – закоханого ревнивця – збунтованого 

козацького ватажка – гетьмана козацької України. Герой твору попадає в 

емоційні крайнощі: від розпуки, злості, гордості до покірливості долі, він також 

відбивається від оскаржень: 

Нехай стократно помилився, 

То хана кликав, то Москву, - 

о, не за себе ж я молився 

і не для себе я живу.[4]. 

У багатогранно виписаному характері гетьмана домінує патріотизм. Не 

лише особиста кривда і образа, не користолюбні егоїстичні інтереси керують 

вчинками полководця, а турбота про долю всього народу, бажання створити 

могутню незалежну державу, яка б зайняла почесне місце в світовій спільноті. 

Головний герой «Берестечка» сподівається, що колись його Україна матиме 

гідного ватажка, доведе світові, що вона не «...козако, чернь, поспільство для 

ярма. Ізгої, бидло, мужики і хлопи» [4], а постане у своїй державній величності. 

Автор моделює образ державця в людині, яка змагається сама з собою і, 

зрештою, долає поразку в собі. 

Наведені вище уривки можна рекомендувати в якості ілюстрації до 

екскурсійної розповіді в експозиціях, присвячених Визвольній війні, в 

лекційних текстах з тематики запорозького козацтва. Вони були залучені до 
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сценарію масового заходу «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?..», який 

відбувся в заповіднику до 350-тої річниці Берестецької битви. 

Влітку 1651 року під Берестечком відбувається найбільша битва у війні 

між Козацькою республікою та Річчю Посполитою. Описи битви подані і в 

історичному романі «Маруся Чурай» через одного з її учасників – Григорія 

Бобренка, нареченого Марусі. Жахливі події міцно вкарбувались в його пам’ять. 

Над Іквою він потрапив у полон, з якого однієї ночі вдалося втекти, про що він 

пізніше розповідає своїй нареченій: 

Ярами йшов, схищався десь у кручі, 

Їв ягоди і гриз гірку кору. 

Води набралось в чоботи хлипучі. 

Не раз вже думав – ляжу та й умру [5]. 

Ці та інші рядки із твору можуть ілюструвати екскурсійну розповідь до 

експозиційної композиції, що відсилає до кривавої картини бою, який відбувся 

на переправах через річку Пляшівку під час відступу козацьких військ 10 липня, 

коли, за історичними документами, «в таборі зчинилося сум’яття, всі кинулися 

до переправи, юрмилися, щоб вибратися на мости, сильно розхитали їх і почали 

тонути. Сила-силенна люду загинуло в болоті ...» (Розділ «Болотні вогні» 

виставки «Де є бої, там є герої», в якому презентована унікальна археологічна 

колекція з місця баталії, а в експозиційному образі болотних вогнів постають 

душі не упокоєних загиблих повстанців). 

Козаки зазнали болючої поразки через втечу армії Іслам-Гірея, кількісну 

перевагу і нову тактику королівських військ, сильну зливу та інші несприятливі 

моменти. Про це у монолозі Богдана («Берестечко»): 

Якби не ті заклепані гусари... 

Якби не зрадив хаповитий хан... 

Якби він був ощадніший на вдари, 
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Мій, кривдами рокований талан! 

Якби не дощ... Якби не ремст і розбрат... 

Якби хоч трохи глузду під чуби... 

Якби старшина не пішла урозбрід... 

Якби, якби, якби, якби, якби!!! [4]. 

Дізнавшись про те, що татарське військо покинуло поле битви, Богдан, 

злий і звідчаєний, кинувся наздоганяти хана, сподіваючись його повернути, 

проте все склалося якнайгірше: хан волів утікати, кинувши союзників, та ще й 

узявши Хмельницького під варту, що для рядових козаків виглядало як втеча 

гетьмана. Битва відбулася фактично без Богдана. Розпач гетьмана сягає зеніту, 

він відчуває холод відчуження і безнадії: «Я розминаюсь із своїм народом». 

