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Галина Александрова 
(Київ)

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС IВАНА СТЕШЕНКА  
В КОНТЕКСТI УКРАЇНСЬКОГО 

ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВА КIНЦЯ ХIХ – 
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛIТТЯ

Педагогiчна, громадсько-полiтична дiяльнiсть Iвана Стешен-
ка (1874–1918) нинi вже поцiнована (працi В. Бiлоцеркiвського, 
В. Головченка, В. Верстюка, Н. Миронець, Т. Осташко, Г. Титарен-
ка, Ю. Хорунжого та iнших). Поетичнi твори i переклади I. Сте-
шенка 2013 року вийшли окремою книжкою [27] i засвiдчують 
багатограннiсть таланту цього активного дiяча української куль-
тури кiнця ХIХ – початку ХХ ст. Його лiтературознавча спад-
щина досi залишається малодослiдженою, найповнiше пред-
ставленою в ювiлейному збiрнику «Український педагог Iван 
Стешенко» (К., 1994) та окремих статтях [1; 2]. Заслуговують 
на увагу i його студiї, присвяченi творчостi Тараса Шевченка, 
якi досi не актуалiзованi в науцi. Незважаючи на те, що перелiк 
шевченкознавчих праць I. Стешенка є в бiблiографiчних видан-
нях [28; 30], згадки про нього вiдсутнi в працях, якi синтезували 
пiдсумки шевченкознавства (зокрема, у виданнях: Комишанчен-
ко М. П. З iсторiї українського шевченкознавства: «Творчiсть 
Т. Г. Шевченка в оцiнцi дожовтневого лiтературо знавства» (К., 
1972); Шевченкознавство: пiдсумки й проблеми (К., 1975); 
Шевченкiвський словник у двох томах (1978). Тому наша мета – 
проаналiзувати цi статтi, якi свого часу стали помiтним явищем 
в українських наукових виданнях, i залучити їх до контексту 
шевченкознавства кiнця ХIХ – початку ХХ ст.

Стешенко Iван Матвiйович – письменник, лiтературо-
знавець, перекладач, педагог, громадський i полiтичний дiяч, 
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 театрознавець (псевдонiми: Ос.; С-ко; С-ко Iв.; С-ко I.; Ст-ко I.; 
Ст-ко Iв.; Дзвонар; Свiтленко Iван; Сердешний Iв.; Сердеш-
ний I.; Сiчовик I.; Сiчовик Iв.; Сiчовик Iван; Степура Iван; Сте-
шенко В.) – постать, що повернулася в українську культуру 
пiсля довгих рокiв забуття. 1896 року вiн закiнчив iсторико-
фiлологiчний факультет унiверситету Святого Володими-
ра. Викладав у Київськiй жiночiй гiмназiї, 1-iй комерцiйнiй 
школi, Фребелiвському iнститутi, на Вищих жiночих курсах, 
у музично- драматичнiй школi Миколи Лисенка, Тетянiвськiй 
гiмназiї. Виступав iз публiчними лекцiями з української 
лiтератури в Лук’янiвському та Троїцькому народних домах, 
осередках «Просвiти», у Соловцовському театрi. Працював 
у редакцiях лiтературного альманаху «Нова Рада», журналiв 
«Шершень», «Ґедзь», «Сяйво», газети «Киевские отклики». 
Був членом Товариства Нестора-лiтописця, секретарем Укра-
їнського наукового товариства в Києвi. Дiйсний член НТШ 
(з 1917 р.). Брав участь у роботi Революцiйної української 
партiї (РУП), Української демократичної партiї (УДП), Укра-
їнської соцiал-демократичної робiтничої партiї (УСДРП). 
Пiсля подiй 1917 року стає органiзатором i головою Товариства 
шкiльної освiти, генеральним секретарем (мiнiстром) освiти, 
членом Центральної Ради. Убитий у Полтавi невiдомими зло-
чинцями. Похований на Байковому кладовищi в Києвi.

За життя побачили свiт двi поетичнi збiрки I. Стешенка: 
«Хуторнi сонети» (1899) та «Степовi мотиви» (1901). Вiн час-
то виступав як лiтературознавець, за словами Л. Бiлецького, 
був прихильником теорiї наслiдування [3, с. 362], хоча цiєї 
методо логiї вiн дотримувався не в усiх працях. Удостоєний 
Пушкiнської премiї Санкт-Петербурзької iмператорської 
академiї наук за працю «Поезiя I. П. Котляревського» (1899).

Матерiалом для першої шевченкознавчої студiї I. Стешен-
ка «Тип матерi по Шевченку» (1894) стали поеми «Наймич-
ка», «Неофiти», «Катерина», «Княжна», героїнi яких, на думку 
дослiдника, є певними типами. I. Стешенко зазначав, що в поемi 
«Наймичка» поет вiдобразив психологiю української жiнки в 
такiй ситуацiї, у якiй вона була спроможна розкрити всi свої чес-
ноти як матерi. Альфою й омегою особистої психологiї цього типу 
матерi лiтературознавець вважав те, що героїня до кiнця життя 
навiть у слушних випадках не розголосила синовi  таємницю 
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материнства, оскiльки була сповнена розумної любовi до своєї 
дитини та здатна на самопожертву, яка вважається iдеалом ду-
ховного життя людини. Психологiю матерi в поемi «Катерина» 
вiн характеризував як менш складну, не таку яскраву за своїми 
чеснотами; хоча i цей тип має в собi багато свiтлого та гарного, 
але Катерина-коханка перемогла Катерину-матiр. Перший i дру-
гий типи, на думку автора статтi, взаємодоповнюють один одно-
го, дають розумiння мiри самопожертвування та материнської 
любовi. Героїню «Княгинi» I. Стешенко вважав спiввiдносною 
з Катериною, яка не витримала тяжкої життєвої ситуацiї через 
кволiсть, м’якiсть вдачi, руйнування її духов ної мiцi призвело 
до самогубства. Княжна не здiйснила вчинку, який свiдчив би 
про занепад її материнських почуттiв, але I. Стешенко припус-
кає: якби не смерть, вона могла б повторити страшну долю Ка-
терини. У «Неофiтах» тип матерi вищий вiд трьох перших за 
тонким психологiчним почуттям, духовною складнiстю. Його 
лiтературознавець називає iдеальним, оскiльки у ставленнi 
матерi-громадянки до дитини є любов, само пожертва i високе 
самоусвiдомлення свого почуття i мiсiї [14]. 

У рецензiї (1896) на працю О. Лiсовського «Головнi мотиви в 
творчостi Шевченка» I. Стешенко вказав на її серйознi недолiки: 
вiдсутнiсть чiткого методу, що завадив авторовi здiйснити науко-
вий аналiз основних мотивiв творчостi Шевченка; нерозумiння 
завдань iсторика лiтератури i лiтературного критика, що не дало 
можливостi представити життєвi елементи i силу цiєї поезiї; 
замiсть цього автор продемонстрував ряд метафiзичних вправ, 
де головну роль вiдiгравали ненаукова дедукцiя й апрiоризм. 
Вiн критикував подiл О. Лiсовського на поезiю життя, сили, 
правди, почуття, припасовування її пiд заготовленi формули, 
перемежу вання комплiментiв поетовi з докорами за вiдсутнiсть 
оригiнальностi. Основними недолiками працi назвав звинува-
чення Шевченка у сентименталiзмi, який автор не вiдрiзняв вiд 
романтизму, незнання загальновiдомих iсторико-лiтературних 
фактiв (визнання Шевченка «першим малоруським поетом», 
констатацiя, що в українськiй лiтературi ще не виявилося жод-
ного самостiйного мотиву) [15]. I надалi вiн сам у кiлькох працях 
прагнув окреслити провiднi мотиви Шевченкової творчостi.

У статтi «Новейшая украинская поэзия» (1902) I. Сте-
шенко наголошував на спадкоємних зв’язках, якi поєднували  
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Шевченка з попередниками – I. Котляревським (про роль 
I. Котляревського у становленнi Шевченка-поета йдеться i в 
статтi I. Стешенка «И. П. Котляревский в свете критики» // 
Киевская старина. – 1898. – № 10. – С. 26–28) i П. Гулаком-
Артемовським: зазначалося про наслiдування пiсень i зобра-
ження картин iз народного життя. Науковець указував на роль 
Шевченка в українськiй поезiї, на пiднесення ним престижу 
вiтчизняної лiтератури. Дослiдник акцентував на соцiально-
художньому, антикрiпосницькому аспектi його творчостi, iдеї 
всеслов’янської єдностi, пробудженнi людської особистостi 
в сучасниках. Лiтературознавець виокремлював основнi мо-
тиви Шевченкової «обурливо-бурхливої» i водночас «сумно-
iдилiчної» творчостi: вiдчуття навколишнього свавiлля i влас-
ного безсилля, повної iзольованостi кращих представникiв 
дворянства i народу, вiдчаю i самопiдбадьорення, усвiдомлення 
неможливостi власного щастя серед свiту зла i водночас гаряче 
прагнення до нього. Кобзарева лiрика для I. Стешенка є зраз-
ком високої поезiї, близької до захiдноєвропейської, зi щири-
ми почуттями i грандiозними образами, силою i пластичнiстю 
картин, що спiввiдносна зi словом О. Пушкiна i М. Лермонто-
ва, а в описi народних страждань переважає їх. Критик помiчає 
й огрiхи у поетовiй вiршовiй технiцi: недбале ставлення до 
розмiру, iнодi невлучнi рими. Але в особi Шевченка, переко-
наний I. Стешенко, українська поезiя 1840–1850-х рокiв до-
сягла апогею i за змiстом, i за формою. Дослiдник нагадав, що 
росiйський iсторик лiтератури М. Скабичевський долучив 
Шевченка до письменникiв, «спiльних» для всiєї слов’янської 
Росiї: це, зазначав I. Стешенко, «хоч формально i неправиль-
но, але для значення української лiтератури знаменно» [16, 
с. 46]. Водночас певнi думки автора статтi «Новейшая украин-
ская поэзия» видавалися суперечливими. Йшлося, зокрема, 
про вiдзначення такого, за його словами, «дефекту» [16, с. 44] 
Шевченкової пое зiї як «вiдсутнiсть звернення до iнтелiгенцiї i 
нерозвиненiсть суб’єктивної лiрики», а вже через кiлька рядкiв 
вiн поставав «яскравим представником» [16, с. 44] тiєї самої 
суб’єктивно-iнтелiгентної, за висловом I. Стешенка, лiрики. Ре-
цензенти цiєї статтi вiдзначали «дивний масштаб» [12, с. 122], 
за яким автор оцiнював українських письменникiв. Згiдно з 
ним, «продовжуючи справу попередникiв (Котляревського 
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i Гулака), Шевченко, зрозумiло, не створив нiчого нового й 
оригiнального, що дало б пiдставу думати про постiйне життя i 
здатнiсть до розвитку української поезiї» [16, с. 41]. Проти та-
кої позицiї дослiдника, «тенденцiйностi й плутанини» [9, с. 59], 
виступив С. Єфремов, який, як вiдомо, перебував пiд впливом 
народницько-iдеологiчної концепцiї, тому вважав, що така 
оцiнка Шевченка, як у I. Стешенка, це «здiймання руки» [7, 
с. 196] на поета, несвiдома тенденцiя принизити його; мiж обо-
ма критиками на сторiнках «Лiтературно-наукового вiстника» 
за 1903 рiк спалахнула гостра дискусiя [див.: 7; 9; 19], яка де-
монструвала рiзне бачення проблем лiтературного розвитку 
в Українi, зокрема, проблеми канону в письменствi, впливу 
росiйського письменства та звертала увагу на коректнiсть кри-
тичних висловiв, культуру наукових суперечок.

