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ТВОрчісТь ДжОрДжа БайрОна Та ТОМаса Мура у ТВОрчій 
рецепції МикОли МаркеВича: ТипОлОгія, пОеТика

Анотація. У статті розглянуто збірки віршів «Українські мелодії», 
«Єврейські мелодії. Елегії» Миколи Маркевича, «Єврейські мелодії» Дж. Байрона та 
«Ірландські мелодії» Томаса Мура. Зроблено їх порівняльний аналіз за допомогою 
компаративістської методології. З’ясовано типологічні схожості творчості авторів на 
рівні тематики, проблематики та поетики.
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літературні традиції, народна пісня.
 Summary. Oxana Melnyk. The creative activity of George Byron and Thomas Moore in 
Mykola Markevych’s creative reception: typology, poetic. 
 The article deals with the collection of poems «Ukrainian melodies», «Jewish melodies. 
Elegies» of Nikolai Markevych, George Byron’s «Jewish melodies» and Thomas Moore’s 
«Irish Melodies». It is made a comparative analysis using comparative methodology. It is 
shown typological similarities of authors’ creative activity at topics, issues and poetics. 

Key words: romantics, poetical form, lyric-epical manner, national literary 
traditions, folk song.

Питання взаємозв'язку української літератури зі світовим літературним 
процесом стало на сьогодні одним з пріоритетних у літературознавчій науці. 
Оскільки міжнаціональні літературні відносини – явище складне і багатогранне, 
для їх дослідження використовують порівняльно-типологічне зіставлення. Як 
зазначає Д. Наливайко, порівняльно-типологічне вивчення літератури відзначається 
широтою діапазону, що охоплює всі рівні й типи міжлітературних відносин від 
художніх систем різних епох у різних регіонах до окремих творів і навіть окремих їх 
інгредієнтів [8, с. 38]. Звичайно, кожна література має свої особливості й традиції, 
але вона не обмежена рамками національних цінностей. Тому саме порівняння дає 
можливість простежити вектори взаємовпливу, запозичення досвіду літератур 
інших народів, де, за словами В. Матвіїшина, особлива увага повинна бути звернена 
на творче сприйняття кращих літературних здобутків на рівні жанру, тематики й 
проблематики, естетичних концепцій, стилів тощо [7, с. 97]. Українська ж байроніана 
– важливий пласт міжнародних контактів нашої культури, який немає окреслених 
часових обмежень. 

Метою цієї статті є з'ясування типологічно близьких, порівняльно схожих й 
індивідуально-особливих ознак творчості Миколи Маркевича, Джорджа Байрона 
та Томаса Мура. Праць, в яких би досліджувалися літературні рецепції згаданих 
авторів, практично немає. В існуючих українських розвідках висвітлено життєвий 
шлях Миколи Маркевича, датованих початком ХХ століття чи 80 роками. Дослідники 
(Айзеншток І., Грушевській А., Данилов В., Косачевська Е.) лише дослідили 
життєвий та в деякій мірі творчий шлях, вони не проводили паралелей між цими 
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великими представниками романтизму, хоча сам Маркевич згадував у передмові до 
«Українських мелодій» про Джорджа Байрона та Томаса Мура. В англійському чи 
ірландському літературознавстві взагалі відсутні дослідження, де б проводилися 
паралелі творчості англомовних авторів та українського письменника.

