
ЛІЛІЯ БУРКІВСЬКА 
ІСТОРИЗМИ В ПОВІСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МОТРЯ» 

 
В українській літературі серед творів на історичну тематику повісті Б. Лепкого «Мотря», «Не 
вбивай», «Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер» посідають чільне місце. Причин 
цьому є багато. Насамперед варто відзначити, що це була поява на українському ґрунті 
історичного циклу повістей про знаменитого гетьмана, постать якого у свій час викликала 
великий резонанс у світовій літературі, мистецтві. Саме Б. Лепкий першим в українській 
літературі наважився реабілітувати українського гетьмана як державного діяча, як 
послідовного борця за незалежну державу. 

Письменник звернувся до одного з найтрагічніших епізодів в історії, коли була 
втрачена реальна можливість вибороти незалежність для України. 

Боротьба за майбутнє України без усякої гарантії на перемогу, довгий шлях до 
об’єднання з Карлом XII, поетизація давньої слави України, звитяги козацтва — усе це 
виразно відображене на сторінках твору. 

Створюючи колорит доби Гетьманщини початку XVIII ст., змальовуючи історичні 
обставини та історичні постаті, Б. Лепкий, природно, вдається до відповідної лексики, яка 
дещо ускладнює сучасним читачам розуміння твору. Адже мова історичної прози має свою 
специфіку. Тематика зумовлює звернення автора до таких лексичних джерел, зокрема 
історизмів, які покликані відтворити історичний дух епохи. 

Значне місце в повісті «Мотря» посідає військова лексика. Б. Лепкий використовує 
історизми для позначення назв зброї. 

Для номінації артилерії письменник послуговується такою назвою, як моздір: «Нараз 
голосніше заграли дзвони і з валів заревіли моздірі». Моздіром у давні часи називали 
мортиру. 

Мортира — «артилерійська гармата з коротким дулом для ведення навісного вогню по 
закритих та горизонтальних цілях» (СУМ, т. 4, с. 806). 

До історизмів можна зарахувати і лексему кріс (сучасне «рушниця») на позначення 
ручної вогнепальної зброї. У СУМІ це слово має ремарку західноукраїнське (т. 4, с. 358). 
Відомо, що воно вживалося в західноукраїнській мовній практиці XIX ст. і на початку 
XX ст., тому для мови Б. Лепкого було стилістично нейтральним: «...він кріпко притис 
довгий і важкий кріс до серця». 

Серед назв на позначення холодної зброї вживається лексема карабеля (СУМ, т. 4, 
с. 99, заст. «крива шабля»). Саме ця зброя була неодмінним атрибутом козаків: «Криті двері 
відчинилися, і в гетьманську спальню всунулася маленька персона в контушу, у високій 
соболиній шапці з чаплиним білим пером і з величезною карабелею». 

У повісті чітко розмежовуються звання та посади військовиків української та 
московської армій. У російському війську кіннотники називаються драгуни. СУМ пояснює 
це слово як «.. воїн кавалерійських частин, що первісно вели бій в пішому і кінному строю» 
(т. 2, с. 404). 

Ще у російському війську були рейтари (у прямій мові ця назва звучить як райтари): 
«— А дивіть, який московський оборонець знайшовся. Пан-товариш, мабуть, чи у райтари 
не вписався». Із тексту Б. Лепкого довідуємось, що рейтарами називали найману німецьку 
кавалерію. У СУМІ ця лексема зафіксована зі значенням «перев. найманий солдат важкої 
кавалерії у Західній Європі XVI-XVII ст. та Росії XVII ст.» (т. 8, с. 492). 

Для позначення командного складу українського війська прозаїк використовує 
узагальнену назву старшина. Означення генеральна, полкова, сотенна (старшина) вказують 
на градацію посад: «У шкіряних вигідних фотелях і на дубових данцігських стільцях сиділи 
гуртками генеральні старшини, і полковники, і другі гості, розмовляючи півголосом із 
собою». У повісті діють представники соціально розшарованого українського суспільства: 
гетьман, полковник, суддя, писар, хорунжий, бунчужний. 

Серед історичної лексики увагу сучасного читача привертає назва хорунжий, яка 



тлумачиться так: «особа, що носила прапор або корогву війська, прапороносець; у XVII-
XVIII ст. на Україні — особа, що входила до складу генеральної старшини і головним чином 
інспектувала військо, а також була охоронцем великого полкового і малого прапора» (СУМ, 
т. 11, с. 131). 

Текст історичної повісті насичений назвами конкретних військових чинів: «Біля 
гетьмана осталися самі близькі до нього: миргородський полковник Данило Апостол, 
лубенський — Зеленський, компанійські полковники Кожухівський і Андріяш, генеральний 
хорунжий Іван Сулима і найближчі з усіх Орлик і Войнаровський». 