I. Стешенко був проти панегiричного захоплення Шевчен-
ковою творчiстю, яке, зокрема, продемонстрував С. Єфремов у 
збiрцi статей «Шевченко» (1914), доводячи, що генiальнiшого 
поета немає у всесвiтнiй лiтературi. У рецензiї на це видання 
(надрукованiй лише нещодавно) [13] I. Стешенко зауважу-
вав, що книжка має бiльше публiцистичний характер, анiж на-
уковий. Вiн не сприймав тверджень С. Єфремова про особливу 
iнтуїцiю Шевченка i був переконаний, що останнiй був поетом 
«експериментального типу, що творив через спостереження i 
досвiд» [13, с. 108]. Заперечив I. Стешенко i тезу С. Єфремова 
про те, що патрiотичнi виступи Шевченка в перших його тво-
рах постали «без чужої допомоги, майже самостiйно» [8, с. 17]. 
Говорити про повну Шевченкову самостiйнiсть, вважав I. Сте-
шенко, означає нехтувати здобутками дослiджень М. Дашкеви-
ча, О. Колесси та iнших, якi продемонстрували, що на iсторичнi 
погляди Шевченка впливали представники польсько-україн-
ської школи – К. Рилєєв, М. Маркевич, А. Метлинський та iншi. 
Визнання факту цiєї залежностi, – акцентував I. Стешенко, – не 
знижує Шевченкової генiальностi, бо «важливо не тiльки що, 
але й як [пожирнення наше. – Г. А.] позичати та висловлюва-
ти» [13, с. 108], i тут, звичайно, першiсть належить йому. Тому 
I. Стешенко переконаний: немає потреби звеличувати укра-
їнського поета, принижуючи чи протиставляючи йому iнших 
генiїв, оскiльки вiд такого протиставлення не виграє нiхто, i на-
самперед його не потребує Шевченко. «Наш генiй мiг явитися 
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тiльки через те, що до нього шляхи правди розкиданi були вже 
Заходом. Се нам треба пам’ятати завжди, як i те, що нацiональна 
культура є мiшанина самих рiзних впливiв, через те кожного 
нацiонального генiя ми мусимо поставити в зв’язок не тiльки з 
рiдними поперед никами, але i з чужими» [13, с. 109]. С. Єфре-
мов часто забував про це, i Шевченко «являється в нього нiби 
одiрваним од землi i таким з’явищем, про якого в свiтi i не чува-
ли. Що ми не чували, то правда, але Захiд нами не здивуєш. Зди-
вуєш хiба одним: визнанням своїх таланiв чимсь виключним» 
[13, с. 110]. Цим I. Стешенко не перекреслював генiальностi 
українського поета: значення його, на думку лiтературознавця, 
годi переоцiнити, тому в конспектi своїх лекцiй наголо-
шував: «Вiн поет трудящих мас, поет нацiональний, поет 
всеросiйський, всеслов’янський i всесвiтнiй, бо писав про рiзнi 
народи i висловлював думки, усiм поступовцям спiльнi» [21, 
арк. 6]. Полемiзував вiн iз С. Єфремовим i з приводу того, кого 
варто вважати «класиком». I. Стешенко не погоджувався з тим, 
що «Шевченко – ще не класик. Шевченко – не iсторiї належить, 
а живому життю» [10, с. 261]. На думку С. Єфремова, класик – 
той, хто належить не iсторiї, а вiчностi. I. Стешенко вважає 
Шевченка класиком, «бо вiн є генiй вiчностi» [23, арк. 19]. Лю-
бов до рiдного народу, рiдної нацiональностi i братерства з чу-
жими нацiональностями – домiнанти Шевченкової творчостi. 
За визначенням I. Стешенка, «в сих трьох струнах, оздоблених 
вищою красою, постає гармонiя його поезiї» [23, арк. 17]. 

У статтi «Українськi шестидесятники» (1908) I. Стешен-
ко акцентував на iдеї всеслов’янської єдностi, висловленiй 
Шевченком у поемi «Гайдамаки», iдеї, яку сповiдували авто-
ри першого українського журналу «Основа» – дiячi Кирило-
Мефодiївського братства. Розглядаючи дискусiю мiж В. Ла-
манським i П. Житецьким з приводу самостiйностi української 
мови, I. Стешенко долучається до переконань останнього: твор-
ча iндивiдуальнiсть Т. Шевченка була органiчною, бо вiн пи-
сав рiдною мовою; пiдтримує думку П. Житецького про те, що 
твори Шевченка росiйською мовою (зокрема, поема «Тризна») 
були посереднiми, i якби поет дослухався до порад росiйських 
критикiв писати чужою мовою, то росiйська лiтература «збага-
тилась би зайвими вiршами i вiршоплетами, подiбними бiльш 
на вимочки, як на живе слово» [26, с. 75].
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Особливу популярнiсть i привабливiсть постатi поета 
I. Стешенко пояснював не громадянською позицiєю Шевчен-
ка, не внеском у малярство, а його величчю як митця слова, яке 
є найвищою нацiональною вартiстю (стаття «Т. Г. Шевченко як 
великий митець слова», 1914). Дослiдник осмислював основнi 
прикмети слова Шевченка – сльози, кров i вогонь – якi роз-
чулювали, викликали переживання, гнiв. Iдеалом поета I. Сте-
шенко називав «Господнє слово», «голосне й правдиве» (поезiя 
«До Основ’яненка»). Вiн вважав Шевченка митцем-теоре-
тиком i практиком, який розумiв силу впливу нацiонального 
слова. Критик називав його поетом почуття; його лiрику трак-
тував, з одного боку, як «обвiяну чорною шатою» [25, c. 36], 
з другого, бачив у нiй ознаки щастя, вiри, надiї, гарячi переко-
нання в оновленнi суспiльства. Колосального враження поет 
досягав, на думку I. Стешенка, сполучаючи лiризм з епiкою. 
Умовою слави Шевченка i його впливу, – впевнений вiн, – мо-
гло бути лише слово нацiональне за формою, натхненно-щи-
ре за тоном. I. Стешенко означив такi загальнолюдськi мотиви 
творчостi поета: любов до людей i правди, прагнення до вдо-
сконалення у життi, що поєднувалося iз закликом утiлювати 
найкращi людськi якостi в мистецьких творах, умiння показати 
прекрасне у великих поривах i потворнiсть зла, проголошення 
прощення як вищого завдання людини. 

У статтi «До характеристики творчостi Т. Г. Шевченка» 
(1915) I. Стешенко i надалi прагне виокремлювати основнi мо-
тиви, конспективно визначити теми Шевченкової лiрики, окрiм 
того, задекларував бажання з’ясувати поетове «лiтературне i 
 загальнолюдське обличчя» [17, с. 10]. У поезiї 1839–1845 рокiв, 
за спостереженнями лiтературознавця, переважають твори про 
нещасливе кохання; її сумний, песимiстичний настрiй, «колiр 
песимiзму» [17, с. 11] вiн пояснював причинами особистого 
життя. Другий мотив творчостi – патрiотично-грома дянський 
(туга за рiдним краєм, жаль за минулим України, визвольно- 
народний змiст, соцiально-класовi проблеми). Як доводив 
I. Стешенко, у  Шевченковiй творчостi до заслання пере-
важали любовнi та патрiотично-полiтичнi сюжети, позначенi 
iсторичним колоритом. Водночас лiтературознавець констату-
вав майже повну вiдсутнiсть пейзажної та фiлософської лiрики: 
«Йому ходить головно про те, щоб змалювати свою або чужу 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



