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Вiсторiї європейських лiтератур доби Про-
свiтництва поряд з iншими лiтературними на-

прямами i стилями важливе мiсце посiло рококо. Без
його уїдливої i водночас витонченої сатири, настанови
на розважальнiсть, гедонiзм та схiдну «екзотику» не
можна й уявити творчостi Ш.Монтеск’є («Перськi лис-
ти»), Вольтера («Орлеанська дiва»), Д.Дидро («Не-
скромнi скарби»). Протиставляючи класицистичному
дидактизмовi свiт чуттєвих розваг i насолод, рококо ви-
ступило проти принципу класицистичного, в своїй ос-
новi рацiонального, вiдтворення дiйсностi в художньо-
му образi, в якому «наслiдування природi» спотворюва-
лося вiдiрваним вiд живої конкретики життя моралiза-
торством. При цьому гедонiзм рококо виявив близь-
кiсть до просвiтницької картини свiту, згiдно з якою
людина за своєю природою прагне насолод та радощiв
життя. Щоправда, його художнiми принципами актив-
но користувалися тi письменники, котрi виходили да-
леко за межi просвiтницької лiтератури: рококо вияви-
лося, наприклад, у такому преромантичному явищi, як
готичний роман (В.Бекфорд «Ватек»). Водночас край-
нощi рокайльної картини свiту, зокрема iдеї про пошук
чуттєвого «задоволення», уособлює творчiсть маркiза
де Сада («Жюльєтта», 1797).

Термiн «рококо» походить вiд французького «roc-
caille», що в перекладi означає «схожий на мушлю» або
«камiнець неправильної форми». Мушля, її примхливi
i вигадливi форми стали символом цього мистецтва,
що культивувало легкiсть, грацiознiсть, грайливiсть та
витонченiсть. Ідейнi принципи рококо були вдало
сформульованi ще в кiнцi 60-х рр. ХVІІ ст. Ж.Лафонте-
ном, який у передмовi до повiстi «Кохання Психеї та
Купiдона» (1669) зазначав: «Моя головна мета – не-
одмiнно подобатися. Щоб досягти цього, я вивчав сма-
ки нашого столiття. І пiсля тривалих дослiдiв дiйшов
висновку, що смак наш тяжiє до галантного й
жартiвливого, i не тому, що ми зневажаємо пристрастi.
Навпаки, не знаходячи їх у романi, поемi чи п’єсi, ми
скаржимося на їхню вiдсутнiсть. Проте в такому оповi-
даннi, як моє, в якому поєднуються дива i приємне
базiкання i яке здатне потiшити навiть дiтей, слiд вiд
початку i до кiнця бути грайливим, прагнути до галант-
ностi й – одночасно – до жартiвливостi»1.

Становлення цього явища мистецтва вiдбувалося в
рiчищi бурхливих i принципових змiн у характерi ху-
дожньо-образного освоєння свiту i людини на межi
ХVІІ–ХVІІІ ст. в країнах Захiдної Європи. У цей час у
європейськiй художнiй свiдомостi починають переос-
мислюватися емоцiйно-напруженi форми бароко. Ми-
стецтво, що вирiзнялося складними метафорами, але-
горiями, символами, поступово змiнювалося. У ньому
з’явилися моделi художнього мислення, якi не цура-
лися вигадки, фантазiї, травестiї i пародiї. Водночас не
можна не помiчати й зв’язку рококо з бароковою лiте-
ратурною традицiєю, що вiдчувається й у спiльнiй тен-

денцiї до обстоювання екстатичних, експресивних
форм. Їх об’єднує iнтерес до чуттєвої природи людини,
акцент на її пристрастях та iмпульсивних пориваннях
i бажаннях, використання незвичних i витончених
форм. Не дивно, що iнодi в зарубiжному лiтературо-
знавствi рококо називають «пiзнiм бароко».

Уже на початку ХVІІІ ст. у французькому живописi
починають користуватися популярнiстю сюжети,
пов’язанi з античними божествами земних радощiв –
Вакхом, Амуром i Венерою (Ш. де Лафосс, Ф. де Труа,
Л.Булонь). Загалом у живописi у цей час домiнують
легкiсть малюнка, свiтла i прозора колористика, набу-
вають поширення пасторальнi мотиви. Найповнiше цi
тенденцiї втiлилися у творчостi Ф.Буше, який любив
малювати пустотливих амурiв, красуню Венеру й
струнку Дiану, що чепурилися, плели вiнки, грали на
сопiлцi й пригощалися вином, або одягнених для балу
пастухiв i пастушок. 

Нове свiтобачення заявило про себе й у фiло-
софськiй думцi, що висловила сумнiв щодо можли-
востi рацiонального пiзнання свiту. Виразником таких
iдей виступив П.Бейль, котрий у своєму «Історичному
i критичному словнику» (1702) наголошував на тому,
що розум «здатний лише на те, щоб усе заплутувати i
викликати сумнiв у всьому»2. Саме цим можна пояс-
нити тяжiння рококо до пошуку насолод – вони у
своєрiднiй формi мали «компенсувати» недоско-
налiсть людини в iнтелектуальному планi. З’яв-
ляється думка, що повноту щастя особистостi дає вже
факт її народження. Цю iдею пiдхопили просвiтителi,
переосмисливши її у концепцiю «природної людини».

Позначилося рококо i на тогочаснiй естетичнiй
думцi. Найпоказовiшою постаттю тут слiд вважати
Ж.-Ф.Мармонтеля. У «Досвiдi про людський смак»
вiн припустив, що вiдчуття смаку є своєрiдним про-
явом «пристойного», у вихованнi якого особливу роль
вiдiграють «витонченi мистецтва», що культивують
шляхетнiсть, ввiчливiсть, спокусу, насолоду i при-
ємнiсть.

Закономiрно, що таке свiторозумiння суперечило
основним моральним настановам Контрреформацiї з її
тезою про необхiднiсть «вiдчужити» людину вiд самої
себе, вiд свого природного начала. Не можна також не
помiтити i зв’язку рококо з фiлософським сенсу-
алiзмом, який цiкавився чуттєво-емпiричною оболон-
кою свiту, його зовнiшнiм матерiальним розмаїттям
форм. Саме ця близькiсть рококо до сенсуалiзму викли-
кала симпатiю до нового стилю серед багатьох письмен-
никiв-просвiтителiв.