Роман «Берестечко» ‒ це монолог Богдана Хмельницького, який переживає 

трагедію поразки. На цьому самосудному вогні він приходить до гіркого 

висновку, що «зерно поразки» було заховане в ньому самому. Адже, будучи 

козацьким ватажком і «підданцем короля» в одній особі, він так і не звільнився 

від своєї роздвоєності, від сумнівів і вагань (реальному Хмельницькому ця 

внутрішня колізія також була добре знайома). Найбільше картає себе Богдан за 

Зборів (початок серпня 1649 року), коли король Ян Казимир зі своїм військом 

уже, здавалося, був остаточно повержений, але його здолала нерішучість: 

І тут я раптом сумнівам уліг. 

В мені підданець гетьмана презміг. 

І звичка, звичка, спадок всіх неволь, - 

болото...жаба... все ж таки король. 

Я крикнув: ‒ Згода! І довів полки. 

Я повернув їм гонор і свободу [4]. 

«Я не хотів принизить короля», ‒ з досадою думає гетьман, маючи чимало 

прикрих аргументів стосовно своєї неготовності максимально скористатися 
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перемогами козацького війська. Богданові оцінки битви під Зборовом та її 

наслідків, закріплених у договорі, суворіші за висновки істориків, які зважають, 

що не все від нього залежало, багато чого вирішили переговори Іслам-Гірея з 

поляками, ‒ хан побоювався швидкого зміцнення Української держави, тому вів 

власну дипломатичну гру. Авторка не обмежилась окресленням суб’єктивних 

чинників події, військово-тактичних аспектів поразки під Берестечком. У 

внутрішньому монолозі героя роману самосуд переходить у роздуми на теми 

націософські. Тут автор показала не так Хмельницького-полководця, як 

Хмельницького-політика, мислителя, моралізатора. Вона возносить його над 

битвою, щоб дати можливість своєму героєві висповідатись, і в сповіді сказати 

слова правди – про себе й про націю. Цю частину роману можна «розбирати» на 

цитати і наводити у текстах багатьох видів культурно-просвітницьких програм, 

тематично пов’язаних з Визвольною війною ХVІІ ст. Вона містить значний 

публіцистичний ресурс, оскільки думки Богдана екстраполюються на часи 

пізніші, аж до теперішніх включно. З уст головного героя твору зірвалися тяжкі 

слова не тільки самобичування, а й пересторога до наступних поколінь, навіть 

до наших сучасників: 

 Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки? 

 В твоїх редутах проростає мох. 

 Оце і все. Одна така поразка 

 закреслює стонадцять перемог. 

Ось ніч, і та зорею в очі цвікне. 

Чумацький шлях заремигає – злазь. 

Хто допоможе, дурню макоцвітний. – 

Московський цар чи трансільванський князь?! 

Ногайські орди? Вуса караїма? 

Султан Мехмет? Кордони з кияхів? 
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Лежить твоя зглузована Вкраїна, 

Схрестивши руки всіх своїх шляхів [4]. 

Автор поетичними засобами подає філософію поразки, веде до розуміння, 

що «поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить». Гірка «наука поразки» 

спонукає гетьмана до діагностування національних «хвороб» ‒ і він напружено, 

з досадою, з сарказмом, розмірковує про них, прокручує в пам’яті все, що 

сталося і намагається зрозуміти: «Усе ж було за нас. Чому ж програли ми?». 

Наслідки битви під Берестечком відомі: виснажена польська армія не 

змогла зміцнити свою перемогу, навіть у союзі з литвинами, які тим часом 

спалили Київ. Обидві сторони пішли на перемир’я, але вже ближчим часом 

Хмельницький зумів зібрати нове військо та поновити успішну боротьбу. Тобто, 

маємо класичний випадок, як сказала автор, «перемоги над поразкою». Оцей 

«терапевтичний ефект» і є одним із головних складників успіху битви. І, звісно, 

сьогодні він дуже потрібен сучасникам, які болісно переживають зміну влади і 

політичного курсу. Літературного героя «Берестечка» поразка спонукає до дій, 

що є доказом його харизми: 

Поразка – це наука. 