10

душу людську, щоб переказати думки про долю рiдного краю» 
[17, с. 11], – такi причини неуваги поета до краси природи та 
фiлософських абстракцiй, на думку I. Стешенка. Дивним вва-
жає дослiдник i той факт, що у Шевченковiй поезiї в цей час 
мало соцiальної класової лiрики; це вiн пояснює захопленням 
нацiонально-полiтичними справами (соцiальний аспект у та-
кому разi вiдходив на другий план) i перебуванням у середо-
вищi панiв-крiпосникiв (тому поет уникав дражливих тем). 
Лiтературознавець не пiдтримував думку про те, що вершин 
своєї творчостi Шевченко досягнув до заслання, i вiдзначив 
її жанрово-тематичне розширення i поглиблення, бiльшу 
виразнiсть i силу вислову в пiзнiшi часи. У творах перiоду 
заслання вiн окреслив теми нещасного кохання, вiдчуття 
сирiтства, любовi до рiдного краю, туги в неволi i сумнi спогади 
про минуле, роздуми про талант i славу, власне поетичне при-
значення, релiгiйний настрiй, мотив всепрощення i братолюбiя, 
соцiальний тон. У наступнi роки вiдзначив перевагу мотивiв гро-
мадського оптимiзму. Поряд iз вiдчаєм, особистим песимiзмом 
спостерiгається усвiдомлення творчостi як служiння iдеалу гро-
мадського добра, що, за словами I. Стешенка, є ознакою «дiйсно 
великого духу» [17, с. 21]. Проповiдь правди, релiгiйнi сюжети, 
гостра критика соцiального устрою зовсiм не свiдчать про те, 
що цей перiод творчостi є часом спаду в Шевченковiй поезiї, 
як стверджували деякi критики. Щирiсть, смiливiсть i надзви-
чайний лiризм, умiння поєднати iндивiдуальне i соцiальне – 
цi риси поезiї, роблять її, на думку I. Стешенка, надзвичайно 
цiкавою в психологiчному i соцiальному сенсах. Водночас 
стаття не позбавлена помилкових тверджень [про закоханiсть 
поета в княжну В. Рєпнiну та про те, що приналежнiсть Шев-
ченка до Кирило-Мефодiївського братства iлюструється лише 
в поемi «Єретик». – Г. А.]. Прагнення I. Стешенка до постiйної 
класифiкацiї, каталогiзацiї, виокремлення основних мотивiв, 
рис пое зiї кожного перiоду дали пiдстави П. Зайцеву назвати 
статтю лише «схемою для великої працi» [11, с. 180].

Стаття «Життя i твори Т. Шевченка» (1917) присвячена 
дитячим i юнацьким рокам поета. Докладно опрацьовуючи та 
перевiряючи вiдомi матерiали, I. Стешенко зауважив помилки 
сучасникiв (А. Козачковського, О. Лазаревського, П. Мартоса), 
та пiзнiших бiографiв Шевченка (О. Кониського, В. Маслова,  
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М. Чалого та iнших), зокрема, зробив деякi виправлення до 
вiдомостей про побут селян пана Енгельгардта, про перших 
Шевченкових учителiв: Губського (Совгиря), Богорського, Не-
стеровського, про «невдячнiсть» поета до iмператорської роди-
ни. Недаремно О. Грушевський зазначав, що уважне ставлення 
до джерел i докладний перегляд висловлених поглядiв «роб-
лять сю статтю дуже корисною» [6, с. 117]. Важливими були 
виснов ки про те, що справжнiм поетом Шевченко став лише 
пiсля знайомства з Є. Гребiнкою i В. Жуковським. «По одер-
жанню вiд першого книг i по ознайомленню взагалi з письмен-
ством, своїм i чужим, вiн зрозумiв, що йому треба для творчостi. 
Чужi iскри торкнулися пламенних скарбiв його генiя i запала-
ли його свiтлом невмирущим довiку» [18, с. 58].

У статтi «Росiйсько-українськi паралелi в творчостi 
Т. Г. Шевченка» (1916) I. Стешенко розвинув погляди 
I. Франка, викладенi ним у габiлiтацiйнiй лекцiї «“Наймич-
ка” Т. Шевченка» (1895), на однойменнi Шевченковi твори. 
I. Франко, як вiдомо, доводив, що першою створена  повiсть, 
яка пiзнiше була перероблена на поему. Дискутуючи з попе-
редником, I. Стешенко прагнув з’ясувати причини написання 
росiйськомовних повiстей i порiвняв сюжети поем «Наймич-
ка», «Варнак» «Княжна» i, вiдповiдно, повiстей «Наймичка», 
«Варнак» «Княгиня». Вiн, на противагу I. Франковi, доводив, 
що першими були написанi однойменнi українськi твори. 
Появу повiстей перед поема ми I. Стешенко вважав немож-
ливою, нелогiчною. Для цього, на його думку, не було жод-
ного внутрiшнього чи зовнiшнього стимулу, оскiльки Шев-
ченко вже мав невдалий досвiд написання поетичних творiв 
росiйською мовою. Перехiд вiд чужих, неорганiчних форм до 
рiдних лiтературознавець вважав неприродним явищем. Вва-
жаючи, що психологiчно росiйськомовна творчiсть Шевченка 
не могла розвиватися до 1848 року, I. Стешенко доводив, що 
повiстi було написано в найтяжчi роки заслання пiсля забо-
рони писати рiдною мовою. Вони, на його думку, засвiдчували 
згасання творчої енергiї, оскiльки вона йшла на опанування 
незвичної форми втiлення думки. 

За спостереженнями I. Франка, Шевченко-поет наслiдував 
прозаїка, повiсть редукується до поеми; за I. Стешенком – 
нав паки, поетичний твiр розростається до масштабiв повiстi. 
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I. Франко розглядав усi скорочення як свiдомий художнiй 
прийом  поета, який дотримувався думки, що «поезiя – то згу-
щена, сконцентрована, скристалiзована дiйснiсть» [29, с. 457], 
а I. Стешенко у збiльшеннi обсягу вбачав лише негативнi 
наслiдки. Розгортання поетичного сюжету в повiстевий вiн 
порiвнює з ефектом вкидання грудки цукру у вiдро води 
замiсть склянки. Повiсть i поему, на його думку, писали нiби 
два рiзних письменники – великий i малий.

I. Стешенко досить рiзко називає Шевченкову прозу довже-
лезною, розтягнутою, безбарвною, пояснюючи її невдачi нехту-
ванням законами творчостi: 1) вибiр епiчної форми, невласти-
вої для лiричної натури автора; 2) ламання поетичної творчостi 
незвичнiстю прозової мови; 3) негармонiйнiсть загальної будо-
ви; 4) писання чужою мовою; 5) творчiсть без натхнення, мож-
ливо, задля заробiтку, що не вiдповiдала внутрiшнiм потребам 
духу автора [24].

Висновки I. Стешенка ґрунтувалися на законах психологiї 
творчостi, засвiдчили тонке вiдчуття природи поетичного i 
прозового слова, обiзнанiсть автора не лише з сучасним йому 
лiтературознавством, а й i здобутками фiлософiї, психологiї, 
естетики, логiки [див.:  1].

У статтi «Наша велика книга» (1918) I. Стешенко вирiзняє 
Шевченка помiж iнших поетичних талантiв за силою i загально-
поетичними здiбностями. Автор переконаний, що той – поет 
європейський, сповнений усесвiтнiх iдеалiв, а змiст його творiв 
вiчний. Вiчними у його творчостi критик називає прекрасну 
мистецьку форму, народнiсть, мову. Суто нацiональна форма 
не перешкоджає їхньому всесвiтньому значенню. У багатьох 
творах Шевченко, стверджує I. Стешенко, вiдступає вiд на-
родних поглядiв (не засуджує покриток, пробуджує народну 
самосвiдомiсть, гостро висловлюючи думки про нацiональне 
становище України, стосунки з iншими народами). Цим поет 
доповнював народнi iдеали, вiдкривав новi шляхи до єднан-
ня з iншими народами, iз цiлим свiтом. У цьому – особлива, 
велика заслуга Шевченка, тому читач отримує високу есте-
тичну насолоду вiд його творiв. Знову лiтературознавець ви-
значає основнi мотиви його лiрики: горе через насильство над 
людьми, проповiдь любовi, братерства, прощення; намагається 
знайти «вразливi мiсця» в його творчостi: «розтягненiсть, ухи-
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ляння од розроблення головного образу набiк, взагалi – брак 
вiдповiдного оброблення» [22, с. 221], виправдовуючи такi 
недолiки тим, що це «рiч зрозумiла i, на жаль, звичайно роз-
повсюджена. Тому-то митцi одержують титул невмирущого 
не за всi свої твори i не за все навiть в невмирущому творi» 
[22, с. 221]. Характеризуючи метод дослiдження I. Стешенка, 
А. Нiковський зазначав, що вiн «хоч i не розкриває творчостi 
поета у всiх деталях, але дає зате… загальний вступ до «Кобза-
ря», вияснюючи основнi сюжети та характер i значення фор-
ми. З таким методом можна писати й величезну розправу про 
Шевченка, можна й обмежи тись короткою статтею, яка проте 
вчить, як пiдiйти до оцiнки творчостi поета» [4, с. 3].