Зрозумiло, що стиль рококо вплинув i на тогочасну
моду: розкiшний костюм бароко змiнюється новим
«iнтимним» вбранням, у якому переважають декора-
тивнi й орнаментальнi елементи, вiддається належне
витонченостi, кокетливостi i навiть примхливостi. Про-
те i тут рококо виявило свою спорiдненiсть з iдеями
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просвiтителiв, i насамперед це стосується таких визна-
чальних понять, як «природа» i «природнiсть». Істори-
ки моди небезпiдставно пишуть про те, що природа як
специфiчна реальнiсть проникала в палаци через вiкна
салонiв, позначившись на тканинах i зачiсках, якi нага-
дували дерева, квiти, фонтани i навiть садову архiтек-
туру.

Рококо вiдкрило для європейської культури пор-
целяну, менует, соло на флейтi. Воно культивувало
мiнiатюрнi форми: ювелiрнi композицiї з кришталю,
перламутру, дорогоцiнного камiння, iнодi пiдкреслено
неправильної форми. З рококо пов’язують розквiт та-
кого жанру, як опера-балет, у якому переважають пас-
торальнi мотиви, а танок природно поєднується зi
спiвом та музикою на тлi лiричних пейзажних деко-
рацiй (Детуш, Кампра).

Інтерес до фантастики, iлюзiї, казковостi пробуджує
увагу в рококо до лiтературної казки. Уже з кiнця ХVІІ
ст. казки починають друкувати як цiлком самостiйнi
лiтературнi твори, що являють собою особливий жанр.
«Новi феї» – головнi персонажi цих казок – мали то-
ненькi крильця i як метелики лiтали довкола духмяних
садiв, чудових фонтанiв, мармурових басейнiв (Г. де
Мюре, К. де ла Форс (Ш.Розе), М.-Ж.Лерiт’є де Вiлан-
дон). Нову хвилю iнтересу до казки викликав переклад
«Тисячi й однiєї ночi», здiйснений Ш.Галаном протя-
гом 1704–1717 рр. Цей переклад вiдкрив для європей-
ської художньої свiдомостi «схiдну екзотику», котра
стала одним з провiдних мотивiв у лiтературi рококо.

Рококо в європейських лiтературах засвiдчило
важливi зрушення у свiтоглядi людини, зокрема воно
вiдкрило особливий тип еротизму i гендерної пробле-
матики. Кохання у творах рококо зображувалося як
приємна гра, що може приносити задоволення. При-
родно, що це привело до вироблення специфiчного ар-
тистичного стилю: в лiтературi рококо панує
«легкiсть», у манерi оповiдi – пластична iронiя. Тут
чiтко окреслюється настанова на розважальнi власти-
востi художнього слова. У сюжети проникають iсторiї
з посиленим авантюрним началом. Найпоказовiшим у
цьому планi був роман Д.Дидро «Нескромнi скарби»
(1748), в якому жiнки вдало приховують безлiч iнтим-
них таємниць i лише зачарований перстень султана
Мангогула допомагає пролити свiтло на правду. Цiка-
во, що у своїй подальшiй творчостi Д.Дидро вiдмов-
ляється вiд художнiх принципiв рококо i навiть крити-
кує його представникiв.

Ігрове начало в рококо мало надзвичайно глибоке
пiд@рунтя. Воно вiдчувалося не лише на рiвнi стилю i
проблематики мистецтва, а й охоплювало важливi
суспiльнi явища тогочасного життя. За часiв рококо, за
словами Й.Гейзiнги, «мистецтво правлiння державою:
полiтика кабiнетiв, полiтичнi iнтриги й авантюри –
воiстину ще нiколи не були до такої мiри грою»3. При-
родно, що епiкуреїзм лiтератури рококо давав
можливiсть уникати важливих суспiльних проблем.
У творах письменники, як правило, вiдмовлялися вiд
зображення надмiрних пристрастей та спалахiв
чуттєвої натури людини. Власне, все це вкладалося у
специфiчну концепцiю рокального «безхмарного щас-
тя», яке мало вiдзначатися iдилiчною мрiйливiстю,

зовнiшньою гармонiйнiстю, вiдчуттям особливого спо-
кою – «спокою задоволення». Не дивно, що рококо
культивувало образи лiричних мрiйникiв, котрi були
надiленi тонкою душевною органiзацiєю, але залиша-
лися далекими вiд реального свiту з його повсякденни-
ми турботами й проблемами (французькi поети Г.-
А.Шольє, Ш.-О.Лафар).

На перший погляд може скластися враження, що го-
ворити про рококо в українськiй лiтературi надто мало
пiдстав, оскiльки нi полiтичнi, нi iсторичнi обставини аж
нiяк не сприяли розвитковi цього художнього стилю на
українському @рунтi. Дiйсно, українська художня
свiдомiсть протягом ХVІІІ ст. формувалася у надзви-
чайно складних iсторико-культурних умовах. Ідеться
про загальний занепад iсторичного життя, слабкiсть
нацiонального свiтогляду, постiйний полiтичний i куль-
турний тиск з боку державницької росiйської нацiї. То-
гочасний лiтературний процес був слабко диференцiйо-
ваний, а у творах письменникiв синкретично переплiта-
лися рiзностадiальнi художнi тенденцiї: риси Ренесансу,
Бароко, Класицизму i раннього Просвiтництва. Акту-
альними залишалися архаїчнi фольклорнi традицiї в зо-
браженнi свiту i людини, коли часто домiнували худож-
ньо-образнi структури, зорiєнтованi не на окремого
iндивiда, а на конвенцiйну або колективну свiдомiсть.
Природно, що за таких умов рококо не могло сформува-
тися в українськiй художнiй свiдомостi як самостiйне,
так би мовити, «чисте» стильове явище. Але не можна
сказати, начебто воно взагалi оминуло українську лiте-
ратуру i не полишило в нiй жодного слiду. Інша рiч, що
прояви рококо не завжди можна побачити на поверхнi
художнiх творiв, а його дослiдження вимагає проник-
нення крiзь товщу лiтературознавчих нашарувань у гли-
биннi естетико-художнi основи творчостi багатьох ук-
раїнських письменникiв. 

