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Антоний Мойсей, Татьяна Никифорук. Эхо творчества Т. Падуры в поэзии С. Воробкевича. Цель статьи. 
Обосновать и систематизировать научные исследования о влиянии творчества Т. Падуры на поэзию С. Воробкевича. 
Методы. Для выявления влияния творчества Т. Падуры на поэтику С. Воробкевича использовано сравнительный и срав-
нительно-исторический методы. Научная новизна. Обоснованно научные исследования о влиянии творчества Т. Паду-
ры на поэзию С. Воробкевича в аспекте тематического направления, верификации и фоники. Выводы. Изучение стихот-
ворных произведений С. Воробкевича в аспекте сопоставления их с национальным фольклором и поэзией его предшест-
венников и современников в родной и иноязычной литературах и учета количественной (выраженные одной частью 
поэтики, несколькими, многими) и хронологической (постоянные, эпизодические: в начале, в середине, в конце творчес-
кого пути) иерархии воздействий показало, что он на разных этапах творчества подвергался воздействию обоих факто-
ров. Меньшим хоть разнообразным, было влияние других украинских (И. Котляревский, М. Шашкевич, М. Устиянович, 
Я. Головацкий, П. Кулиш, А. Метлинский, Ю. Федькович) и зарубежных (Т. Падура, И. В. Гете, Г. Гейне, 
В. Александри, М. Эминеску, И. Гелиады-Рэдулеску, Я. Векереску) поэтов. 

Ключевые слова: Т. Падура, С. Воробкевич, поэтика, тематика, версификация, фоника. 

1903 року у виданні “Літературно-науковий вісник” 
член редакційного комітету В. Гнатюк помістив 
некролог з приводу смерті Сидора Воробкевича. Автор 
публікації, яка, на думку Б. Мельничука, “нагадує не 
стільки прощальне жалібне слово, скільки літературно-

критичну статтю, місцями вельми гостру”1, висловив 
такі міркування щодо віршованих творів буковинця: 
“Багато віршів творив він під впливом або народних 
пісень, або інших поетів, і від того впливу полишилися 
навіть сліди в тих його творах. Але дуже рідко вони 
дорівнюють першотворам. Докладно це питання можна 
розібрати лише в окремій статті, тут вистачить лише 
зазначення”2. Цікавим видається й уточнення: 
“Зрозуміло, що поет, пишучи свої вірші, не 
парафразував чужих, не повторював, не наслідував 
змісту, але окремі слова і розмір вказують прямо на цей 
вплив…”3. При цьому автор некролога послався на 
О. Огоновського, який у своїй “Історії літератури 
руської” (1889) помітив у С. Воробкевича “сліди 
вправного переспіву думок Шевченкових”, водночас 
зауваживши, що вони залишаються оригінальними 
творами4.  

До питання про витоки поетики віршованих творів 
С. Воробкевича, крім О. Огоновського та В. Гнатюка, 

принагідно зверталися С. Смаль-Стоцький (1887), 
О. Маковей (1901, 1909), М. Лозинський (1901), 
Ф. Погребенник (1956), В. Лесин та О. Романець (1964), 
О. Романець (1966), П. Никоненко (1975), М. Ласло-

Куцюк (1979), В. Шабліовський (1984), М. Бондар 
(1986), М. Івасюк (1986), П. Никоненко та М. Юрійчук 
(2003), Н. Шатілова (2011), Л. Кучурян (2012). 
Систематизуємо наукові здобутки вчених, додавши нові 
спостереження та врахувавши кількісну (виражені 
одним складником поетики, кількома, багатьма) та 
хронологічну (постійні, епізодичні: на початку, в 
середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів. 
Вплив інших авторів на С. Воробкевича був значно 
менший. У перший період творчості (рідше в 
наступний) відчувається певна його орієнтація на 
поезію Т. Падури – польського поета, який також писав 
українською мовою і романтизував українське козацтво. 
Перше знайомство з творчістю Т. Падури стосується 
його славнозвісної пісні “Гей, соколи…”, яка з 
особливим пієтетом звучить на устах як поляків, так і 
українців. Пісня стала народним гімном Польщі і досі 
лунає в усіх воєводствах країни. Детальніше про 
особливості життя і творчості Т. Падури розглянув у 
своїй статті Роман Кухаренко5. Пригадаємо, Т. Падура – 