В Iнститутi рукопису НБУВ зберiгаються реферати С. Єф-
ремова «Бiографiя Т. Г. Шевченка» (ф. I, № 8612), «Iдеалiзм в 
пое зiї Т. Г. Шевченка» (ф. I, № 8609), начерки до працi «Про 
Т. Г. Шевченка» (ф. I, № 8608), рецензiя на збiрку «Шевченко»  
за ред. С. Єфремова (1914) (ф. 207, од. зб. 205). Зокрема, з ре-
фератом «Iдеалiзм в поезiї Шевченка» вiн виступив 23 бе-
резня 1906 року в залi Купецького зiбрання i зазначив якими 
були «нацiонально-полiтичнi та соцiальнi iдеали поета» [5, 
с. 2]. Шевченко в концепцiї I. Стешенка посiдає перше мiсце 
серед iдеалiстiв ХIХ ст. Ознаки «елементарного, але очевид-
ного iдеалiзму» [20, арк. 2] лiтературознавець «прочитує» 
в автобiографiчних вiршах: уникання чужих очей, одночас-
ний спiв та плач, молiння Богу, поривання в якусь чарiвну 
далечiнь. Ця неяснiсть незабаром перейшла в яскраву форму 
Шевченкового iдеалiзму як артиста-маляра. Своїм хистом 
вiн перемiг призначення бути лише крiпаком i проклав собi 
iнший шлях – до життя в сферi вiльної думки i творчостi. Його 
душа, що рвалася вiд буденщини, стала найкращим ґрунтом 
для всього iдеального, i з юнака вигартувався один з найкра-
щих ентузiастiв-iдеалiстiв. Першим проявом Шевченково-
го iдеалiзму I. Стешенко називає плач за занедбаною волею 
України в раннiх творах. Iдеалiзм поета не зникає i пiд час 
перебування в Українi, де його твори здобули широке коло 
прихильникiв i водночас викликали гнiв захисникiв самодер-
жавства; i в засланнi, де вiн переважно думав про долю рiдної 
землi, сподiвався на близьке торжество добра. Пiсля заслання 
лише тимчасово поета огортає гострий прояв безнадiйностi 
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i самотностi; його попереднє iдеалiстичне життя не допускає 
такого  настрою. Першим найдорожчим взiрцем   Шевченка 
I. Стешенко називає боротьбу за нацiонально-полi тичну та 
соцiальну волю України. Iдеалiзм правди та добра мали бути 
метою тiєї волi i водночас допомогти в її здобуттi. Усi поетовi 
думки i бажання, доводить I. Стешенко, оберталися навколо 
iдеалу блага рiдного краю. Пiдсумком його iдеалiзму стало сло-
во, яке розбудило нацiональну свiдомiсть України.

Отже, в осмисленнi I. Стешенком Шевченкової творчостi 
означаються загальнотеоретичнi проблеми, характернi для 
його часу: до суто лiтературознавчих, естетичних критерiїв 
додаються соцiальнi, нацiональнi i вселюдськi чинники. 
Особ ливiстю дослiдницьких пошукiв I. Стешенка є моделю-
вання творчої еволюцiї Шевченка, спроби класифiкацiй та 
каталогiзацiй, прагнення проникнути у внутрiшнiй свiт генiя, 
концептуально осмислити його бiографiю i творчiсть, акцен-
тувати її домiнантнi естетичнi тенденцiї, контактнi зв’язки 
й типологiчнi схожостi у контекстi української i всесвiтньої 
лiтератури. Дискусiйний тон розвiдок, внесення коректив у 
студiї поперед никiв, не залишали їх поза увагою критики.
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Олександр Астаф’єв 
(Київ)

«ГАЙДАМАКИ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
I «WERNYHORA» МIХАЛА ЧАЙКОВСЬКОГО:  

РОЗБIЖНIСТЬ ХУДОЖНIХ ПРАВД

У творах на iсторичну тематику в польському романтизмi 
переважала спроба створити синтетичну вiзiю України як землi, 
у темнiй iсторiї i привабливiй, але не менш темнiй природi якої 
криється ключ до минулого та майбутнього, до «спiв iснування 
польської та української культур» [2, с. 10]. Мiхал Чайковський 
у повiстi «Wernyhora» спробував зафiксувати новий образ Украї-
ни, козацької минувшини та польсько- української Батькiвщини. 
«Kozak wystarczy wiedzieć, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, 
że zostawili wszystko i poleciał do swojej obrony» [13]. 

Напiвлегендарний герой повiстi Вернигора втiлював кращi  
мрiї i сподiвання самого автора й багатьох передових представ-
никiв польського суспiльства, хоча як послiдовник самостiй-
ницьких, прозахiдних i антимосковських традицiй Мазепи й 
Орлика «потрапив разом з цими iменами до ряду одiозних, не 
шанованих фiгур в iдеологiзованiй радянськiй науцi» [8, с. 86]. 
Розглянувши ряд версiй i легенд про Вернигору та його пророц-
тва, Михайло Мочульський доходить виснов ку, що Вернигора й 
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справдi жив у XVIII ст. у с. Македони на Канiвщинi, де заснував 
школу бандуристiв, навчав пiсень про козацтво, якi розпускав по 
свiту. Вiн пророкував, i «народ приходив до нього, щоб просити 
поради» [7, с. 27]. 

Показово, що постать Вернигори, його любов до народних 
козацьких пiсень привернула увагу Адама Мiцкевича. У своїх 
лекцiях «Literatura słowiańska», прочитаних у Collège de France 
(Париж) у 1841–1842 роках, А. Мiцкевич писав, що «muzycz-
ny motyw pieśni znajdowali na ziemiach słowiańskich dotychczas 
jedynie wieśniacy, prostota, dusze czyste, obdarzone nadprzyrod-
ną niemał mocą znajdowania onych motywów» [16, s. 242]. Серед 
перших поетiв А. Мiцкевич називає «imię chłopa, który nic nie 
napisał, albowiem ów ton liryczny, który ma otworzyć nową epokę, 
poczyna się objawieniem, wiedzczbą. Taki oto wszędzie początek 
poezji lirycznej. Młody chłop ukraiński, zwany Wernuhorą (imię 
to występuje w powieściach gminnych i stamtąd je zapewne przeję-
to dla owego człowieka), ścigany przez hajdamaków w czasie rzezi, 
która zakrwawiła Ukrainę, schronił się na ostrowie i paru ciekawym 
dyktował swoje wieszczby, a raczej przepowiednie <…> Nie jest to 
jeszcze poezja, ale wieszczba ta toruje do niej drogę, kroczy ku krai-
nie nadprzyrodzonej, ku żródłom wyższej poezji» [16, s. 242–244]. 

Варто приглянутися до таланту Вернигори, як його змалюва-
ли Северин Ґощинський у творi «Dębrowy Smilańskie», повiс тi 
«Wernyhora» (хоча цi два твори втрачено), Луцiан Семенський 
у «Trzech wieszczbach», Юлiуш Словацький у «Waclawie», 
«Beniowskim», «Sne srebrnym Salomei», Мiхал Буджинський 
у «Waclawie Rzewuskim» та iн. Оживає вiн i в повiстi Мiхала 
Чайковського «Wernyhora» як «człowiek ogromnego wzrostu, 
hardej postawy; ciemnosiwe oko jeszcze żarzy się ogniem młodości; 
na zawiędłej twarzy siwy wąs wgórę się podkręca, głwa golona, tyl-
ko osełedec za ucho zapada, nogi sztywne, ręce żylaste. Wszystko 
świadczy, że to brat konia, syn stepu. Na nim biały żupan, z cienkiej 
skórki kontusz, matniaste szarawary; przy boku krzywa szabka, a w 
lewej ręce barania czapka» [13]. 

Цей портрет свiдчить про походження Вернигори iз 
Запорiзької Сiчi. Герой М. Чайковського – людина незвичайна, 
якiй дуже дорога поезiя землi, вiльний дух степу. Автор пише: 
«Kto jest ten Wernyhora? Czy kozak, czy Lach, niewiadomo: słu-
żył na Zaporożu, ale powiadają, że niegdyś walczył pod koronnemi 
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znaki; lubi kozacką wolność, ale brata się ze szlachtą lacką; w cerkwi 
śpiewa: “Hospody pomiłuj!” – i pokłony bije. Od katolickiego koś-
cioła nie ucieka i nie pluje na księdza, prawiącego mszę po łacinie. 
Dwadzieścia lat, jak w futorze zamieszkał; z okolicznymi pankami 
tak żyje, jakby sam był panem, herbowym szlachcicem; chłopów 
wspiera i hojnym datkiem i dobrą radą. Pieniędzy u niego zawsze 
huk i na niczem nigdy nie zbywa; ale żadnej nie trzyma czeladzi, 
oprócz starego parobka, który z nim przybył z Zaporoża; żyją z sobą, 
jak bracia, nie jak pan ze sługą» [13]. 

Ця земля справдi благословенна. «O luba kraino! Któżby cię 
widział a nie pokochał, a pokochawszy, nie chciał żyć i umierać na 
tej błogiej ziemi! Nie dojeżdżając do łysej mogiły, kozak rzucił się 
w lewo, a skręciwszy kilka razy w zygzak ponad głębokim jarem, 
ujrzał w dolinie stare olchy i białe brzozy, co tak drobnym liściem 
drgały, jakgdyby gęste łzy roniły. Z pomiędzy nich wyziera bia-
ła chata i obszerne zabudowanie, pokryte słomą; dalej wystawiały 
czoła stogi jeszcze zaprzeszło-rocznego zboża» [13]. Чому ж на цiй 
благословеннiй землi вибухнула жорстока битва гайдамакiв з 
поляками – Колiївщина? Може й немає однозначної вiдповiдi, 
але зрозумiло, що в усьому виннi панiвнi класи. Про це свiдчать 
подiї, зображенi у творах польських та українських митцiв, якi 
писали про Колiївщину [4, с. 82–91; 10, с. 1–5; 12, с. 87–104]. 