Пiдстави для появи рококо в українськiй лiтературi
були закладенi народною та напiвнародною культурною
традицiєю, насамперед бурлескно-травестiйною поезiєю
ХVІІ–ХVІІІ ст., яка успадковує й розвиває тематику на-
родної смiхової культури, обстоює безпосереднiсть i здо-
рову грубiсть у сприйняттi свiту, поширює iдеї
анархiчного гедонiзму, не цурається плотських утiх i
розваг. Це могли бути вiршi-орацiї («Ово ж i я, пано-
ве…», «От юж i я, пан Івах», «Звичаї тiї з давнiх школярiв
бували…»), вiршi-травестiї («Пiснь рождеству Христо-
ву», «Рiздвяна вiрша» («Чи чули ви панове, зроду…»)),
бурлескно-гумористичнi вiршованi оповiдання («Лiкар-
ство на болящих немощiю п’янства, iли Бахуса новоiзоб-
рiтєнноє»), в яких одним з провiдних мотивiв був мотив
вродженого прагнення людини шукати найрiзно-
манiтнiшi насолоди в життi, в тому числi й матерiально-
тiлеснi – добра їжа, випивка, здоровий жарт, iнодi гру-
бий смiх. Проте неприхована зниженiсть бурлескного
стилю, його гiперболiчно-гротескнi форми були далеки-
ми вiд легкої грайливостi та витонченостi рококо, що,
звичайно, не дозволяє говорити про те, що українська
бурлескно-травестiйна поезiя була безпосередньою
предтечею рококо в українськiй лiтературi. Швидше це
була поезiя, що формувала особливий морально-етич-
ний комплекс (близький лише у певному аспектi до ро-
коко), в якому широко представленi епiкурейськi моти-
ви пошукiв щастя через задоволення всiх природних по-
треб людини, що вiдчула духовну розкутiсть i прагла за-
довольнити всi свої бажання. Цiкаво, що в бурлескнiй

3 Х е й з и н г а Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня /
Й.Хейзинга. – Москва, 1992. – С. 210.



– 59 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
поезiї невiдомих авторiв поступово увиразнюється дум-
ка: людина здатна досягти «реального» щастя на землi,
якщо вона зможе вiдмовитися вiд комплексу багато-
страждальностi: 

Не треба юж скорбi мiти,
Лучче у радостi жити.

Українськi гумористичнi пiсеньки-пародiї з силь-
ним розважальним компонентом вiдiграли помiтну
роль у росiйському рококо. Вони за часiв правлiння
iмператрицi Єлизавети Петрiвни (1741–1761) кори-
стувалися особливою популярнiстю при росiйському
дворi, як, до речi, й український спiв, декор та виступи
бандуристiв, що було, на думку росiйського лiтерату-
рознавця О.Морозова, типовим проявом мистецтва
рококо4. На належнiсть цих пiсень до «легкої поезiї», в
якiй iшлося «про любов та її вплив на людину», свого
часу вказував i такий дослiдник давньої української
лiтератури, як М.Возняк5. Серед спiвакiв, творча доля
яких пов’язана з тодiшньою Росiєю, не можна не згада-
ти Г.Любистка, Г.Сковороду, Д.Бортнянського, який
згодом став вiдомим композитором.

На рiвнi стильової тенденцiї рококо заявило про
себе в окремих творах таких українських письмен-
никiв, як Ф.Прокопович, І.Ярошевицький та І.Макси-
мович. Ф.Прокопович, примiром, у вiршi «Жарт про
Венеру, яка шукає свого сина Купiдона» розумiє його
згiдно з анакреонтичною традицiєю як легку гру, яка,
щоправда, може принести людинi страждання. Зако-
ханiсть постає тут як жартiвлива витiвка хлопчика-
«пустуна» Купiдона, що залишається абсолютно бай-
дужим i «невблаганним» до почуттiв лiричного героя.
У вiршi «Плачет пастушок в долгом ненастье» поет
розвиває пасторальну тему пошукiв безхмарного
iдилiчного щастя серед чарiвної природи.

Рокайльнi художнi принципи простежуються, хоч i
меншою мiрою, в елегiї І.Ярошевицького «Купiдон,
або Крилатий Амур» (iз рукописної книги «Аполлонiв
Кедр», 1702), в якiй вiдбувається дiалог мiж Йоаса-
фом* i Купiдоном, котрий намагається проповiдувати
«легкi радощi» життя, передовсiм чуттєве кохання.
Цiкаво, що Йоасаф, котрий сповiдує аскетизм i
стоїцизм, визнає, що кохання здатне приносити лю-
динi щастя, наповнювати її вiдчуттям «легкостi», але
при цьому вiдкидає свiтськi почуття, з пересторогою
ставиться до стану закоханостi, вважаючи, що це може
штовхнути людину на «грiх». Інша рiч – Купiдон,
який є носiєм думки про те, що завдяки палкому ко-
ханню людина здатна подолати найбiльшi труднощi
життя, тому вiн принципово не приймає позицiї Йоа-
сафа, що наголошує на непохитностi «спокiйного» ро-
зуму. У протистояннi мiж розумом i почуттями сам ав-
тор твору займає позицiю, наближену до позицiї Йоа-
сафа, тобто таку, що бiльше вiдповiдає класици-
стичнiй доктринi, де прiоритетними є рацiоцентричнi
iдеали, вимога «узагальнення розумного» (П.Слотер-

дайк). Проте не можна не помiтити, що вiн iз сим-
патiєю змальовує й образ Купiдона, який попереджає
про те, що в свiтi запанує горе, якщо «любов в кригу
замерзне тверду». 

Сильнiше вiдчувається рококо в «Оде на первый
день мая 1761 года» І.Максимовича, в якiй змальову-
ються травневi рекреацiї. У творi поетизуються «при-
ятности любимых мест», оспiвуються «легкi» насоло-
ди: герої вiрша збирають у полi квiтки, плетуть вiнки,
задля «веселости» навiть вигадують рiзнi «искусства»,
що приносять втiху. Загальний пафос цiєї оди вiдзна-
чається настроєм безтурботної радостi, безпосе-
реднiстю i пасторальною наївнiстю:

Там дружка с дружкой веселятся,
То йдут, то на травi садятся,
Єдна всiм радость на лицi.
От радостi в цвiти валятся,
То сойдутся, то разбiжатся,
Держа пучок румян в руцi.