1 Melnychuk B. Literaturoznavche i khudozhnie osmyslennia postati Sydora Vorobkevycha [Literary and artistic understanding of the figure of 
Sydir Vorobkevych], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha : [zb. nauk. prats] [Scientific Bulletin 
of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University: [collection of science works], Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2012, Vyp. 585–586, 
Slovianska filolohiia, P. 140 [in Ukrainian]. 
2 Hnatiuk V. Izydor Vorobkevych (Nekroloh) [Izydor Vorobkevych (Obituary)], LNV, 1903, ХХІV, Kn.10, P. 48 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, P. 49. 
4 Ohonovskyi O. Istoriia literatury ruskoi [ukrainskoi], Chastyna II, 1 2. XIX st. (Poeziia. Drama) [History of Ruska [Ukrainian] literature. Part II, 1 
2. XIX cent. (Poetry. Drama)], Lviv, 1889, Fotodruk Oleksy Horbacha, Miunkhen, 1991, P. 50 [in Ukrainian]. 
5 Roman Kukharenko Tymko Padura – spivets pobratymstva ukraintsiv ta poliakiv [Tymko Padura is an artist who describes the brotherhood 
between Ukrainians and Poles], URL: http://www.global-analityk.com [in Ukrainian]. 
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талановитий мандрівний поет, який своєю самобутньою 
творчістю зумів об’єднати польську та українську 
культуру. Тимко Падура, Юліуш Словацький, Міхал 
Чайковський та інші митці, які брали участь у 
формуванні сучасної польської культури, нині 
зараховують до так званої “української школи” в 
літературі Польщі, однак, на жаль, в Україні мало відомі 
імена цих яскравих та талановитих митців. Томаш 
Падура народився 21 грудня 1801 року у містечку 
Іллінці (тепер Вінничина) – помер 20 вересня 1871). У 
дитинстві Тимко вільно володів українською мовою, 
захоплювався піснями та оповіданнями з життя козаків, 
слухав пісні кобзарів і лірників про історичне минуле. 
Освіта: парафіяльна школа, вінницька гімназія. У 
гімназійні роки починає писати вірші. Навчається у 
Кременецькому ліцеї, де захоплюється історією 
України. Томаш для написання своїх творів 
українською мовою послуговувався латинкою. Юний 
хлопець поставив собі за мету написати історію України 
у віршах. Активно працював над проблемою зближення 
української та польської культури для цього збирав 
фольклорні матеріали (легенди, перекази), а славні події 
описував у своїх творах. Згодом у маєтку графа 
Ржевуського Тимко Падура очолив школу кобзарів та 
лірників разом з поетом Яном Комарницьким та 

композитором Григорієм Відортом. Того ж року на 
пропозицію онука гетьмана Данила Апостола – 
декабриста Муравйова-Апостола – Тимко написав 
бойову козацьку пісню “Рухавка” (російською її 
переклав Кіндрат Рилєєв).  

Увагу буковинця C. Воробкевича привертала в 
першу чергу козакофільська тематика віршованих 
творів поляка. Досить порівняти хоча б назви деяких 
творів обох авторів: у Т. Падури: “Рухавка” або “Піснь 
козацька”; “Козак”; “Січовий”, “Запорожець”, 
“Кошовий”, “Низовець”, “Лісовчик”, “Лейстровий”, 
“Гетьмани”, “Чорноморці”, “Мазепа”, “Сірко”, 
“Конашевич”, “Мурашко”, “Тетеря”, “Гордієнко”, 
“Свірчовський”; у С. Воробкевича: “То наш танець, наш 
козак...”, “Ходить козак, блукаючи... ”, “Мурашка”, 
“Нечай”, “Козак Торба”, “Козак Гарасим”, “Смерть 
козака”. Тематична подібність поезій обох авторів, як 
бачимо, очевидна.  