Формування українського романтизму першої половини XIX ст. відбувалося 
значною мірою за участю Миколи Андрійовича Маркевича (1804-1860) – відомого 
українського історика, письменника і етнографа. Маркевич писав російською 
мовою, але його романтичні поезії, його естетичні засади мали пряме відношення 
до українського літературного процесу 20-30-х років XIX ст. Саме у той час кумиром 
молоді стає гордий, бунтівний Байрон, який висловив передові суспільні бажання 
свого часу. Поезія Байрона отримала широке визнання серед багатьох декабристів, 
з якими тісно спілкувався М. Маркевич, своїм протестом проти реакції, співчуттям 
боротьбі знедолених. У цей же період з під пера українського поета виходять 
«Єврейські мелодії. Елегії», «Українські мелодії» та інші вірші написані не без 
імпульсу, що спричинила творчість Джорджа Байрона та Томаса Мура, одним з 
доказів цього є те, що автор одну з елегій присвятив Лорду Байрону, а саме ІХ елегію 
«Нюштедт аббей, замок Лорда Байрона». Цю елегію, з усією відповідальністю, можна 
назвати переспівом вірша Байрона «On leaving Newstead abbey» («Прощаючись з 
Ньюстендським абатством»), у якому відображається вся історія родинного гнізда 
кумира. Ньюстедське абатство – родинний маєток Байронів. Спершу тут був 
монастир, що його 1170 року заснував Генріх ІІ. Король Генріх VІІІ, не помирившись 
із папою, ліквідував церковну власність на користь корони. Тоді ж було розпущено 
монастир, а маєток передано вірнопідданому короля Джонові Байрону, згодом спадок 
перейшо Джорджу Байрону: «Был замок важный и обширный, \ В нем было более 
следов \ Жилища иноков; в обителе их мирной \ Осталось несколько еще колоколов, 
\ Трапеза, кельи уцелели, \ Еще прекрасная была часовня там; \ Но стен развалины во 
прах почернели, \ Благодаря войне, векам» [5, с. 12].

Щоб створити ореол таємничості та зробити оповідь більш поетичнішою 
Маркевич використовує уривчастість розповіді, прослідковується і домінуючий 
у Байрона настрій відчуження, самотності, песимізму: (у Байрона) «Through thy 
battlements, Newstead, the hollow winds whistle: \ Thou, the hall of my Fathers, art gone to 
decay; \ In thy once smiling garden, the hemlock and thistle \ Have choak'd up the rose, which 
late bloom'd in the way» [10]. (У Маркевича) «Она бросала тень грядой неизмеримой 
\ И наполняла грудь тоской неодолимой: \ Кто-б хладною душой, при виде падших 
стен, \ Столбов и сводов тех, не испытал волненья, \ И кто-б без жалости глядел на 
разоренья \ Все сокрушающих народов и времен» [5, с.12].

Оригінальною особливістю поеми Байрона є ліричний монолог, біографічна 
ремінісценція його минулого, історичного шляху його предків. Він згадує Марстон-
Мурський бій – бій, у якому революційна армія Кромвеля 1644 року розгромила 
війська короля Карла І. У цій битві брали у часть п’ять братів Байронів, предків поета: 
«On Marston, with Rupert, 'gainst traitors contending, \ Four brothers enrich'd, with their 
blood, the bleak field; \ For the rights of a monarch their country defending, \ Till death their 
attachment to royalty seal'd» [10].

Маркевич ці історичні факти перадав так: «В борьбе сограждан, в той войне, 
\ Где неприступными и хижины являлись, \ Где Карл нашел себе конец, \ Где пал с 
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главы его властительный венец, \ Где тщетно рыцари сражались \ И в гроб сходили 
для того, \ Кто быв на троне слаб не смел сойти с него» [5, с.13].
 Слід згадати, що ця поема українського автора та усі його елегії цього циклу 
пронизані романтично-байронічними прийомами такими як: описи навколишнього 
середовища (пейзажні малюнки, описи будівель), прийоми емоційного характеру – 
заклики, запитання, повтори, контраст та ліричні відступи. 

«Українські мелодії» М. Маркевича, яку складають його віршовані обробки 
народних легенд та повістей, примітки про народний побут України та виписки з 
історичних творів, створена вона під впливом Джорджа Байрона та Томаса Мура. 
У передмові він критично проаналізував мелодії двох авторів і дійшов висновку, що 
їхньою ціллю було розгорнути філософську думку в поетичному вигляді, інколи вони 
звертались і до історичних споминів. Ця книжка привернула увагу Тараса Шевченка, 
який був його другом і завдячував йому своїми творчими успіхами, здобутими під 
час зустрічей в Олексія Капніста. Він знав архіви «бандуриста орла сизого», включно 
з перекладами з Міцкевича, Байрона, Шіллера та ін. [4, с. 249]. 