Навiть музи збираються в цьому вiршi у «союзы»
для того, щоб посилати шанувальнi промови i «комп-
лименты» до сонця, примножуючи тим самим «прият-
ности» життя.

Не без проявiв рококо розвивалася i тогочасна ук-
раїнська поезiя невiдомих авторiв, якi оспiвували
емоцiйнi стани розчуленостi i чутливостi й водночас
схилялися до гедонiстичного тлумачення кохання як
«земного» почуття («Реку, реку правду ненароком...»,
«Чом ти тужиш, серденько?..», «Тужив, гукав жалостi
голуб на бучинi...», «Красная богине»).

Синтез традицiй бароко i рококо характерний для
деяких вiршiв Г.Сковороди, в яких поет оспiвує пасто-
ральне життя з грою вiвчаря на сопiлцi («Гей, поля,
поля зеленi…»), стан «веселостi сердечної» («Вже хма-
ра пройшла. Веселка радiсно грає…»), селянську
iдилiю серед меланхолiйної i спокiйної природи, що
викликає роздуми лiричного героя про пошуки щастя
у «малих» радощах життя («O delikati blanda etc»). 

Українське бароко i рококо зближувала низка iдей-
но-естетичних мотивiв: усвiдомлення швидкоплин-
ностi часу, нетривкостi «абсолютних» цiнностей,
вiдчуття марноти життя, контрастностi у сприйняттi
свiту (дихотомiя розум / чуттєвiсть), а на рiвнi худож-
ньої форми – тяжiння до стильової «гри», культ ви-
тончених форм i вигадки як домiнанти художнього об-
разу, орiєнтацiя на античнiсть. Показово, що тогочасне
українське рококо охопило лише один лiтературний
рiд – поезiю. Своїми основними художнiми регiстра-
ми українське рококо в цей час нагадує той його тип,
що склався в таких захiдноєвропейських лiтературах,
як нiмецька (Й.Гюнтер, Б.Брокес, Ф.Гагедорн, по-
етичнi твори яких утворювали специфiчний симбiоз
одразу кiлькох художнiх стилiв – бароко, рококо i кла-
сицизму) та iталiйська (поезiя Аркадiї, у представ-
никiв якої бароковi форми легко трансформувалися в
рококо). Певна типологiчна близькiсть iснує мiж ук-
раїнською й iспанською лiтературами: окремi риси ро-
коко, позначенi впливами бурлескного гумору, були
характернi для прози такого представника пiзнього
iспанського бароко, як Х.Ф. де Ісла («Історiя знамени-
того проповiдника брата Херундiо з Кампасаса»,
1758). Серед слов’янських передусiм впадає в око
польська лiтература, в якiй рококо нашаровувалося на
бароковi форми i водночас переплiталося з класи-

4 М о р о з о в А.А. Судьбы русского классицизма / А.А.Мо-
розов // Русская литература. – 1974. – № 1. – С. 22.
5 В о з н я к М. Історiя української лiтератури : у 2 кн. /
М.Возняк. – Львiв : Свiт, 1994. – Кн. 2. – С. 71.

* За iсторичними свiдченнями, вiн – царевич, якого
вiдлюдник Варлаам навернув у християнство i який прожив
у пустелi 25 рокiв, пiсля чого став персонажем середньо-
вiчного роману «Варлаам та Йоасаф».
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цизмом у рiчищi становлення «нової» теорiї лiтерату-
ри, що вiдзначалася «гарним смаком» i базувалася на
«чулостi» й «делiкатностi»6, а також чеська, де пiд
впливом захiдноєвропейської культури елементи ро-
коко настiльки органiчно увiйшли в систему худож-
нього мислення бароко, що, на думку О.Мильникова,
цей синтез породив нову якiсть, котру можна оцiнюва-
ти як «власний розвиток панiвного стилю»7. Власне
кажучи, в цьому ракурсi й українське рококо «впи-
сується» в систему iнших європейських лiтератур як
таке вiдносно самостiйне стильове явище лiтератури,
яке вже у ХVІІІ ст. виявило здатнiсть до лабiльних i
динамiчних поєднань з панiвним на той час бароко, що
й було одним iз перших iмпульсiв на шляху ствер-
дження просвiтницьких моделей i структур художньо-
образного освоєння свiту i людини, де рокайльний по-
шук земних «насолод» трансформувався в iдеологiю
пошукiв земного «щастя», до якого, як гадали просвi-
тителi, прагне кожен iндивiд. 

У першi десятилiття ХІХ ст. стиль рококо в укра-
їнськiй лiтературi заявив про себе в руслi рiзних за
своїми рушiйними силами й складниками стильових
потоках i зачепив прозу, поезiю i драматургiю. У цей
час на сторiнках перших українських часописiв «Ук-
раїнський вiсник» i «Український журнал» друкують-
ся перекладенi з iнших мов статтi та нариси, в яких
пропагується художня словеснiсть, що приносить за-
доволення читачам, викликає в них вiдчуття радостi
вiд життя. Увагою, зокрема, користується пасторальна
лiтература в її найрiзноманiтнiших проявах. В «Укра-
їнському вiснику» друкується в перекладi з фран-
цузької Р.Гонорським стаття «Дещо про елегiю», де
елегiя розглядається як жанр, який захоплює тихим i
приємним чуттям8.

В «Українському журналi» натомiсть було опуб-
лiковано переклад уривка з Ж.-Ф.Мармонтеля «Про
поезiю пастухiв», у якому цей рiзновид поезiї розгля-
дається як такий, що наслiдує сiльськi звичаї в їхнiй
приємнiй простотi9.

Крiзь призму iдейних принципiв рококо дивиться
на селянське життя i тогочасний критик І.Вернет,
який оспiвує його як еталон безжурного щастя, вiльне
вiд надмiрних пристрастей i переживань та сповнене
особливим настроєм святковостi й вишуканостi: «Как
приятна сельськая жизнь! Как весело смотреть на ра-
боты поселян и на стада, стерегомые пастухами и игра-
ющими на свирелях!»10.