І Ти в цій академії – спудей. 

Та не барися! Стелеться дорога. 

Десь люди ждуть, поклич їх, підійми! 

Ти маєш чар. Тобі дано від Бога. 

Ти маєш дивну владу над людьми [4]. 

У творі змальована доля гетьмана, який у глибокій розпуці «боровся за 

свободу, не виборов свободи, тепер плати за право ходить по цій землі». Його 

душевні вагання перемішуються з гордістю: «Я Польщу в Польщу пересунув», і 

почуттям глибокого сорому, коли підбиває підсумки своїх дій: 

Я чортом, дідьком підпишусь! 
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З ляхами вип’ю море кави. 

Зміняю біле на рябе. 

Ну хитрував, лестив, лукавив... 

Чого добивсь? Лиш уплямив себе! [4]. 

Амплітуда душевних станів Богдана – від депресії до воскресіння. Диво 

приносить йому порятунок, жінку-вершницю – Ганну Золотаренко, яка 

являється гетьманові як надія, винагорода і як благословення. Повільно й важко 

«виринає» Хмельницький зі своєї депресії, щоб знову зібрати військо і знову 

стати на чолі України, яка прагне волі. Драма поразки стає філософією 

відродження, катарсисом, повстанням руїни людини і народу. Перемога над 

поразкою – основний філософський і психологічний код цього твору. 

У романі Богдан Хмельницький вдало характеризує польських ватажків, 

звертаючи увагу на їхні вади. Найгірший для нього – князь Ярема 

Вишневецький, який йде війною проти власного народу, бо, будучи магнатом, 

дуже впливовою і незалежною людиною, яка могла ставити умови навіть 

королю, не тримався свого коріння, прийняв католицтво, володів великими 

маєтками на території України і не хотів втрачати своїх земель та прибутків від 

них. Оцінює і короля Владислава: 

А це...пшепрашем...це такий король, 

шо краще носить шапку ніж корону [4]. 

Не обійдена у творі і особиста драма гетьмана – Гелена. Ліна Костенко 

приділила цій гетьманській love story чимало авторської уваги. Богдан тут 

постає наодинці зі своєю любов’ю-мукою – по-юнацьки беззахисний, 

безоглядний, сповнений пристрасті, владний і покірний водночас. Його душу 

розривають ревнощі, уражений шляхетський (та й просто – чоловічий) гонор не 

дає спокою, проте він і кається перед своєю Геленою, покараною Тимошем, і 

якось винувато докоряє синові за жорстокість, ‒ мовляв, «я ж хіба наказував, 
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щоб аж так, смерть?». Так проявляється «діалектика душі» в борсаннях ніжно-

жорстокої Богданової душі, в його докорах «блудниці вавилонській» і намаганнях 

її захистити: «не чіпайте її. Вона мені в хмарах пливе». Людина, що зводить 

державу, бунтар, що кидає виклик усталеній системі, ‒ і пристрасний закоханий 

чоловік, спопелілий від зради. 

З огляду на те, що поетичний дар Ліни Костенко дозволяє кількома 

поетичними фразами дати вичерпну характеристику особі, про яку говорить у 

творі, рекомендуємо відповідні рядки із «Берестечка» залучати до екскурсійної 

розповіді (розділи виставки «Де є бої, там є герої»: «Панночка», присвячений 

Гелені; «Зречення», де репрезентований Ян Казимир; «Архангел», що створює 

образ шляхтича Яреми Вишневецького). 

Змальовуючи події Визвольної війни, даючи психологічний портрет її 

очільника, авторка оприлюднює свою критичну думку про Україну та українців, 

показує ментальну природу українського етносу, витикає вади національного 

менталітету. У своїх роздумах нарікає на ненажерливість сусідів та наївність 

українців: 

«Недарма кажуть «щирі українці». 

Ця клята щирість погубляє нас» [4]. 

Зловісно бринять слова: 

А що Москва? Москві немає діла. 