Чимало козакофільських текстів обидва поети 
створювали як пісні. Виразними є й текстуальні збіги. У 
творі С. Воробкевича “На степах” (1881), жанр якого 
автор визначає як “фантазію”, чітко відчуваються алюзії 
з Т. Шевченка (“Розрита могила”) і з Т. Падури 
(“Рухавка”). Наведемо по одній строфі з творів 
Т. Падури та С. Воробкевича: 

5 Roman Kukharenko Tymko Padura – spivets pobratymstva ukraintsiv ta poliakiv [Tymko Padura is an artist who describes the 
brotherhood between Ukrainians and Poles], URL: http://www.global-analityk.com [in Ukrainian]. 
6 Ukrainski poety-romantyky: Poet. Tvory, uporiad. i prymit. M.L. Honcharuka; vstup. st. M. T. Yatsenko; red. tomu M. T. Yatsenko 
[Ukrainian romantic poets: Poet. Works, order and note M.L. Goncharuk; introduction by M.T. Yatsenko; ed. by M.T Yatsenko], Kyiv : 
Nauk. dumka, 1987, 592 p. [in Ukrainian]. 
7 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1911, Vol. 3, P. 93-94 [in Ukrainian]. 
8 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, P. 22 [in Ukrainian]. 
9 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, 420 p. [in Ukrainian]. 
10 Ukrainski poety-romantyky: Poet. Tvory, uporiad. i prymit. M.L. Honcharuka; vstup. st. M. T. Yatsenko; red. tomu M. T. Yatsenko 
[Ukrainian romantic poets: Poet. Works, order and note M.L. Goncharuk; introduction by M.T. Yatsenko; ed. by M.T Yatsenko], Kyiv : 
Nauk. dumka, 1987, P. 332 [in Ukrainian]. 
11 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, P. 241 [in Ukrainian]. 
 
 
 

                  Т. Падура:       

Гей, козаче, в Божий час!    

Вже голосить в церкві дзвін;    

Кому справа мила з вас,    

За проклятим навздогін!    

Гей, козаче, на врага,     

Гурра-га, гурра-га     

Гурра-га! гурра-га! 

В ім’я Боже на врага!. 
              С. Воробкевич:                                                            
Пугу! Пугу! 
Ми козаки з Великого Лугу! 
Січовики – Запорожці, 
ми чубатії Низовці, 
гей-же разом загримімо, 
шаблюками задзвенімо6 

Форма цих творів неоднакова: у Т. Падури маємо 7-

складовик, у С. Воробкевича – нерівноскладовий вірш із 
переважанням 8-складових рядків. Утім динамічний 
ритм та виразні змістовні перегуки надають строфам 
схожості.  

Улюблений Падурин розмір – 15-складовик зі 
схемою 8,7,8,7 – форму, яку поет, за спостереженнями 
Б. Бунчука та В. Мальцева, вважав, “українською”7. 
С. Воробкевич застосував у вірші “То наш танець, наш 
козак”. Наведемо першу строфу твору:  

Чи є в світі красший танець,  
як веселий наш козак? 