Прибiчником iдилiчного життя пастухiв був i Р.Го-
норський у книзi «Спроби в прозi», який, щоправда,
зазначав, що їхня безтурботнiсть є лише вигадкою й
оманою, далекою i недосяжною мрiєю. Однак це не за-
вадило йому зробити наступний висновок: «Если об-
ман приятен, то почему же не вдаваться в него? Поче-

му не мечтать с Тибуллом и не пленяться красотами
той жизни, которую он себе изобразил? А мир пасту-
шеский? А Вергилий, Тасс, Гварини и Геснер? Да, и
они мечтали, но когда я их читаю, то делаюсь совре-
менником пастушков и пастушек их, живу между ни-
ми»11. Цiкаво вiдзначити, що саме Р.Гонорський у
своїх лiтературно-критичних працях розробив оригi-
нальну концепцiю лiричної прози («живописной про-
зы»), згiдно з якою мова художнього твору має бути
милозвучною, приємною, здатною вiдбивати всi ра-
дощi життя.

Вiдомий тогочасний український критик О.Скла-
бовський виступив з цiлою низкою росiйськомовних
вiршiв, у яких оспiвував красу життя серед природи:
його лiричний герой захоплюється красотами тихого
гаю, iдеалiзує кохання пастухiв, шукає задоволення в
станi меланхолiйної туги («Дафнiс i Коридон», «Подо-
рожнiй i потiк», «До джерела», «До Алiни», «Долиною
ллється тiк…», «Повний мiсяць над рiкою»). У вiршi
«Дафнiс i Коридон» вiн навiть сформулював мораль-
но-етичну формулу вiдчуття насолоди вiд життя, яка в
цiлому збiгається з уявленням про щастя в рококо:
«Без грусти нет в сем мире наслажденья»12.

Впливи рококо простежуються i в росiйськомов-
них поезiях П.Гулака-Артемовського i Є.Гребiнки.
Перший за мотивами твору «Атрей i Фiєст» фран-
цузького письменника П.-Ж.Кребiйона створює од-
нойменну вiршовану трагедiю, а також друкує в
11 номерi «Українського вiсника» за 1819 р. уривок
«Мудрiсть» з поеми «Щастя на землi», в якому висло-
влює думку про природне бажання людини уникати в
життi нещастя i вiдчувати блаженство навiть у сумнiй
долi. У творi превалює характерна для рококо «деко-
ративна» лексика й образнiсть: «эфир», «фимиам»,
«легкое облачко с лазуревого свода», «агнец крото-
сти», «дщерь небес».

У Є.Гребiнки рококо проникає у твори, в яких вiн
звеличує вишуканiсть i пiднесенiсть любовних почуттiв
(«Романс», «Печаль»), прислуховується до перебiгiв
рiзних вiдчуттiв лiричного героя, насамперед тих, що ви-
кликанi тендiтним натхненням («Недуг»), змальовує
iдилiчну гармонiю людських стосункiв на тлi безневин-
ної природи («Роса»), переповiдає легендарнi iсторичнi
подiї, бачачи в минулому iдеал щасливого «золотого
вiку» («Бенкет Рогдая»).

Своєрiдно трансформувалося рококо i в поетичнiй
спадщинi П.Бiлецького-Носенка, який широко впрова-
див до української лiтератури такий популярний серед
представникiв захiдноєвропейського рококо жанр, як
лiтературна казка. Написанi у вiршованiй формi, розра-
хованi на комiчний ефект, сповненi натуралiстичних
подробиць, казки письменника спиралися на традицiї
таких авторiв, як Лафонтен та Вольтер, i мiстили потуж-
ний розважально-повчальний елемент («Мильнiї бань-
ки», «Пан писар», «Три бажання», «Помилки», «Урок
панам (Подражание Вольтеру)», «Добриня да цуцик»).

Ігровим тоном оповiдi, настановою на вiдтворення
емпiрично-побутових реалiй вiдзначається поема
П.Бiлецького-Носенка «Горпинида, чи Вхоплена Про-

6 K l i m o w i c z M. Oświecenie / M.Klimowicz. – Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naykowe, 1975. – S. 283.
7 М ы л ь н и к о в А.С. Эпоха Просвещения в чешских зем-
лях: идеология, национальное самосознание, культура /
А.С.Мыльников. – Москва : Наука, 1977. – C. 160.
8 Нечто об элегии (Сочинение Жокура) // Украинский вест-
ник. – 1817. – Кн. 6. – С. 287, 288.
9 О пастушеской поэзии (Из Мармонтеля) // Украинский
журнал. – 1825. – № 16. – С. 212–215.
10 Украинский вестник. – 1817. – Кн. 10. – С. 26.

11 Г о н о р с к и й Р. Опыты в прозе / Р.Гонорский. – Х. :
В университетской типографии, 1818. – С. 39.
12 Опыты в стихах Александра Склабовского. – Х., 1819. –
С. 149.



зерпина». Цiкаво, що пародiйна манера творення ху-
дожнього образу, орiєнтацiя на народний вiталiзм i гу-
мор тут не суперечили рококо, а своєрiдно його допов-
нювали засобами бурлеску i травестiї. Прояви рококо
тут можна побачити в натуралiзмi окремих сцен, у на-
явних соковитих побутових деталях, барвистих опи-
сах окремих персонажiв. Горпиниду, наприклад,
змальовано як дiвчину, в якiй автор бачить передусiм
її тiлесну вроду та звабливiсть. Її мова – «медовая», очi
в неї – «ясний свiт небес», сама вона – «бiла, мов то-
полi лист», «червона, гарна, мов калина» i «пухка, як
м’якиш коровая». В подiбнiй тональностi змальо-
вується i «зелений двiр» бiля Пергаму, де мешкала Це-
рера. Вiн – «гайками любо осiненний», у ньому – сяй-
во «любого» сонця. Словом, усе це нагадує таку хара-
ктерну для рококо iдилiю безхмарного життя серед
причепуреної сiльської природи.

Анакреонтичнi мотиви в дусi рококо помiтнi також
у вiршi П.Бiлецького-Носенка «Опiзнившийся Лель»,
у якому розповiдається про витiвки «хлопеняти» Ле-
ля, який замiсть подяки за те, що йому дали притулок
одного холодного вечора, «огненною стрiлою» влучає
в серце лiричного героя i той починає страждати вiд
надмiрно палкого кохання. 