Головна iдея повiстi М. Чайковського й усi проблеми, що ви-
никають у зв’язку з нею, стосуються образу Вернигори [15, s. 42]. 
У часи небезпеки й загрози, в очiкуваннi важливих подiй люди 
шукали вказiвок i порад у нього. Серед пророкувань головного 
героя, що були опублiкованi Йоахимом Лелевелем в «Раtriocie» 
(1830, grudzień), знаходимо таке: «Nienawiść między Polską i 
kozaсzczyzną będze pokonana i zaczynę się z nich miłość» [14, s. 84]. 
Ця думка стає основною в повiстi й витiкає з упевненостi автора, 
що поляки й українцi – братнi народи та зможуть порозумiтися, 
жити в добрi й злагодi, як це було в давнину. Хоча ми знаємо, що 
такої злагоди, «тихого раю», про який пише i Тарас Шевченко 
(«Ще як були ми козаками», 1847 р.), нiколи не було, але видат-
ний український поет iдеалiзує козаччину в iм’я боротьби за кра-
ще майбутнє. У своїх «Гайдамаках» вiн нагадує, що українцi та 
поляки «одного батька дiти», i закликає їх до братньої дружби. 
Це були мрiї не про «якусь козацько-польську iдилiю, а про ре-
альну, можливу дружбу мiж слов’янськими народами» [5, с. 380].
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М. Чайковський мрiяв про месiанську роль Польщi в боротьбi 
проти спiльного ворога – москалiв та Катерини II, про мирне 
життя слов’ян пiд орудою Польщi. Про це мрiє Вернигора: «Musi 
mieć z piekłem do czynienia, zaprzedał swoją duszę po śmierci, aby za 
życia bisami miotać; a co ważniejsza, przyszłość nawet przepowiada, 
jak mówią chłopi <…> Wernyhora w książkach czyta, i pisze listy, jak 
ksiądz rektor bazyljanów; wschodniemi językami gada, jak pielgrzym 
jerozolimski; jeździ to do Carogrodu, to na Tatarszczyznę; wie, co się 
dzieje w petersburskim dworze, nawet gada o Wiedniu i o królu pru-
skim. Od trzech miesięcy, jak się zawiązała konfederacja barska, to 
on ani na chwilę nie posiedział na miejscu; jeździ po domach, zachęca 
szlachtę, aby przystępowała do niej, robi nadzieję zasiłków w pienią-
dzach i w ludziach, byle tylko Moskalów wyparować z Polski. Jene-
rał Kreczetników i pan jenerał Branicki obiecali tysiąc czerwonych 
złotych za jego głowę; musi to być ważna figura, musi to być albo 
czarnoksiężnik, albo polityk, albo brat Hana Krymskiego, albo am-
basador Saskiej rodziny – tak mówi szlachta [13]. Як i його герой, 
український козак Верни гора, М. Чайковський гаряче уболiвав 
за долю Польщi, вiрив у її нацiональне та духовне вiдродження.

Ще Северин Ґощинський у вступi до свого «Zamku 
kaniowskiego» писав: «Нетолерантнiсть католицьких ксьондзiв 
i нелюдськiсть польських панiв дали козакам у руки зброю про-
ти полякiв» [3, с. 333]. Невдоволення українського селянства 
Т. Шевченко показав у творах «Тарасова нiч» та «Гайдамаки». 
Є також вiдголос цього настрою i в повiстi М. Чайковського. 
Вернигора каже Суходольському: «Nie tak to było, kiedy waszeć 
byłeś namiestnikiem w husarzach, a ja asawułą na Zaporożu. Nie-
raz ja wam mówiłem: panowie Lachy i panowie mołodce, kochajmy 
się, bośmy dzieci jednej matki. Nie posłuchaliście i licho się zrobiło; 
co się stało, to się odstać nie może. Nie o was mi tu chobić się, jak 
szlachta dawnych czasów; walczyć i ginąć, jak szlachta dawnych 
czasów» [13]. З подiбними словами звертається вiн i до сво-
го вихованця, українського козака Некраси, нагадуючи йому, 
що майже все українське селянство пiшло в гайдамаки в iм’я 
 оборони своєї вiри i свободи: «Na sianokosach trawa powalona, a 
nikt nie myśli o cięciu, wsie puste i nudne, w gospodarstwach niema 
ludzi, tylko jeden pies strzeze  dom, a ludzie poszli do Koliyivschiny.

– Widzisz, synu, że można zrobić z ludźmi w imię wiary, w imię 
wolności» [13]. 
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М. Чайковський зумiв передати жах свого героя Верни гори 
й викликати в читача вiдповiдне почуття болю, протесту та 
обурення. Цього письменник досягає, змальовуючи конкретнi, 
часом навiть натуралiстичнi й водночас символiчнi картини. 
Ось переконливий приклад. Мiж церквою i корчмою, тобто 
мiж божим домом i домiвкою диявола, стоїть шибениця iз заму-
ченими. Над нею лiтає зажерливе птаство i гробовим голосом 
кряче на Вернигору, нiби надсилає в його вуха загрозу смертi. 
Шибениця скрипить, а навколо неї бiгають i скавучать собаки 
iз задертими хвостами. Поруч iз шибеницею, у пiску, гребуться 
дiти. Стає моторошно.

Або ще страшнiша сцена знущання розлючених жiнок над 
трупами загиблих. «Ponad brzegiem, pokotem, jak chusta, roze-
słane ciała ludzkie, różne wiekiem, różne płcią, różne wzrostem; 
i nogi i ręce powiązane sznurami, nagie, jak ich matka na świat 
narodziła, a nad niemi rojom uwijają się mołodyce i dziewki, na 
ich głowach włosy rozczochrane, na ich piersiach koszule rozchre-
stane, w oczach żarzy się dzika wściekłość, z ust toczy się gęsta 
piana. Praczami miażdżą głowy nieszczęsnym ofiarom, nogami 
przytłamiają ciała. Jedna krzyczy: “Oto tobie, panku, moja dziew-
czyna!” – Druga woła: “Jak świnię, sprzedałeś mego męża, – giń 
teraz jak świnia!” Ta mści się za batogi nad ciałem ekonoma; tamta 
przypomina arendarzowi grabieże, a wszystkie tłumnie wrzeszczą: 
“Oto wam pańszczyzna, szarwarki, tłoki; my was za daremszczy-
znę pierzem!”» [13]. I далi: «Krew się leje, szczodrą farbą jezioro 
zaczerwieniła, już żaden Lach ani żyd nie jęczy, nogą nie podryga, 
a one jeszcze się pastwią, wyją, zgrzytają zębami i szarpią ciała, jak 
rozjuszeni wilcy, kiedy śród zimowej nocy dostaną w szpony cia-
ło podróżnego; skaczą, chychoczą, piersiami robią, jak czarownice 
nad zwłokami upiora przy świetle księżyca; i wilcy i czarownice 
drżą przed dniem białym, kryją się ze zbrodnią przed promieniem 
słońca, a ludzie, kiedy ich opęta szał wściekły, w obliczu światła 
upajają się trunkiem zbrodni» [13]. 

Аналогiчна за своєю силою сцена катування конфедератами 
i вбивства титаря в поемi Т. Шевченка «Гайдамаки». У М. Чай-
ковського жертвами є поляки, а в Т. Шевченка – церковний 
староста (титар). I не скажеш, яка сцена страшнiша, яка бiльше 
завдає болю. До того ж титаря вбивають безневинно, а роз-
лючених жiнок штовхає на звiрство почуття особистих кривд. 
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Але навiть i тодi, уважає М. Чайковський, можна припинити 
звiрства i змiнити людей на краще. Свiдченням того є палка 
промова Вернигори: «Ludzie! Wy się Boga nie boicie? Przed wa-
szem okiem sprośne okrucieństwo, a wy na to patrzycie spokojnie 
jakby na praźnik! A wszak to nie nad bydlętami, ale nad podobnymi 
wam ludźmi się pastwią» [13].

У проповiдях Вернигори багато правдивих пророкувань, 
багато жалю i за Польщею, i за Україною, де братнi народи бо-
рються мiж собою: «A moŻe się zdarzyć, że i szlachetną i poddany 
odgina się pod wspÓlnym jarzmem. Ci, ktÓrych dałeŚ broni do ręki, 
zachcą podnieŚć miecz przeciwko was <...> Polska będzie rozdarte 
ręce innych ludzi. Budka dużo krwi. Zginę nareszty <...> Ale odra-
dzić się» [13].

У «Wernyhorze» вiдображено iсторичнi подiї, але їх тракту-
вання пiдпорядковано однiй основнiй iдеї, носiєм якої висту-
пає Вернигора. Цим пояснюється вiдхiд вiд iсторичної прав-
ди, непереконливiсть учинкiв окремих героїв, зокрема Ґонти. 
Найбiльше в повiстi М. Чайковського окресленi не iсторичнi 
герої, такi як Ґонта, Залiзняк, Швачка, а двi неiсторичнi 
постатi – напiвлегендарний Вернигора та його вихованець, 
український козак Некраса. Через увесь твiр проходить сюжет-
на лiнiя романтичного кохання Некраси до польської шлях-
тянки Магдалени. Але рiшення Некраси очолити рух полякiв 
проти гайдамакiв видається неприродним, «choć zasmuczony, ze 
musi chwycić za broń przeciwko braciom, ale w sercu szczęśliwy, że 
walczyć się za matkę Polskę» [13]. 

Переконливiшою є поведiнка Вернигори – його вiдмова 
разом зi шляхтою пiти на бунтiвникiв: «Oni moi bracia i wy 
moi bracia; oni teraz broją, wyście wprzódy broili. Moja ręka ani 
na was, ani na nich się nie podniesie. Niechajno przyjdzie Moskal 
albo Niemiec, to jeszcze pokażę, że moja szabla nie przyrdzewiała 
do pochwy» [13], – говорить Вернигора. «Polska jest duży i silny 
z pokolenia na pokolenie», – пророкує українець Вернигора, яко-
му дорога i його Батькiвщина – Україна, i Польща, яку теж ува-
жає своєю Вiтчизною.

Деякi дослiдники, наприклад, Петро Мартос, Микола Даш-
кевич, Iван Шпитковський та iншi, уважали, що твiр М. Чай-
ковського «Wernyhora» мав великий вплив на Т. Шевченка 
[8, с. 120–121]. П. Мартос свiдчить, що дав поетовi прочитати 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



22

цей роман i змiст «Гайдамакiв» та бiльша частина подробиць 
«цiлком взятi вiдтiля» [6, с. 20]. Якщо навiть у «Гайдамаках» 
i є ряд подробиць, запозичених iз твору М. Чайковського 
«Wernyhora», то це ще не означає, що згаданий твiр вплинув 
на Т. Шевченка. Хоча сцену вбивства Ґонтою своїх дiтей поет 
взяв у М. Чайковського. У примiтках до поеми є низка поси-
лань на iсторичнi джерела, наприклад: «Историю Малой Рос-
сии» Дмитра Бантиш-Каменського, «Iсторiю русiв», перекази 
«старих людей» тощо.