Збірка «Украинские мелодии» відіграла помітну роль у формуванні українських 
романтичних жанрів, у піднесенні громадянських мотивів в українській поезії. Адже, 
однією з характерних рис романтизму було зображення історичного минулого свого 
народу. Звернення до героїчного минулого у романтиків стимулювалося гострими, 
актуальними проблемами сучасності. Поети ідеалізували його, щоб яскравим 
історичним прикладом активізувати сучасників, їхній розум, волю, емоцію на 
боротьбу за соціальну й національну свободу. Історія України, героїчна боротьба 
українського народу за свою національну свободу з татарами, турками, польською 
шляхтою рясніє героїчними подвигами, яскравими героїчними постатями.

Саме відгуком на повстання в Ірландії з’явились «Ірландські мелодії» Томаса 
Мура, які виходили окремими випусками з 1807 по 1834 рік, одне з найцінніших та 
визначних творінь поета. У поемах співіснують соціальні мотиви  з екзотичними 
мотивами, умовними, антидеспотичні виступи переплітаються з живописно-
декоративними і фантастично-казковими побудовами. Бажання перенести актуальні 
національні і релігійні питання в риторичний чи екзотичний план характерно 
для романтика Мура. Боротьба та скорбота ірландського народу стали основним 
лейтмотивом творчості ірландського романтика. «Ірландські мелодії» тісно 
пов’язані з багатовіковою боротьбою ірландців за свою незалежність, вони насичені 
настроями і образами, які підказані поету подіями визвольної боротьби цього часу. 
Особливістю поем Томаса Мура є те, що в центрі його поем заходиться  одинокий 
герой, що вступає в боротьбу  з деспотизмом перед лицем пасивної народної маси та 
тема цієї боротьби вирішується в трагічному аспекті,  закінчується смертю одинокого 
тираноборця. Образ воїна, який бореться за свободу батьківщини, появляється у 
всьому живописному ореолі романтичної поетики Мура, що використовується для 
змалювання ірландських богатирів і народної творчості. Окремі штрихи національних 
звичаїв і життя додають «Ірландським мелодіям» національний колорит. 

«Ірландські мелодії» наповнені драматичними епізодами, у центрі яких – боротьба 
проти загарбників Ірландії. Образ Свободи, в ім’я якої проливається кров ірландських 
героїв, постає в мелодіях Мура як втілення  світлої й високої мети в людському 
житті. Водночас тут простежується і домінуючий настрій відчуження, самотності, 
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песимізму. В вірші «Remember the Glories of Brien the Brave» Мур, розповідаючи про 
історію Ірландії писав: «No! Freedom, whose smile we shall never resign, \ Go, tell our 
invaders, the Danes, \ That 'tis sweeter to bleed for an age at thy shrine, \ Than to sleep but 
a moment in chains» [11].

 Щоб створити ореол таємничості та зробити оповідь поетичнішою, М. Маркевич 
використовує уривчастість оповіді та такий ж настрій самотності й песимізму як й 
ірландський поет. Вірш під назвою «Украина» закінчується такими словами: «Там 
гетьманы с козаками \ Издевалис над врагами, \ Грабили Стамбул. \ Кто козаков не 
боялся?... \ Неужели намъ остался \ Только славы гул?» [6, с. 40].

 Характерною особливістю поем є ліричний монолог, біографічна ремінісценція 
з минулого, історичного шляху предків. Національно-визвольна, патріотична 
проблематика була провідною як в українському, так і в англомовному романтизмі 
та  інших слов'янських народів. Звідси й високий поетичний ідеал, непересічний 
позитивний герой. Для українського романтизму таким героєм є козак, запорожець, 
що боровся з турецькими поневолювачами. 

У подальшому розвитку романтизму, самосвідомості народу боротьба за 
національну свободу, за розвиток національної культури все більше поєднується з 
соціально-політичними мотивами, актуальними для тогочасної епохи. В «Украинских 
мелодиях» М. Маркевича, у вірші «Платки на козачьих крестах», автор, говорячи 
про героїчне минуле народу, про подвиги козаків, тут же ставить й проблему 
соціального характеру – про безправність простих козаків. Дія творів зосереджена 
навколо внутрішнього життя, душевного конфлікту героя, композиція має очевидні 
сліди драматичної стихії, скорботи, безвихіддя. Він зі смутком відзначає, що сучасна 
поетові Україна приречена на зневагу й поневіряння: «Что-ж теперь, козак? \ Каждый 
помыкает нами. ...»[6, с. 11]. Поет протиставляє сучасності героїчне минуле, коли 
козаки були вільними, а народ відчував свою гідність.