З бiльшою силою рококо проявилося у вiршi «Ро-
манс. (Наслiдування Гете)», який написав, iмовiрно,
старший син П.Бiлецького-Носенка Павло в роки його
вiйськової служби на Кавказi. Бурлескнi елементи тут
виявляються слабко, натомiсть посилюється лiричний
струмiнь у змалюваннi настроїв закоханого лiричного
героя, почуття якого помiтно iнтимiзуються. Вiн усюди
«чує голосок» своєї милої, згадує її повсякчасно: i тодi,
коли «зiрка ясная на всходi загориться», i коли «мiсяця
чоло жемчужне» вiддзеркалюється у рiчцi. Загалом у
вiршi вiдчувається настанова змальовувати вишуканi
почуття, герой згiдно з традицiями рококо порiвнює
свою кохану з «ангелом легкокрилим».

Вияви рококо можна побачити i в українськiй прозi
першої половини ХІХ ст., особливо в повiстях
Г.Квiтки-Основ’яненка. Сатирично зображенi герої
«Пана Халявського» сумують, наприклад, за тими ча-
сами, коли можна було одержувати втiху вiд найрiзно-
манiтнiших i найвитонченiших страв, що подавалися
до столу у строгiй вiдповiдностi зi старовинним етике-
том. Пiсля їжi всi грали в екзотичнi, або, за словами ав-
тора, «замысловатые» салоновi iгри – «креймашки»,
«скраклi», «деркача», «королiв». Пiд час останньої гри
панночки цiлували молодих людей, що флiртували й
загравали до них. Уражений солодкою стрiлою кохан-
ня пустуна Амура, Трушко Халявський пiсля чергової
удаваної хвороби, «пронемогши для приличия не-
сколько дней, выздоровел и встал для любовных, при-
ятно невинных наслаждений». Та й iншi герої твору
стверджують, що «любовь есть приятное занятие, что
для него можно пожертвовать свободным получасом». 

Близьке до рококо iдилiчно-рафiноване ставлення
до селянського життя обстоює оповiдач у творi
Є.Гребiнки «Двiйник», який стверджує: «Я с молоду
любил сельскую жизнь и посвятил не одну слезу чув-
ствительному Геснеру. Беззаботная радость поселян
очаровала меня; я начал идиллически верить в земное
счастье людей». 

Традицiї лiтератури рококо заявили про себе i в
раннiх повiстях М.Гоголя, особливо в тих iз них, котрi

зберiгають тiсний зв’язок з бурлескно-травестiйними
традицiями української лiтератури. Стиль рококо в
М.Гоголя зустрiчається поряд з бароковими тен-
денцiями. Цiкаво, що рококо, з одного боку, як уже за-
значалося, було дуже близьким стилем до бароко, а з
другого, не можна обiйти увагою того факту, що твор-
чiсть письменника припадає на той час, коли традицiї
українського бароко вже вiдходили в минуле. В укра-
їнськiй лiтературi кiнця ХVІІІ – початку ХІХ ст., що
не тiльки хронологiчно, а й за своїм «духом» була
близькою М.Гоголю, все ще зберiгалися пiзнi форми
бароко, якi поступово трансформувалися в рококо, як,
до речi, i в iншi художнi стилi – сентименталiзму, пре-
романтизму i романтизму. Бiльше того, художнє мис-
лення М.Гоголя в цiлому рядi творiв рельєфно вiдби-
ває ситуацiю стильової амальгамностi української
лiтератури. Іншими словами, у межах одного твору
письменника можемо спостерiгати органiчне поєднан-
ня рiзноманiтних за своїми художнiми регiстрами
лiтературних явищ. Це було однiєю з показових рис у
розвитку української лiтератури кiнця ХVІІІ – першої
половини ХІХ ст. При цьому, як i в багатьох україн-
ських письменникiв, цi явища у нього найчастiше не
суперечили одне одному, а мирно спiвiснували навiть
у межах одного твору або навiть циклу творiв.
Скажiмо, у «Вечорах на хуторi бiля Диканьки» можна
побачити i руссоїстсько-просвiтницьке оспiвування
життя близьких до природи українських селян, i ро-
мантичну фантастику з елементами преромантичної
готики, i нашарування барочного свiтовiдчуття з його
уявленнями про потойбiчнi сили, i характерний для
просвiтительського реалiзму iнтерес до емпiричних
реалiй побуту. В «Мертвих душах» проглядають тра-
дицiї крутiйського роману бароко i просвiтительсько-
го роману-подорожi ХVІІІ ст. (Т.Смоллетт, Л.Стерн).
А у «Вiї» – не тiльки романтична екзотика i захоплен-
ня народними легендами, а й тенденцiя до переосмис-
лення традицiй європейського «чорного» або готично-
го роману з елементами барочної метафiзики зла. Вод-
ночас у «Тарасi Бульбi» не можна не помiтити не
тiльки романтичного пафосу й iсторизму, але й класи-
цистичного уявлення про iдеал «общого добра» i хара-
ктерної для цього лiтературного напрямку жорсткої
моральної шкали в оцiнцi поведiнки героїв, що
вiдстоюють усiм своїм життям загальнi в межах
нацiональної спiльноти iнтереси i цiнностi. 

У творах письменника залишається мiсце i для ок-
ремих елементiв такого стилю, як рококо – стилю,
який посiдав своє, iсторично зумовлене мiсце в ук-
раїнськiй лiтературi цього часу. Однак, говорячи про
вияви рококо у творчостi Гоголя, необхiдно вiдразу за-
уважити, що тут не йдеться про те, що цей художнiй
стиль мав визначальний вплив на творчiсть письмен-
ника, був, так би мовити, показовим етапом у його ху-
дожнiх пошуках. Швидше тут доречно говорити про
один iз важливих компонентiв, одну зi складових (по-
ряд з iншими) його художнього мислення, без враху-
вання якої не можна повнiстю зрозумiти складну
дiалектику творчої еволюцiї письменника, його
зв’язкiв iз традицiями не тiльки української, але й
iнших європейських лiтератур. При цьому цiкаво
вiдзначити, що рококо у творах Гоголя мало зовсiм
iншу природу, нiж, скажiмо, у творчостi раннього
О.Пушкiна або К.Батюшкова. 