Ми – щит Європи і свій хрест несем. 

Хіба їй що? Вона іще й зраділа – 

де двоє б’ються, третьому хосен. 

Ось ми сповна зазнаєм свою муку. 

І прийде час, безвихідний наш час, ‒ 

вона нас візьме під високу руку, 

не ворухнувши й пальцем задля нас [4]. 
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На художнє тло історичного роману Ліна Костенко наклала прошарок 

актуальних проблем національного внутрішнього світу, обравши глобальну 

перспективу для самопізнання національного духу [1]. Говорячи про наболіле, 

авторка вдається до іронії, навіть сарказму: 

Бо поки ми тут про свободу мимрили, 

То інші вже свободу й здобули. 

А ми усе співаєм, як ми вимерли, 

або як нас в неволю продали [4]. 

Не утримується від докору: 

Але чи й справді ми німі для світу, 

чи, може, трохи світ недочува? [4]. 

Підіймає дискусійні і нині питання: 

Всі люблять Польщу в гонорі і славі. 

Всяк московит Московію трубить. 

Лиш нам чомусь відмовлено у праві 

свою вітчизну над усе любить [4]. 

Наголошує на об’єктивній оцінці подій, наприклад, про відносини з 

Польщею: 

...Все нам випоминають всі наші злодіяння. 

Де, що, коли і скільки – визбирують до крихт. 

А скільки ми зазнали нелюдського страждання? 

А скільки ті чужинці сподіяли нам кривд? 

Чи ми чинили утиск 

сусідам, їхній мові? 

Так ви ж пройшли вогнем тут і мечем! 

Ви кажете: ми темні. Ви кажете: погроми. 

Але чому ж не чути з правдивих ваших пащ 
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про тих погромів чорні буреломи, 

які вчинив Чарнецький тут і Лащ? [4]. 

У романі «Берестечко» продовжилася традиція пекучої національної 

самокритики, що в українській літературі не переривається ніколи, бо наша 

історія і зараз дає для цього поживу. До політичної ситуації в Україні авторка 

знаходить слова, які в дійсності виявляються влучним пасквілем: 

Всі хочуть булави, всі борються за власть. 

Та й буде булава – як макова голівка. 

Отак поторохтять, і знову хтось продасть. 

Не той так той. Там зрада, там злодійство. 

Там вибрали якогось чоловічка 

І думають, що це вже Вифлеєм. 

Ще й прізвище хороше – Заплюйсвічка. 

Отак одне одного й заплюєм. 

Отак воно і йдеться до руїни. 

Отак ми й загрузаємо в убозтво. 

Є боротьба за долю України. 

Все інше – то велике мискоборство [4]. 

Ліна Костенко показує реалії України не лише ХVІІ, але й ХХ та ХХІ 

століть. Вона приділила увагу закономірностям наших національних поразок, 

при цьому знайшла обнадійливі слова, після яких навіть найгірші події не 

позбавляють надії: 

Не допускай такої мислі, 

Що Бог покаже нам неласку. 

Життя людського строки стислі. 

Немає часу на поразку [4]. 
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Характерна вільна композиція твору, в якій переплелися події давні і 

недавні, приватні і загальноукраїнські. Суверенність держави народжується з 

вистражданої індивідуальної свободи і зрілої людської волі. У рядках 

«Берестечка» ‒ доля України і її народу: 

Народ у вічній боротьбі 

Нема спокою між Дніпром і Бугом. 

Вже стільки поколінь! – усе життя – 

між шаблею і плугом. 

Боролись ми. Боролись наші предки. 

Вже наших втрат неміряне число. 

А знов свободу починай з абетки. 

А знову скрізь те саме, що було. 

І знов на нас якась лиха година. 

І знов свобода зрубана на пні. 

Ох, у житті свобода лиш єдина, 

одна свобода – та, що у мені [4]. 

