
Все можна купити, 

окрім народної любові 

(Меріме П.) 
 

    Проспер Меріме (1803—1870) - видатний 

французький драматург, новеліст, романіст, 

історик та етнограф. У його гостросюжетній, 

стилістично відточеній романтичній прозі -

 сильні та цільні характери, інтерес до 

народного життя, збірки балад на сюжети 

балканського фольклору, літературна 

містифікація та звернення до історичного 

минулого, також у творчому доробку 

письменника переклади творів  українських 

класиків XIX століття, цикл статей про них. 

П. Меріме приваблювали героїчне минуле та 

віддана боротьба українського народу за 

національну незалежність. Найбільше 

новеліста зацікавила епоха українського 

козацтва, гетьманування, його звичаї та 

обряди. Про це свідчать, зокрема, його 

історичні розвідки: нарис "Українські козаки та 

їхні останні гетьмани" (1854), де йдеться про життя, звичаї та побут запорожців, їхню 

боротьбу за визволення України, характеризується суспільно-політичний лад на Запорізькій 

Січі, який Меріме кваліфікує як військову демократію; дослідження "Богдан Хмельницький" 

(1863), з розгорнутою картиною буття українського народу середини XVII ст., яке він 

написав переважно на матеріалах однойменної монографії М. Костомарова. Високо оцінюю-

чи в ній політичній і військовий талант гетьмана, Меріме поставив у заслугу "цьому 

великому мужу" те, що він "зумів затримати Україну вільною від іноземного ярма впродовж 

десяти років". Ця праця перевидавалась у книзі "Козаки минулих часів", спричинивши в 1869 

розгляд у Сенаті Франції петиції про запровадження вивчення 

української історії у французьких школах. П. Меріме називав 

українських козаків "історичним народом", а Запорізьку Січ — 

"республікою запорожців". Аби підкреслити пріоритет своїх 

українознавчих уподобань, іменував себе "козаком". Перший 

нарис письменника, де порушувалася тема Запорізької Січі, — 

"Микола Гоголь" (1851) — був написаний з нагоди французького 

перекладу повісті М. Гоголя "Тарас Бульба". 

    Звичаї, побут, військова діяльність українських козаків П. 

Меріме відтворив у п'єсі "Перші кроки авантюрника" (1852). 

Важлива віха в його наукових розробках — праця "Козаки 

України та їхні останні гетьмани" (1854), у якій висвітлено 

суспільний устрій запорожців, їхня роль в історії України, Росії й 

Польщі, діяльність Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Окремі моменти історії України 

та її козацтва розглянув у праці "Епізод з російської історії. Лжедмитрій" (1853). 

    Низку творів П. Меріме переклали М. Константинопольський, В. Підмогильний, І. 

Рильський, М. Рудницький, С. Буда, М. Терещенко, Я. Кравець, Н. Гордієнко-Андріанова. 