– 61 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО



Уже в Нiжинськiй гiмназiї, де навчався Гоголь, «дух»
європейського рококо часто супроводжував заняття
гiмназистiв. У її стiнах популярними були «легкi вiршi»
П.Беранже i байки Ж.Лафонтена. Читання останнього,
наприклад, сприяло «приємному i шляхетно-жартiвли-
вому проведенню часу»13. Традицiї «легкої» європейсь-
кої поезiї рококо згодом оригiнально виявилися в «Ганцi
Кюхельгартенi», в образнiй i стильовiй структурi якого
простежується цiла низка характерних для цього стилю
елементiв: оспiвування природної iдилiї з веселим
спiвом птахiв, замилування самотнiстю, що дарує герою
«сладкие печали», Луїза, що порiвнюється з «ангелом
светлым», але – i це особливо важливо – одночасно в неї
«лукавый взгляд», вона лякає героя «желаньем злым» i
тому нагадує йому «шалунью резвую». Згадує М.Гоголь
i Амура (один з найпопулярнiших образiв у лiтературi й
живописi рококо), i фiлософа «насолод» Епiкура. Пока-
зовою також є i його лексика: «дыхание амры», «эфир
голубой», «рои мотыльков», «беломраморные плечи»,
«плоды мангустана златые», «дыхание – лилий серября-
ных чад» i т.д. 

Проте надалi характер рокайльної образностi i
стилiстики змiнюється й набуває в письменника iншо-
го характеру: тут помiтне тяжiння до нацiональної ук-
раїнської традицiї. Найбiльш послiдовно i яскраво це
вiддзеркалилося в «Повiстях на хуторi бiля Дикань-
ки». Вже сам факт звертання до української простона-
родної сiльської тематики, малознайомої широкому
росiйському читачевi того часу, являв собою пошук
своєрiдної пiвденної «екзотики», яку представники
захiдноєвропейського рококо бачили, наприклад, на
Сходi. При цьому багато в чому надумана концепцiя
«справжньої народностi» та iдея «слiдування iстинi
життя» у «Вечорах», що були висловленi В.Бєлiн-
ським, не характеризували всiєї своєрiдностi цих
повiстей: видатний росiйський критик iнодi бачив у
М.Гоголя те, що хотiв побачити, i не заглиблювався
при цьому в аналiз надзвичайно суперечливої i
трагiчної української дiйсностi початку ХІХ ст., а тим
бiльше тогочасної української лiтератури. 

Як i українськi письменники перших десятилiть
ХІХ ст., Гоголь ще не бачив соцiальних механiзмiв
буття, а людина в нього не прив’язана до конкретної
iсторичної ситуацiї й розглядається поза складною
iєрархiєю суспiльних зв’язкiв. Усi люди для письмен-
ника вирiзняються не своїм соцiальним походженням
чи «включенiстю» у реальний хiд iсторичних подiй, а
гарними чи поганими вчинками, причому шкалою мо-
рально-етичних норм виступає апрiорна iдея про
усталений комплекс «добра i зла», як правило, у про-
стонародно-християнському виглядi. Мабуть, ближ-
чий до iстини був український лiтературознавець по-
чатку ХХ ст. С.Єфремов, який писав про те, що раннi
повiстi М.Гоголя «не виявляють доброго знання ук-
раїнського життя», а Україна для нього «справдi була
якоюсь Апельсинiєю, де люди всього тiльки й мають
турботи, що кохання, де сонце грiє – не пече, де приро-
да дихає лагiдним спочуттям до людей»14. Про недо-

статнє знання письменником саме українського життя
писали й сучасники М.Гоголя, зокрема П.Кулiш. Ця
«Апельсинiя» й була своєрiдною трансформацiєю i пе-
реломленням художньо-естетичних принципiв роко-
ко у творах письменника з характерним для цього яви-
ща лiтератури уявленням про «безхмарне щастя» i
«безтурботну радiсть» селян у затишнiй i позбавленiй
глибоких суперечок i катаклiзмiв Малоросiї. 

Уже в передмовi до «Вечорiв» М.Гоголь вказує на
близькiсть українських вечорниць до салонових ари-
стократичних балiв, хоча й звертає увагу на бiльшу при-
роднiсть українського святкового, багато в чому карна-
вального свiтовiдчуття, де праця i радiсть, як i в
бiльшостi творiв рококо, становлять нерозривне цiле:
«Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они похо-
жи на ваши балы, только нельзя сказать, чтобы совсем.
На балы если вы едете, то именно для того, чтобы по-
вертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в од-
ну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном,
с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена
шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сто-
рону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом –
подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заве-
дутся такие штуки, что и рассказать нельзя». 

Утiм i в подiбному наївному та радiсному ставленнi
до життя все ж таки залишається мiсце для легкого
смутку, що незмiнно супроводжує «безхмарне щастя»
селян. У «Травневiй ночi», наприклад, по селу рiкою
ллється пiсня в той час, коли стомленi денними турбо-
тами парубки й дiвчата збираються ввечерi у «кру-
жок» для того, щоб «выливать свое веселье в звуки,
всегда неразлучные с унынием». Цих героїв оточує ро-
кайльний пейзаж, де переважають пасторальнi i навiть
рафiнованi деталi, що пiдкреслюють характерну для
рококо iдилiю сiльського життя. Такий пейзаж пови-
нен змiцнити в читача думку про невибагливу i водно-
час безмiрну радiсть українських селян у їхньому не
зiпсованому цивiлiзацiєю життi (руссоїзм). 

На перший план виступають тi деталi, що вказують
на авторське витончене сприйняття свiту, де все має
нагадувати рай земний, а природа вражати цiлiснiстю,
гармонiєю, божественною досконалiстю. Словом, Ма-
лоросiя – це саме те мiсце, де бажання i дiйснiсть ор-
ганiчно поєднуються, усе пройнято космiчним еросом,
всепоглинаючою любов’ю, а життя вражає своєю без-
хмарнiстю i простотою. При цьому лексика, яку вико-
ристовує Гоголь, багато в чому декоративна й орна-
ментальна. В «Сорочинському ярмарку» лiтнiй день
«упоителен», «раскошен», небо порiвнюється зi «сла-
дострастным куполом», що засинає «в неге». 