Аж дивується поганець, 
як танцює наш бідак. 
Кождий каже: добрі люде,  
нема в світі і не буде 

понад танець – гей! га! га! 
веселого козака8 [28, с. 22]. 
Відгомін “Падуриної форми” фіксуємо також в 

інших творах. Зокрема, шестивірш буковинця у тексті 

пісні “Трудись і молись” виглядає так:  
І ниви тут 

І купця крам 

Золота родить доволі; 
І ремесло 

Топір, весло 

Не знають нужди, недолі9. 
Розмір строфи: 4,4,8,4,4,8. Цей ритм навіває 

уявлення про 4-складовик, утворений із графічно 
розчленованого 8-складовика, який характерний для 
чотирьох рядків Падуриного епіграфа до його ж думи 
“Сірко” (1828):  

І скарби вам 

І славу дам 

Тільки ідіть 

За мною в світ10.  
Женуть, якби коней стадо,   U–U– –U–U 

з шерсти аркан гризе руки,   –UU–U– –U 

гризе людські... аж до кости.   U– –UUU–U 

Не конець ще тої муки!11.   UU–U–U–U 
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12 Hnatiuk V. Izydor Vorobkevych (Nekroloh) [Izidor Vorobkevich (Obituary)], LNV, 1903, ХХІV, Kn. 10, P. 43–50 [in Ukrainian]. 
13 Bunchuk B., Maltsev V. Virshuvannia Tymka Padury [Tymko Padura's versification], Na styku kultur : polskyi ta ukrainskyi virsh : [zb. 
nauk. pr.] [At the crossroads of cultures: Polish and Ukrainian poetry: [collection of scientific works] , Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi 
tsentr “Kyivskyi universytet”, 2007, P. 88 [in Ukrainian]. 
 

Звернемо увагу на фонічну невправність у рядку “І 
купця крам” (UU– –). Такі ж збіги наголошених складів 
фіксуємо у 8-складових рядках поеми Воробкевичевої 
“Мурашки”: 

Очевидно, такі збіги наголосів дали підстави  
В. Гнатюкові говорити про “хропавість” поетового 
вірша12. На нашу гадку, таку ритмічну “кострубатість” 
буковинець міг “запозичити” в поляка, у якого вона 
поставала як наслідок недосконалого знання української 
мови, так і нехтування ним елементарних вимог 
фоніки13. У Т. Падури С. Воробкевич міг “навчитися” 
засилля бідних рим (не забуваймо знову ж таки про 
можливе посередництво М. Шашкевича, який римував: 
“врага” – “татара”). 

До питання про ґенезу поетики віршованих творів 
С. Воробкевича зверталися С. Смаль-Стоцький, 
О. Огоновський, О. Маковей, М. Лозинський, 
В. Гнатюк, Ф. Погребенник, В. Лесин та О. Романець, 
П. Никоненко, В. Шабліовський, М. Бондар, М. Івасюк, 
П. Никоненко та М. Юрійчук, Н. Шатілова, Л. Кучурян 
та ін. У статті систематизовано наукові доробки вчених, 
додано нові спостереження та враховано кількісну 
(виражені одним складником поетики, кількома, 
багатьма) та хронологічну (постійні, епізодичні: на 
початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархію 
впливів.  

Простежено вплив на поетику С. Воробкевича 
Т. Падури (О. Маковей), зокрема у аспекті тематики, 
версифікації та фоніки. 

Міркування літературознавців-попередників щодо 
впливу цих письменників на буковинця доповнено 
новими спостереженнями. У контексті такого 
студіювання творчості С. Воробкевича підтверджено 
тезу дослідників поезії буковинця (найбільше – 
В. Лесина та О. Романця) про те, що він на різних 
етапах творчості зазнавав впливу не одного, а багатьох 
поетів. Серед них Т. Падура, відгомін творчості якого 
спостерігаємо у поезії Воробкевича у аспектах 
тематичного спрямування, версифікації, фоніки. 

Отже, поетика віршованих творів С. Воробкевича 
базувалася на основі постійного засвоєння всіх 
складників художньої системи національного 
фольклору. Другою, за часовою протяжністю та силою 
впливу на поетику буковинця, була віршована творчість 
Т. Шевченка. Менше вплинули інші вітчизняні та 
зарубіжні поети: І. Котляревський, Т. Падура, 
М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацький, 
П. Куліш, А. Метлинський, Ю. Федькович, 
О. Кониський, деякі представники німецької та 
румунської поезії.  
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