Натомість герої Т. Мура несуть на собі відбиток трагічної жертовності, їм 
притаманне почуття приреченості, воно у них сильніше, ніж почуття протесту. В 
пісні Томаса Мура «The Red Fox» теж звучать слова, що наповнені сумом за героїчним 
минулим і свободою: «Thus shall memory often, in dreams sublime, \ Catch a glimpse of 
the days that are over; \ Thus, sighing, look through the waves of time, \ For the long-faded 
glories they cover» [11].

Чудові картини ірландської природи, створені Муром в «Ірландських мелодіях»: 
спираючись на ірландський фольклор, поет зміг англійськими віршами передати 
своєрідність краси рідного краю – сурові скалисті ущелини, ліси, що шумлять, зелень 
пасовищ та ланів, стрімкі потоки рік, бурхливу  й грізну стихію моря, хвилі якого 
розбиваються об береги Еріну. Природа «Ірландських мелодій» – це не є нерухоме 
тло, ніби «описової поезії» окремих романтиків. Природа Ірландії в віршах Мура – 
учасниця боротьби проти ворожого нашестя; вона – надійний захист для лицарів, що 
змагаються за батьківщину; вона – радіє їх перемогам і оплакує їх загибель: «Mononia! 
when Nature embellish'd the tint \ Of thy fields, and thy mountains so fair, \ Did she ever 
intend that a tyrant should print \ The footstep of slavery there?» (Air - Molly Macalpin) 
[11].

Трагедія цілого народу знайшла відображення у цих віршах Мура, які складають 
цілу картину країни, в якій не тільки люди, але й сама природа чинить опір ненависним 
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загарбникам, сумує за своїми героями.
Слід зазначити, що й вірші українського автора пронизані романтичними 

прийомами такими як: описи довкілля (пейзажні замальовки, описи будівель), 
прийоми патетично-емоційного характеру – заклики, запитання, повтори, контраст 
та ліричні відступи: «Там …. Где там? Все бесконечность, \ Все пространство без 
брегов. \ Степь Украйны – это вечность. \ Что чувство, мысль без слов. \ Необъятно 
благородна \ Так Украинская кров; \ Так безбрежна и свободна \ Сердца чистаго 
любовь!» (Степ) [6, с. 47].

В «Ірландських мелодіях», що просякнуті високим пафосом любові до 
батьківщини, скорботою за її долю і гордістю за її сміливих синів, з усією силою 
відобразилось особлива майстерність Мура-поета та домінуюче значення в ній 
набули мотиви та настрої розчарування, туги, смутку, спліну, меланхолії, ностальгії, 
самотності: «If the fame of our fathers, bequeathed with their rights, \ Give to country its 
charm, and to home its delights; \ If deceit be a wound, and suspicion a stain, \ Then, ye 
men of Iberia, our cause is the same! \ And oh! may his tomb want a tear and a name, \ Who 
would ask for a nobler, a holier death, \ Than to turn his last sigh into victory's breath, \ For 
the Shamrock of Erin and the Olive of Spain!» (Air - The Black Joke) [11].

Схожі настрої відчуваються і в романтичній поезії М. Маркевича та щоб підсилити 
цей мотив автор використовує контраст. У творі «Чигирин» Маркевич нагадує про 
заклики Б. Хмельницького до боротьби за свободу й незалежність Україника нині 
втратила свою славу і тяжко поневіряється: «Час от часу гаснет в Украйне любовь, 
- \ И стала как лёд Запорожская кровь. \ Народ без отчизны - как город забытый: \ 
Где домы в развалинах, окны разбиты, \ Там птицы летают, там ставни стучат, \ На 
путника призраки в окны грозят.» [6, с. 51].