В окремих описах Гоголь цiлком за традицiями
лiтератури рококо свiдомо пiдсилює еротичне сприй-
няття свiту: «своенравная» рiка Псел, наприклад, по-
стає як «река-красавица», що «блистательно обнажи-
ла серебряную грудь свою, на которую роскошно пада-
ли зеленые кудри дерев»; у неї – «полное гордости и
блеска чело», «лилейные плечи» i «мраморная шея»
(«Сорочинский ярмарок»). 

Рокайльно-еротичне сприйняття свiту письменник
переносить i на окремi сюжетнi епiзоди та персонажiв
творiв. Там же в «Сорочинському ярмарку» в сценi по-
бачення Хiврi та Опанаса Івановича жiнка подає на
стiл найрiзноманiтнiшi страви, серед яких – «варенич-
ки, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички»,
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що вона робить, «жеманно застегивая свою будто бы
ненарочно расстегнувшуюся кофту». Опанас Івано-
вич, беручись до страв, грайливо каже їй, що вiн бажає
«кушанья послаще всех пампушечек и галушечек», не-
хитро натякаючи Хiврi на свої природнi чоловiчi ба-
жання. Еротичний момент у дусi українського рококо
може виступати в автора i як самодостатнiй принцип
пiд час опису персонажiв: у дочки старого Коржа, кра-
сунi Пидорки, вiн вiдзначає повненькi щiчки «розово-
го цвета», брови як «черные шнурочки» i «ротик, на
который облизывалась тогдашняя молодежь» (цей
портрет нагадує опис героїнi в п’єсi тогочасного укра-
їнського автора П.Котлярова «Любка», де вiн змальо-
вує її еротичну привабливiсть i красу, що може викли-
кати чуттєвi бажання). 

І хоча в наступних творах М.Гоголя рокайльне нача-
ло вже не так очевидно заявляє про себе, окремi елемен-
ти й мотиви усе ж свiдчать про наявнiсть цього лiтера-
турного стилю в письменника. Скажiмо, у «Ста-
росвiтських помiщиках» – це зображення «маленького
щастя» героїв i їхнього бажання завжди задовольнятися
«малими радощами» життя. У «Вiї» – це «легке» i навiть
«iгрове» ставлення до дiйсностi фiлософа Хоми Брута,
що був, за словами М.Гоголя, «нрава веселого» i нiколи
не вiдмовляв собi в бурсацьких утiхах i чуттєвих задово-
леннях. А в «Повiстi про те, як Іван Іванович посварив-
ся з Іваном Никифоровичем» – це розмiрене, щасливе i
безхмарне до певного моменту життя персонажiв серед
чарiвної краси української природи, що пiдносить їм
свої дарунки у виглядi «любимых кушаний».

Звичайно, проблема стилю рококо у Гоголя –
складна i суперечлива, особливо, якщо взяти до уваги
походження та типологiю цього лiтературного явища
в його творах. Проте, здається, iснують пiдстави ствер-
джувати: окремi характернi для рококо деталi, мотиви,
сюжетнi епiзоди у письменника поєднуються з ук-
раїнською лiтературною традицiєю, зокрема з тра-
дицiями українського лiтературного рококо. 

Зазнали впливiв рококо i жанри української драма-
тургiї, де поряд з просвiтительсько-гуманiстичним па-
фосом та елементами преромантизму можна помiтити
i вiдгуки цього європейського стилю. Досить чiтко про-
явилося рококо в п’єсi І.Котляревського «Наталка
Полтавка». Це особливо помiтно в пiсенних арiях,
котрi слугували своєрiдним «декором» до основного
тексту твору. Сам жанр «комiчної опери» з народного
життя, за словами Д.Чижевського, вимагав деякої «са-
лоновостi», а тому в окремих сценах герої тут надто да-

лекi вiд своїх iсторичних прототипiв i взагалi «не селя-
ни, а для салонової вистави причепуренi пейзани»15.
Ідилiчне замилування І.Котляревським «природним»
коханням Наталки i Петра, їхньою замрiянiстю, покiр-
нiстю, меланхолiйнiстю i довiрою до природного плину
життя, у якому можна вiднайти щастя для кожного, на-
ближають цей твiр до лiтератури рококо.

Усе ж таки слiд наголосити на тому, що художня
культура рококо в цiлому не вiдповiдала провiдним
тенденцiям розвитку української лiтератури, але як
явище стилю вона не пройшла для неї безслiдно. Заче-
пивши лiричнi, епiчнi та драматичнi жанри, рококо в
Українi розвивало рекреативну проблематику, обсто-
ювало iдею про природне бажання людини бути щас-
ливою, захоплюватися, нехай i в специфiчнiй формi,
чуттєвими насолодами життя. Його естетична i ху-
дожня своєрiднiсть на захiдноєвропейському тлi поля-
гала у тому, що в українськiй лiтературi рококо транс-
формувалося у такi структури художнього мислення,
якi були зорiєнтованi переважно на життя не вищих
аристократичних, а нижчих, передовсiм селянських
верств суспiльства. Це й зумовило його демократич-
ний характер. При цьому рококо iснувало не завжди у
сформованому, «чистому» виглядi, а значною мiрою
поєднуючись з iншими лiтературними напрямами i
стилями. Та це зовсiм не заперечує того факту, що ро-
коко в Українi засвiдчувало важливi зрушення в хара-
ктерi художньо-естетичного бачення реальностi, ут-
верджувало своєрiднiсть української лiтератури в то-
гочасному європейському контекстi. 

З а п и т а н н я  д о  у ч н i в
1. Помiркуйте, що характеризує рококо як окремий ху-

дожнiй стиль в iсторiї європейських лiтератур.
2. Чи є пiдстави вважати, що в окремих європейських

лiтературах цей стиль знайшов розвиток у рiзних художнiх
формах, жанрах i нацiональних варiантах?

3. Як можна схарактеризувати поєднання бароко i роко-
ко в українськiй лiтературi? Подумайте, що спричинило та-
ке поєднання.

4. Якi риси рококо проявилися в українськiй поезiї,
прозi та драматургiї першої пол. ХІХ ст.? 

5. Якими своєрiдними рисами вирiзняється рококо в ук-
раїнськiй лiтературi на тлi iнших європейських лiтератур?
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