Прочитання тексту історичного твору вимагає знання відповідних історичних реалій. 
Це можна простежити на функціонуванні словосполучень бунчужний товариш і бунчуковий 
товариш у повісті «Мотря» Б. Лепкого. Для пересічного читача — це тотожні поняття, пор.: 
«Називаюся Петро Лаврентійович Хванько. Числюся бунчужним товаришем його милості 
пана гетьмана»; «В бахмацькій сторожівні, в старшинській половині бунчукові товариші в 
кості грали». Проте в словнику дано таке тлумачення цих історизмів: 1) бунчужний — 
«виборна особа, що мала один із найвищих військових чинів на Україні в XVI-XVIII ст., — 
охоронник бунчука і командир частини козацького війська» (СУМ, т. 1, с. 257); 
2) бунчуковий — «почесне звання, яке українські гетьмани спочатку надавали синам 
генеральної старшини і полковників, а пізніше — відставним полковникам і полковій 
старшині» (СУМ, т. 1, с. 257). 

Знайомство з діяльністю Мазепи розкриває інше значення словосполучення бунчукові 
товариші: «На те він (Мазепа) і титул бунчукових товаришів придумав, щоб цей державно-
творчий елемент скріпити і поширити якомога». 

Для сучасників гетьмана Мазепи це були різні поняття, але які безпосередньо пов’язані 
з реалією бунчук, тобто «булава з китицею з кінського волосу як символ влади» (ЕСУМ, т. 1, 
с. 296). 

В охороні гетьмана Мазепи були гайдуки і сердюки. Обидва слова належать до 
історизмів і відтінюють у тексті твору колорит доби. Вони конкретизують описану ситуацію, 
пор.: «Наліво від входових дверей, на майдані, стояв почетний відділ сердюків, хлоп в хлопа 
вибраний і вимуштруваний, — стояли, як витесані з мармору»; «На борозних сиділи гайдуки, 
двох їх стояло на лавочці ззаду. Перед каретою передня, а за нею задня сторожа». Не знаючи 
точного значення цих слів (гайдук — «солдат придворної охорони; виїзний лакей, слуга в 
багатому поміщицькому домі; слуга» СУМ, т. 2, с. 16; сердюк «на Лівобережній Україні 
кінця XVII — початку XVIII ст. — козак найманих піхотних полків, що був на повному 
утриманні гетьманського уряду, охоронець гетьмана» (т. 9, с. 133), читач все одно розуміє з 
контексту, що йдеться про найближчих до гетьмана осіб. 

У часи Гетьманщини в організації українських збройних сил відбулися певні зміни, 
тому в повісті письменник використовує номінації старшин не лише традиційних городових 
полків, а й нових утворень: «— Охочекомонний відділ, — казала тітка, — бачиш, які гарні». 
СУМ подає лексему охочекомонний як заст. у значенні «який належить до вільної кавалерії; 
нерегулярний» (т. 5, с. 826). Як бачимо, слово це має прозору етимологію. 

З історичної повісті Б. Лепкого читач дізнається про структуру місцевого управління, за 
яким територія України поділялася на полки — одиниці, що мали військове, адміністративне 
та судове значення. Полки поділялися на сотні, на чолі яких стояли сотники. Заступником 
сотника був отаман. Далі йшли сотенний писар і сотенний осавул: «— Маю честь 
відрекомендувати себе: Параскевія Яковлівна, вдова по Якимі Павнутієвичу Свічці, 
покійному писарі сотенному». Природно, що такі назви, як сотенний, мають позначку 
історизм. Очевидно, і лексема підканцелябрист належить до історизмів: «Рівночасно 
представляла себе Гликерія Тимофіївна, теж удова по підканцелябристі». Варіант названого 
вище слова знаходимо в СУМІ: підканцелярист — «молодший канцелярист» (т. 5, с. 432). 

Отже, і застарілі слова, й історизми створюють загальний колорит історичної оповіді. 
У повісті Б. Лепкого стилістично маркована лексика звучить і в устах персонажів, і 

часто вкраплюється в авторську мову, зокрема, в пейзажні картини: «Ніби стіна 



розступилася, щоб показати погідне літнє полуднє, небо без хмар, верхи дерев, що стояли 
кругом Кочубеєвого двора, і тую доріжку, що бігла від нього до в’їздової брами, пишно 
прибраної у зелень і в хоругви, і свіжовимощену дорогу, що вела на просторий майдан, 
котрим перебігав широкий шлях». 

Історичний художній текст повертає читача до прямого значення назви реалії. Якщо в 
сучасній мові хоругва може виступати синонімом до слова прапор, знамено, то у творі 
Б. Лепкого — це один із військових клейнодів, бойовий прапор українського козацтва XVI-
XVIII ст. 

Богдан Лепкий добре знав і відчував історію України, добу Гетьманщини. Завдяки 
зверненню його до історичної лексики, зокрема, до назв зброї, звань і посад військовиків, 
іншої козацької атрибутики, читач переймається жвавим описом подій XVIII століття. 

 
 