Фрази чи рядки з поеми можна використовувати і цитувати у текстах 

різноманітних просвітницьких програм, чи із наведених вище уривків скласти 

цитатник, який допоможе надати переконливості при обговоренні драматичних 

подій нашої історії у дискусіях з відвідувачами, які раз по раз виникають у ході 

просвітницької роботи. 

Психологічна напруга твору розгортає перед нами драматургію подій. 

Автор подає справжню містерію – із чаклуванням віщунки-відьми, яка не 

полишала Богдана в його походах і опинилась поруч нього у Паволоцькій 

фортеці; із викликанням духу козака Небаби, який пророкував, що душа 

Богданова не знатиме спокою. Пророкується Переяслав і необачна присяга, яка 

призвела до поглинання України Росією на кілька століть. Справді, реальний 
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Богдан Хмельницький полишав цей світ із тяжкою душею. Недарма Дмитро 

Бантиш-Каменський в «Історії Малоросії» писав, що причиною його смерті були 

не старість (62 роки!) і не лише хвороби, а й «душевне хвилювання». Гетьман 

усвідомлював, що потрапив у пастку, що його спроби вести самостійну 

зовнішню політику наражаються на невдоволення царя. Цілковите ігнорування 

царем інтересів України, поглинання козацької держави, ставлення до гетьмана 

як до покірного васала, ‒ усе це не могло не спричинити до «розпачу німого», 

про який йдеться у романі «Берестечко». Вражають глибиною історіософські 

роздуми Ліни Костенко, яка поставила руба питання, чому українці не можуть 

збудувати держави навіть при найсприятливіших умовах, від імені Богдана 

Хмельницького, що переживає болісне моральне самокатування, несе тягар 

пережитої мілітарної катастрофи. У романі «Берестечко» Ліна Костенко активно 

використовує композиційний прийом перекидання містка в майбутнє, який має 

містичний характер. Такий художній прийом дозволив авторові через масштабні 

просторові перспективи панорамно висвітлити напружені колізії грядущого [6, 

с. 56]. Дуже образним і гострим є пророцтво віщунки про Україну: 

Коли ж віднімуть у людей і мову, 

коли в Сибірах закатруплять їх, 

душа Богдана в розпачі німому 

нестиме неспокутуваний гріх. 

Його Чарнецький виверне із гробу 

і вистрелить з гармати його прах. 

На землю прийде Гетьман Слова, 

Богдана п’яним назове [4]. 

Богдан Хмельницький у Ліни Костенко – грандіозна постать на 

роздоріжжі Європи. Вознесений над часом, він зазирає у майбутнє, у нашу 

сучасність, бо віддзеркалює у своїх рефлексіях досвід людини ХХІ ст. Звідси 
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виразний публіцистичний ефект роману. Історичний роман у віршах 

«Берестечко» варто читати як твір-попередження: Україна ХVІІ ст. мала навчити 

чогось важливого Україну у майбутньому. Це своєрідна пересторога від 

повторення помилок. 

Роман у віршах «Берестечко» творився на різних етапах протистояння 

України та її боротьби за незалежність – від середини 1960-х до кінця 1990-х, 

коли Україна знову була змушена долати фатальну циклічність своїх проблем. 

ХХ століття впізнає себе в ХVII-му. Історія гетьмана Богдана Хмельницького з 

його тріумфом і катастрофою, з його далеко не сповна використаними шансами 

мусила спонукати до осмислення тяжких уроків творення держави – вождями і 

всією нацією [6, с. 54]. Цю місію взяла на себе Ліна Василівна, утверджуючи 

суб’єктивність авторської позиції. 

Інтелектуальні відкриття Ліни Костенко – вагомий внесок в осмислення 

нашої історії, розуміння історичної дійсності, історичного досвіду. 

Використання уривків із її творів у музейному просторі під час презентації 

створених експозицій, у науково-освітніх програмах, у сценаріях масових 

заходів дозволить вербально зазирати в минуле, проводити паралелі із 

сучасністю, а також спрямувати свідомість відвідувачів на осягнення ідеї 

культурно-просвітницьких проектів Національного заповідника «Хортиця». 
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