«Гайдамаки» Т. Шевченка i «Wernyhora» М. Чайковського 
вiдрiзняються в головному. Польський письменник засуджує 
Колiївщину, i в його повiстi на першому планi поляки, конфеде-
рати, якi боролися проти «розбiйникiв»-гайдамакiв. «Гайдама-
ки» Т. Шевченка – це перша спроба епопеї, що мала вiдтворити 
минуле в найхарактернiшому моментi. Кобзар, описуючи все-
народне повстання українцiв проти польської шляхти, головну 
увагу придiляв табору повстанцiв – гайдамакiв, – якi висту-
пили на захист своєї Батькiвщини, своїх прав на повноцiнне 
життя. У «Гайдамаках» та iнших творах Т. Шевченка, присвя-
чених Колiївщинi (наприклад, «Холодний яр»), гайдамаки не 
розбiйники, а месники, борцi за майбутню долю.

Як у М. Чайковського в його «Wernyhorze», у «Гайдама-
ках» Т. Шевченка виникає тема трагiзму, ворожнечi мiж двома 
братнiми слов’янськими народами, якi могли б жити в злагодi. 
Обидва автори у своїх творах найбiльшу увагу з iсторичних 
героїв придiляють Ґонтi. В обох вiн змальований мужнiм, 
смiливим, вольовим героєм i, водночас, надiленим високими 
iнтелектуальними якостями. З iсторiї вiдомо, що Ґонта, укра-
їнський селянин за походженням, був сотником надвiрних 
козакiв в Уманi в пана Потоцького. Пiд час виступу гайдамаць-
кого вiйська Ґонта разом iз загоном надвiрних козакiв перейшов 
на бiк повстанцiв. I цей вчинок був цiлком закономiрний – Ґон-
та як патрiот свого народу не мiг зробити iнакше. За романом 
М. Чайковського виявляється, що Катерина II та росiйське 
духовенство пiдкупило Ґонту, обiцяючи йому титул отамана 
України. Але це зовсiм не вiдповiдає дiйсностi.

У М. Чайковського Ґонта змальований як людина, яка не 
має впевненостi у своїй правотi, коли виступає проти шлях-
ти. У повiстi Ґонта – байронiвський герой, який має мало 
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що спiльного з iсторичним прототипом, тут вагомiшими є 
екзотичнiсть, художнiй вимисел, спроба передати через ге-
роя вiдчуття свiтової скорботи. Бiльш того, польський автор, 
виступаючи проти iсторичної правди, надiляє Ґонту рисами 
симпатiї до полякiв, придiляє багато уваги його ваганням – на 
чиїй сторонi виступати: на сторонi полякiв чи гайдамакiв:

«Drzwi się otwarły i wszedł do izby przybyły kozak:
– Bracie Gonto, czy mnie nie poznajesz? Prawda, że dawne cza-

sy, jakeśmy się widzieli.
Gonta ściskał go:
– Dawne czasy, ale i w piekle bym poznał Nekrasę. Cóż tu u nas 

porabiasz? Czy Lachów przyjechałeś bronić, czy odszukiwać jakiej 
dziewczyny po Ukrainie?

– I jedno i drugie. Ale słuchajno, Gonto, spodziewam się, że ty z 
Lachami trzymasz?

– To to niby tak; oni mi nie wierzą, a ja ich z pułkiem od hajda-
maków zasłaniam.

– Porzuć, bracie, te “niby”, a pomówmy z sobą otwarcie: jesteś za 
Polską czy przeciw niej?

– Jakże ty chcesz, żebym z tobą mówił? Polska mnie nic złego nie 
zrobiła, zacóżbym miał być przeciwko niej? Ja tobie lepiej wierzę, bo 
bez pytania wiem, że z Lachami trzymasz.

– No, ja się nie zmieniam, jak sierść zajęcza na zimę, ale ty, Gonto, 
to i sam djabeł z ciebie prawdy nie wyciągnie.

– Porzućmy przegryzki, a przystąpmy do rzeczy! Czego ty chcesz 
ode mnie, mów otwarcie, ja ci otwarcie odpowiem.

– Ja chcę, abyś ogłosił się jawnie, szczerze za Lachami, uspokoił 
chłopstwo, a bił Moskali; za to, imieniem szlachty, przyrzekam ci 
otrzymać, co zechcesz.

– Słuchajno, Nekraso, ja ci otwarcie powiadam, że losy szlachty 
w mojem ręku; mam tysiąc kozaków, co na kraj świata za mną pójdą; 
za tydzień mogę chłopstwo uspokoić i napędzić licha Moskalom; ale 
obietnice szlachty mię nie zwabią, wiesz przysłowie: “Obiecanka ca-
canka, a głupiemu radość”. Zresztą szlachta ostatkami goni; wkrót-
ce w kułak przyjdzie jej trąbić; nie powiem, żebym ja nie chciał nic 
dla siebie; ty możesz zrobić wszystko, ale przyrzecz, że albo zrobisz, 
albo dotrzymasz tajemnicy. Ja wierzę twemu słowu» [13].

У Т. Шевченка Ґонта змальований як найактивнiший 
органiзатор i ватажок гайдамацького повстання, безмеж-
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но вiдданий своєму народу. У нього немає нiяких сумнiвiв у 
справедливостi та необхiдностi повстання. Разом iз Залiзняком 
вiн закликає нещадно боротися. Як рефрен повторюється в 
поемi заклик Ґонти, а за ним i Яреми: «Кари ляхам, кари!»: 
«Стоїть Ґонта з Залiзняком, / Кричать: – Ляхам кари!– / Кари 
ляхам, щоб каялись! – / I дiти карають».

Битва в Уманi i в М. Чайковського, i в Т. Шевченка описана 
як страшна кривава подiя в полум’ї пожеж. В обох письменникiв 
вiдчутний великий бiль у змалюваннi подiй: убивство полякiв, 
якi були в Уманi, зруйнування школи базилiан, знищення дiтей, 
якi вчилися в цiй школi. Щоб пiдкреслити свiй сум iз приводу 
кривавих подiй, Т. Шевченко використовує прийом контрасту, 
створюючи образ квiтучої весни. А далi йдуть, як докiр, уже 
вiдомi його роздуми про те, що життя минає, i люди його так 
фатально втрачають, навiть не розумiючи того. А чи могло би 
бути iнакше?

Встала й весна, чорну землю 
Сонну розбудила, 
Уквiтчала її рястом 
Барвiнком укрила…
Рай, та й годi! А для кого? 
Для людей. А люде? 
Не хотять на нього глянуть, 
А глянуть – огудять…
Пекла мало!.. Люде, люде! 
Коли то з вас буде 
Того добра, що маєте?.. 
Чуднi, чуднi люде! [11, с. 144–145].

У М. Чайковського при всiх подiях нiби незримо присутнiй 
Вернигора, адже вони описанi з його погляду. У Т. Шевченка 
завжди присутнiй лiричний герой, часто, по сутi, це сам автор.

По-рiзному змальована сцена вбивства Ґонтою своїх дiтей. 
Тут слiд зазначити, що це лише легенда – Ґонта їх не вбивав. 
За М. Чайковським, Ґонта вбиває власних дiтей, нiбито знахо-
дячись у станi душевної розгубленостi, вагань та побоювання 
фатальної розв’язки «недоброго дiла». Здiйснюючи цей страш-
ний вчинок, вiн нiби карає себе за те, що виступає проти шлях-
ти. Ґонта до останньої хвилини зволiкав з розправою козакiв зi 
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шляхтою – тiльки вбивши своїх дiтей-католикiв, вiн дозволив 
козакам нищити польських панiв. Сцена катування Ґонти у 
«Wernyhorze» справляє на читача велике враження як вiдлуння 
свiтової скорботи героя, хоч переживання сотника описанi з 
погляду шляхетської моралi. Польський письменник правдиво 
змальовує героїзм Ґонти пiд час його страти. Iнакше й не мiг 
себе тримати народний герой. Але не почуття своєї вини перед 
шляхтою, як описує М. Чайковський, а почуття правоти свого 
дiла дають Ґонтi силу й мужнiсть витримати тяжкi тортури.

У Т. Шевченка немає сцени страти Ґонти, хоч про цей 
факт український поет знав у деталях, що пiдтверджують 
його примiтки. Але це умотивовано. Поема «Гайдамаки» 
закiнчується сильною трагiчною сценою вбивства Ґонтою  своїх 
дiтей i його болючих переживань пiсля цього. Це трагiчний, 
але глибоко усвiдомлений патрiотичний вчинок, викликаний 
вiрнiстю гайдамацькiй присязi. З великою майстернiстю, з тон-
ким психологiзмом Т. Шевченко змальовує переживання бать-
ка, який убиває рiдних дiтей, знаючи, що вони невиннi. 

Ґонта жертвує своїм особистим заради загальної спра-
ви. Юрiй Барабаш пише: «Ґонта в “Гайдамаках” трагiчно 
усвiдомлює всю глибину свого морального падiння, вповнi 
розумiє, що вчинив грiх величезний, такий, який вимагає каят-
тя» [1, с. 263]. Поет спiвчуває своєму герою, страждає разом з 
ним. Тому таке сильне враження справляє картина вiдчаю Ґон-
ти пiсля вбивства дiтей:

До самої ночi ляхiв мордували;
Душi не осталось. А Ґонта кричить:
«– Де ви, людоїди? Де ви поховались?
З’їли моїх дiток, – тяжко менi жить!
Тяжко менi плакать! нi з ким говорить» [11, с. 148].