Цікавий твір Маркевича «Сон-трава», яким відкривається збірка «Украинские 
мелодии». Поневолений народ чекає на щось дивовижне,  таємниче... Підіймаються 
з могил козаки-діди і прадіди. Вони несуть із собою болі й муки, вони розкри вають 
сучасникам тяжку правду минулого, співзвуччям з меланхолійними настроями є 
мотив «романтичного болю»: «Лица, синия от муки, \ Шеи под петлёй, \ И оторванныя 
руки \ Принесут с собой; \ Груди, язвами покрыты, \ Кости, пыткой перебиты, \ Цепи 
по ногам; \ Придут, загремят цепями \ И голодными устами \ Что-то скажутъ вам.» 
[6, с.5].

Козацтво, з погляду Маркевича, це передусім – визволителі народу від магнатів, 
волелюбні і самовіддані романтичні герої.

На словесно-образному рівні поетика творів цих двох авторів досить 
активна – це передусім метафорична інтерпретація ключових образів таких як: серце, 
боротьба, душа, сльози, свобода, смерть, пісня, промінь, небеса, мрія, батьківщина. 
У збірці «Украинские мелодии» є чимало художніх образів і поетичних засобів, що 
стали традиційними в подальшій творчо сті українських романтиків. Це і «високі 
могили» – свідки мину лої слави, і «вороний кінь» – вірний друг і порадник козака, 
і «степ широкий», і «буйний Дніпро», і «вечірня зоря-зіронька». У творчості 
Маркевича особливо характерним є романтичний образ бандуриста. З образом 
бандуриста-кобзаря, якого уважно й любовно слухає народ, Маркевич пов'язує образ 
поета, що «своєю музою» служить народу. Про завдання поета Маркевич говорить у 
дусі романтизму: «Певец вдохновенный назначен судьбою, \ Чтоб голосом дивным 
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тревожит мечту, \ Чтоб петь и венчать благородной рукою \ Отчизну, свободу, 
любовь, красоту.» («Певец») [6, с. 35].

Поетична збірка Маркевича «Украинские мелодии», як і «Мелодії» Томаса Мура, 
були важливим творчим доробком, що органіч но включався в річище українського 
та англійського романтизму. Цьому сприяли їх оригінальна, маршова чи пісенна 
метрика, їх звучна, проста і, разом з тим ,уміла рима, вдале поєднання ліричного 
пориву з епічною інтонацією.

Отже, «Мелодії» відзначались не тільки бездоганністю поетичної форми, 
але й головним чином мали намір розкрити змістовне багатство пісенно-поетичної 
культури українського та ірландського народу. 

Простеживши еволюцію мислення українського автора романтичної лірики 
передусім потрібно заперечити думку окремих дослідників про те, що «Єврейські 
мелодії. Елегії» Маркевича – це його переклад «Єврейських мелодій» Байрона. 
Перекладачем «Єврейських мелодій» Байрона можна назвати М. Лермонтова, але аж 
ніяк не М. Маркевича, оскільки за змістом вірші суттєво відрізняються від оригіналів 
і є фольклоризованими переспівами.

Цілком закономірно, що тенденції та засади байронічної течії з’явились 
в українському романтизмі. Проте вони не набули такого масштабу, як у Франції 
чи Росії, і скоріше тяжіють до німецької або італійської літературних рецепцій, які 
характеризуються відсутністю виразно окреслених байронічних поем та байронічних 
героїв. Прикметними рисами байронічної поеми є фрагментарність, уривчастість, 
зосередженість оповіді навколо почуттів одного героя, ліричні авторські відступи. 
Дія творів зосереджена навколо внутрішнього життя, душевного конфлікту, 
кохання героя. Композиція має очевидні сліди синкретизму літературних жанрів, 
наявність ліричної та драматичної стихій: лірична увертюра, раптовий початок дії, 
що безпосередньо вводить читача у певну драматичну сцену, зосередженність дії в 
окремих драматичних ситуаціях, уривчастість і недомовленість, ліричні повтори, 
запитання, вигуки і ліричні відступи поета. В «Єврейських мелодіях» М. Маркевич 
також уживає тропи ліро-епічної манери, прийоми емоційного характеру – заклики, 
запитання, повтори і т. п.: «...О солнце тех, кто не вкушает сна, \ Звезда задумчивих, 
печальная луна! \ Украся свод небес эфирный и пространный, \ Сколь ты прелестна 
для очей!» [5, с. 63]. «...Всю тленность, скорьби все и страх \ Как хрупку цепь 
повергнуть в прах? \ И будет так! [5, с. 64]. «...Кто-б описал твои черты? \ Какому 
смертному изобразить возможно \ Хоть искру от луча небесной красоты? \ И голос и 
слова пред нею все ничтожно!» [5, с. 70].