У картинi поховання немає того страшного вiдчаю, що вра-
жав читача, коли Ґонта пiсля вбивства дiтей кинувся рiзати все, 
«що ляхом звалось», – тут глибокий безнадiйний сум i нiби 
пере родження, осуд самого себе:

«Доле моя, доле!
Доле моя нещаслива!
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Що ти наробила?
Нащо менi дiтей дала?
Чом мене не вбила.
Нехай вони б поховали
А то я ховаю».
Поцiлував, перехрестив,
Покрив, засипає:
<…> «Спочивайте дiти, 
Та благайте, просiть Бога, 
Нехай на сiм свiтi 
Мене за вас покарає 
За грiх сей великий» [11, с. 148].

I справдi, Ґонта, убивши своїх дiтей, хоч i залишився 
вiрним клятвi, людським законам, але зрадив вищим законам, 
Господнiм заповiдям, законам самої природи. Страждання Ґон-
ти в пое мi Шевченка сприймаються як уособлення страждань 
будь-якої людини, яка втратила найдорожче.

Проблему неприродностi вбивства, жорстокостi, нелюд-
ськостi пiднiмає, як ми вже бачили, М. Чайковський у «Wer-
nyhorze» на прикладi розправи селян над шляхтою. Цю саму 
проблему порушує й Т. Шевченко в «Гайдамаках» на iншому 
прикладi – убивствi Ґонтою рiдних дiтей.

I в М. Чайковського, i в Т. Шевченка в розглянутих тво-
рах, i не лише в них, висвiтлена тема братання двох близьких 
народiв, єднання слов’ян. У кiнцi «Гайдамакiв» у пiслямовi, 
яку називає передмовою, Кобзар пише: «Ми одної матерi дiти, 
<...> всi ми слов’яни. Серце болить, а розказувать треба: нехай 
бачать сини i внуки, що батьки їх помилялись, нехай братають-
ся знову з своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, як золо-
том, покрита, не розмежованою останеться навiки од моря i до 
моря – слов’янська земля» [11, с. 155]. 
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Отар Баканiдзе 
(Тбілісі, Грузія)

ТАЇНА ВIКУ 
(Тарас Шевченко i Акакiй Церетелi)

Тарас Шевченко є засновником сучасної української 
лiтератури. Вiн був першим справжнiм народним поетом, який 
так яскраво й майстерно виразив омрiянi бажання народу.

Шевченко нiколи не був у Грузiї, проте цiкавився її воле-
любним народом. Як згадує письменник Афанасiй Чужбин-
ський, Шевченко часто звертався до нього з проханням: «Сiдай 
та розказуй про Грузiю». 

Багато мiг би почути Т. Шевченко про Грузiю та грузин-
ський народ вiд свого друга, першого iлюстратора його творiв 
Якова Петровича де Бальмена, якби той не загинув 1845 року 
на Закавказзi. Його свiтлiй пам’ятi Т. Шевченко присвятив 
свою блискучу поему «Кавказ».

Iмовiрно, що український письменник мiг багато дiзнатися 
про Грузiю i вiд Георгiя Майсурадзе, разом з яким навчався в 
Петербурзькiй художнiй академiї та доля якого багато в чому 
була схожою з долею Т. Шевченка.

Т. Шевченко, звичайно, знав про життя й побут кавказь-
ких народiв з преси, книг, з творiв вiдомих росiйських поетiв 
О. Пушкiна, М. Лермонтова та iн. Проте, на вiдмiну вiд поетiв 
iнших нацiональностей, Т. Шевченко був одним з перших, хто з 
великим спiвчуттям оспiвав цей край, вiдобразив муки кавказь-
кого народу й закликав до боротьби за волю й свободу. Вiн писав:

Борiтеся – поборете, 
Вам бог помагає! 
За вас правда, за вас сила 
I воля святая! [3, с. 52].

У поемi «Кавказ» прагнення й настрої народу до свободи 
вiдобразилися в художньому образi титана Прометея. «Шев-
ченко з великою симпатiєю ставиться до кавказького народу, 
спiвчуває його бiдi й лихолiттю. У поемi “Кавказ” вiн озвучує 
iдею дружби й єднання народiв у боротьбi проти деспотизму 
та панства. Поема сповнена революцiйними iдеями, вiрою в 
 безумовну перемогу народу» [4, с. 234]. 
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«На щастя, – писав Якоб Гогебашвiлi, – в Росiї немало таких 
синiв, якi з ненавистю й злiстю дивляться на цю систему, на на-
сильство, яким одна нацiя намагається знищити iншу тодi, як 
ця друга нацiя дружньо дивиться на першу. Такi найкращi сини 
з великою гордiстю борються проти ненавистi цих полiтиканiв 
та кар’єристiв. Без сумнiву, майбутня доля росiян буде у ру-
ках їх найкращих синiв. Ця обставина посилює надiю у серцях 
грузинiв, що ми зможемо i мирним шляхом збережемо нашу 
землю, нашу нацiю, наше самоврядування i доживемо до най-
кращого майбутнього» [2, с. 131].

Т. Шевченка в Грузiї знали й поважали. На його iм’я вперше 
натрапляємо в особистому архiвi вiдомого грузинського дiя-
ча Димитрiя Кiпiанi (1817–1887). У своєму листi вiн дiлиться 
враженнями з дружиною. 10 листопада 1860 року Димитрiй 
був присутнiй на публiчних читаннях у Петербурзi. «Позавчо-
ра я був на публiчному читаннi лiтераторiв у Пасажi, – пише 
вiн, – читали, Бенедиктов – чудово, наш Полонський, вiн тут 
чудовий поет – добре, Майков – чудово, Достоєвський, Писем-
ський – середньо, а Шевченко, малоросiйський поет i худож-
ник – неймовiрно... зал був переповнений» [7, с. 14]. 

Правда, тут не подано високої оцiнки Т. Шевченка як поета, 
пiдкреслено лише артистичну майстернiсть, але, гадаємо, що 
в такому авторитетному товариствi, яким мав бути на той час 
Пасаж, зал не аплодував би тiльки за добре прочитання творiв.

Той факт, що Д. Кiпiанi не суб’єктивно ставився до виступу 
Шевченка, пiдтверджують iншi джерела [1, с. 213].

Як вiдомо, вiдбулася зустрiч молодого А.  Церетелi з поетом 
Т. Шевченком на квартирi професора М. Костомарова.

Життєвi шляхи двох великих майстрiв ХIХ ст., «некороно-
ваних царiв» (як їх називали) – А. Церетелi та Т. Шевченка – 
зiйшлися на перехрестi, щоб стати символiчною естафетою. 
Перед заходом сонця Тараса наступала зоря Акакiя, i нiби 
українська кобза довiрила свої пiснi грузинськiй чонгурi. По-
етичне слово, промовлене для щастя народу, спалахнуло вiч-
ним вогнем.

Наприкiнцi квiтня 1859 року А. Церетелi попрощався з ро-
дичами, батькiвщиною i вiдбув до Росiї. Тривалий час Акакiй 
мрiяв про вiйськову службу, але вже в Петербурзi. Пiд впливом 
грузинських студентiв вирiшив вступити до унiверситету.
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На той час колишнього члена таємної органiзацiї «Кирило-
Мефодiївське братство», М. Костомарова, що повернувся iз 
заслання, Петербурзький унiверситет запросив читати лекцiї 
з iсторiй Росiї. М. Костомаров поселився у квартирi Балабiна.

Т. Шевченко часто вiдвiдував М. Костомарова. Там вiн по-
знайомився з М. Чернишевським, саме там вiдбулася й зустрiч 
iз А. Церетелi.

На пiдставi спогадiв Акакiя, можемо припустити, що до зустрiчi 
з Шевченком вiн був добре знайомий з його творчiстю, з його гор-
дою музою, багато чув про невтомного борця: «У моїй юнацькiй 
уявi вiн поставав гiгантом, оточеним ореолом слави» [9].

Зовнiшнiй вигляд Т. Шевченка спочатку не справив гарно-
го враження на А. Церетелi, який гостював у М. Костомарова: 
«Вiдверто кажучи, – згадує вiн, – перше враження не на його 
користь» [9].

Перед юнаком стояв похилий чоловiк, фiзично знесилений 
життєвими негараздами. «У моїй юнацькiй уявi вiн поставав 
якимось гiгантом, оточеним ореолом слави, а тим часом передо 
мною стояв звичайний собi добродушний старик, швидше за-
гнаний, нiж iдейний борець» [9].

Життєвi бiди, заслання позначилися на здоров’ї та 
зовнiшностi Т. Шевченка. Хоча А. Церетелi бiльше нiчого не 
згадує про вигляд Шевченка, але з iнших джерел нам вiдомо, 
як вiн тодi виглядав.

Сучасник Шевченка В. Ковальов писав: «В 59 году я был в 
Петербурге и посетил его в этой его квартире. При этой встре-
че я был поражен резкою переменою его внешности: это не 
был прежний широкоплечий, коренастый, с целыми волосами 
на голове мужчина в сером сюртуке, каким я его знал прежде, 
предо мною был совершенно исхудалый, лысый человек, без 
кровинки в лице, руки его сквозили до того, что видны были 
насквозь кости и жилы... Я чуть не прослезился» [5, с. 99].

Т. Шевченко так змiнився пiсля перенесених поневiрянь, що 
колишнi знайомi ледве впiзнавали його. Тараса, який прийшов 
у гостi до М. Костомарова, господиня – мати М. Костомаро-
ва – упiзнала тiльки з голосу. Коли вона подивилася на нього,  
 згадував М. Костомаров, то сказала: «Невже я помилилася, 
невже цей лисий, бородатий чоловiк iз сумними очима Тарас 
Шевченко?». Вона бачила його десять рокiв тому, i тодi вiн був 
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молодим чоловiком з густим каштановим волоссям, з вираз-
ним, вогняним поглядом. 