Прикметні композиційні риси байронічної поеми – уривчастість та 
недомовленість – підвищують поетичність оповіді, створюють атмосферу 
таємничості. Цим прийомом рясніють усі «Єврейські мелодії. Елегії» М. Маркевича, 
а типографічно це передається за допомогою крапки з комою: «...Из памяти у всех 
людей / Воспоминанье прежних дней; / Но их погибший след пред ней не можетъ 
скрыться» [5, с. 65]. «Недавно видел я как улыбалась ты; / Сапфир перед тобой терял 
все красоты» [5, с. 71].
 Тематична палітра Дж. Байрона вирізняється різнобарвністю відтінків, 
але домінуючого значення в ній набули мотиви та настрої розчарування, туги, 
спліну, меланхолії, ностальгії, самотності, «світової скорботи» й т. п. Схожі настрої 
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відчуваються і в романтичній поезії Миколи Маркевича. У другій та третій мелодії 
йдеться про момент смерті та про те, що трапляється з душею після смерті. Щоб 
підсилити цей мотив автор використовує контраст: «Пред ней – негибнущей и 
вечной, \ Невидимой и безконечной, \ Откроется-ли то, что время погребло, \ Что в 
небе и в земле, и будет и прошло?» [5, с. 65]. 

Співзвуччям з меланхолійними настроями є мотив «романтичного болю 
серця»: «...Но слабый лучь его на сердце оставляет \ Печали хлад и мрак ночной» [5, 
с. 63].
 Портрет байронічного героя базується на контрасті білого та чорного 
кольорів. Прикметно, що й у зображенні дівчини у п‘ятій мелодії ключовими є ті самі 
тони і починається вона подібно:
 (у Байрона)                                                         (у Маркевича)
«She walks in Beauty, like the night         «Она идетъ, идетъ, блистая красотой...  
Of cloudless climes and starry skies;      ...И черные власы, и длинныя ресницы
And all that’s best of dark and bright»       И белизна и станъ и светъ ее очей»
                                                     [10]                                                         [5, с. 68]

Утім, український романтик на відміну від англійського подає детальні 
портретні характеристики свого типажу, обмежуючись тільки деякими зовнішніми 
ознаками (и черные власы/ и белизна и станъ и светъ ее очей), у Байрона ж контраст 
(dark and bright/ темнота та світло) більш глобальний.

Для «Єврейських мелодій» Дж. Байрона характерні біблійні мотиви. Вони 
були написані на прохання Д. Кіннерда, як тексти для майбутніх музичних партитур 
композиторів І. Натана та Д. Брехема протягом 1814-1815 рр. Цим ліричним 
варіаціям на сюжети «Старого Заповіту» притаманні й філософські медитації з 
приводу вічних людських запитань. Скажімо, беручи за взірець слова Святого 
Письма, автор розмірковував про потойбічне життя («Якби той вищий світ» / «If that 
high world»), суєтність людського буття («Все – суєта, - сказав пророк» / «All is vanity, 
saith the preacher»). Ті ж мотиви присутні і у мелодіях Маркевича: «Когда хлад смерти 
прекратит \ И наши страсти и мученья, \ Куда безсмертная душа моя летит?... \ …
Хаос, каков он был до сотворенья мира» [5, с. 65]

На словесно-образному рівні літературна поетика творів авторів досить 
активна, це насамперед метафорична інтерпретація ключових образів таких як: 
серце, душа, сльози, смерть, пісня, промінь, небеса, мрія. 

Як відомо, в різних літературах виявилися поети, особливо сприйнятливі до 
естетики та філософії байронізму чи патріотизму Т. Мура. Більшість із них – визначні 
літературні постаті, для яких англомовні автори стали імпульсом для виявлення їхніх 
аналогічних творчих інтенцій. В Україні таким митцем став Микола Андрійович 
Маркевич, добре обізнаний з творчістю англійського та ірландського барда, про що 
свідчить його перекладацька та поетична діяльність. 
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