Таких рiзких змiн зазнав Шевченко пiд час заслання. Тому 
фiзично виснажений Тарас своїм зовнiшнiм виглядом не спра-
вив враження на молодого поета, але в бесiдi з ним вiдкрився 
по-iншому й по-новому.

Спочатку склалася незручна ситуацiя. Тому М. Костомаров 
почав ставити запитання, на якi А. Церетелi неодноразово до-
водилося вiдповiдати. 

Розмова мiж М. Костомаровим та А. Церетелi стосувалася 
теми прийняття грузинами православної вiри. 

«– Ви, грузини, православнi християни? – спитав вiн.
– Звичайно! – вiдповiв я.
– З якого часу?
– Коли в I столiттi Андрiй Первозваний прибув до Понтiйських 

берегiв разом з супутником своїм Симоном Кананiтом (який по-
хований у нас, в Абхазiї), тодi апостол багатьох грузинiв навер-
нув у християнство в Захiднiй Грузiї. А в четвертому столiттi вся 
Грузiя визнала християнство ... i захiдна, й схiдна частини прийня-
ли християнство з рук святої рiвноапостольної Нiни» [9].

М. Костомаров додатково спитав А. Церетелi: 
«– Ви все це знаєте з переказiв чи є ще й письмовi данi?
– Звичайно, письмовi!.. – вiдповiв Акакiй Церетелi» [9].
Малоймовiрно, що великий знавець Росiйської iмперiї, така 

освiчена людина, якою був М. Костомаров, не знав того, про 
що розповiдав грузинський студент, але бесiда на цю тему i 
додатковi питання були нацiленi на Т. Шевченка i, як вже було 
сказано, щоб вийти з незручностi, яка виникла спершу.

М. Костомаров досяг своєї мети. Шевченко включився в 
розмову. 

«– Значить, є у вас письменство? – втрутився раптом Шев-
ченко. – З якого це столiття?

– Є вказiвка на перiод дохристиянський в усних переказах, 
билинах, казках, але безсумнiвнi докази ми маємо з IV столiття, 
до наших днiв збереглися манускрипти, гуджари й iсторичнi 
записки» [9].

Для того, щоб Шевченко мав краще уявлення про 
батькiвщину молодого юнака, М. Костомаров ще задав Акакiю 
цiлеспрямоване питання: 
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«– У дванадцятому столiттi, за царицi Тамари, лiтература 
була в повному розквiтi? – запитав вiн.

– I ранiше, але тодi з’явилися славнозвiснi прозаїки, як-от: 
Мосе Хонелi, i свiтовi поети Руставелi, Шавтелi, Чахруха й 
iншi» [9].

Здивований цiєю новиною, Т. Шевченко знову запитав: 
«Чому ж про них нiхто не знає?» [9].

А. Церетелi йому делiкатно пояснив, що через постiйнi вiй-
ни з магометанством грузини вели замкнуте життя й iдейна 
робота завжди йшла келiйно. Потiм Шевченко спитав, якщо 
ранiше не мали можливостi, зараз же маєте. «Ви заспокоїлись в 
руках Росiї, чи минуле вже не цiкавить вас?». На це запитання 
А. Церетелi вiдповiв досить ухильно: «Для цього є багато при-
чин, але... дозвольте про них не говорити» [9].

Цими словами було сказано все. Обидва спiврозмовники 
вiдразу здогадалися, що молодий чоловiк причину мовчання 
народу вбачав у полiтичному режимi Росiї.

I М. Костомаров, i Т. Шевченко чiтко зрозумiли, що 
мав на увазi А. Церетелi, оскiльки шлях, пройдений ними, 
пiдтверджував те, як гнобила влада будь-яку вiльно висловле-
ну думку, як вiдстежувала i знищувала все прогресивне. Вони 
добре розумiли, чому А. Церетелi не вiдповiв вiдверто. 

Розмову, що стихла вiд тяжких вражень, знову пожвавив 
М. Костомаров. 

«– Я весь час думаю про те, – заговорив вiн, – як це царство, 
яке було з усiх бокiв оточене магометанським свiтом, змогло 
зберегти i царство, i православ’я своє? 

– Уособивши нацiональнiсть i релiгiю, грузини обороняли-
ся протягом багатьох столiть, мученицькими подвигами доне-
сли православ’я до ХIХ ст. i вручили його могутнiй Росiйськiй 
державi в чистому виглядi i разом iз царством.

– Як iз царством? – спитав Шевченко.
– Цар грузинський вiд iменi народу уклав контракт iз 

росiйським про суверенство.
– Нi, нi! Мене цiкавить релiгiйна сторона. Ви сказали, що до 

ХIХ ст. релiгiю ви донесли в чистому виглядi. Що це означає?
– Без всякої єресi й забобонiв.
– Релiгiя без забобонiв? Ви не визнавали нечистої сили i не 

боролися проти неї?

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



33

– Боролися, але не так, як в iнших християнських державах, 
де шаленiла iнквiзицiя, i де обвинувачених у чаклунствi спалю-
вали тисячами. Ми боролися тiльки хресним знаменням» [9].

У бесiдi українського, росiйського та грузинського iнтелiгентiв 
перед їхнiми очима постало життя давньої країни. Т. Шевченко 
дивувався силi Грузiї, яка протягом столiть гордо боролася про-
ти численних ворогiв, захищала давню державу, пронесла й збе-
регла свою культуру та нацiю до сьогодення.

Особливе здивування українського поета було викликане 
тим, що малочисельна православна Грузiя витримала фанатич-
ний релiгiйний натиск мусульманства i зберегла фiзичне й ду-
ховне нацiональне обличчя.

У бесiдi з А. Церетелi Т. Шевченко дiзнався ще й про те, що 
iсторiя Грузiї зберегла писанi закони, що пiдтверджують висо-
кий культурний рiвень народу. 

« – Як?.. У вас були писанi закони? А не тiльки адапти?
– Звичайно, були: царя Георгiя Блискучого, Атабега Агбу-

ги, царя Вахтанга та iнших, i за ними вирiшували справи, – 
роз’яснив молодий Церетелi» [9]. 

Молодий поет, указуючи на грузинськi канони, мав на 
увазi канони Георгiя V (XIV ст.), а також книгу Беки-Агбуги 
(XVIII ст.). Вiдомо, що цi законодавчi пам’ятки вiдiграли знач-
ну роль у розвитку грузинської лiтератури.

Розповiдь А. Церетелi про Грузiю та грузинський народ 
дуже зацiкавила Т. Шевченка. Український поет багато чув про 
цю країну. Вiн навiть поему свою присвятив народам Кавказу, 
але те, що почув вiд грузинського студента, стало новиною для 
нього. Перед Шевченком нiби ожило героїчне минуле грузин-
ського народу в боротьбi за збереження волi та незалежностi.

Тема розмови то повертала українського й грузинського 
поетiв до минулого, то ставила перед обличчям сучасностi. 
З пам’ятi випливали i лихолiття, i яскравi днi в багатовiковiй 
iсторiї народу, що було й боляче, й iнколи приносило радiсть. 
Доля двох народiв – українцiв та грузинiв – багато в чому ви-
явилася схожою. 

«Як багато спiльного в цього народу з нашим! – зауважив 
вiн», – згадує А. Церетелi [9].

Iсторiя та минуле Грузiї нагадували Т. Шевченку його рiдну 
Вкраїну. 
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«Шевченко зiтхнув i почав говорити про Україну, унiї тощо. 
Говорив сумно, але жваво, я й не пiзнав у ньому старика, яким 
вiн спершу здався. 

Бесiда наша тривала до третьої години ночi. Розiйшлися ми 
друзями, пообiцявши один одному зустрiчатися частiше.

Та, на жаль, менi не пощастило: я захворiв та тиф i пролежав 
у лiжку три мiсяцi. В цей час вiн поїхав на Україну, i пiсля того 
менi вже не довелось зустрiтися з ним.

Ця перша й остання зустрiч залишилась для мене свiтлим 
спогадом на все моє життя. Сказати правду, я вперше зрозумiв 
з його слiв, як треба любити батькiвщину й свiй народ» [9].

Такий надзвичайно важливий документ залишив А. Церетелi 
про зустрiч з українським поетом. Цi спогади для нього були 
найяскравiшими й найдорожчими спогадами молодостi. 

Спогади А. Церетелi, фактично, єдиний документ зустрiчi 
цих двох великих поетiв ХIХ ст. У них вiдображена й ще раз 
пiдтверджена цiкавiсть українського поета до життя кавказь-
ких народiв, їхньої культури.

Полiтичний та соцiальний стан країни й народу, громадське об-
личчя молодого поколiння, його борг перед рiдним краєм – могли 
бути гострою темою їхньої бесiди. Тому у своїх спогадах А. Церетелi 
особливо пiдкреслив той момент, коли заявив: «Я вперше зрозумiв 
з його слiв, як треба любити батькiвщину й свiй народ».

Глибше зрозумiти iсторiю зустрiчi двох поетiв нам допома-
гають спогади українського письменника та журналiста Всево-
лода Чаговця.

У 1912 роцi вiн декiлька разiв зустрiчався з А. Церетелi i мав 
бесiду з ним. В. Чаговцю Акакiй особисто розповiв про неза-
бутню зустрiч з Т. Шевченком. Чаговець має понад сто записiв 
бесiди з грузинським письменником. «У молодi роки вiн 
зустрiвся з Шевченком, – згадує В. Чаговець, – i наш україн-
ський поет, який страждав протягом багатьох рокiв але нiколи 
не втрачав вiру, добре вплинув на молодого грузинського поета. 

Погляди на життя, настрої, iнтереси молодого грузинського 
поета та вiдомого українського Кобзаря виявилися спiльними i 
схожими, тому так довго тривалася їх розмова» [10]. 

Коли ж могла вiдбутися зустрiч Церетелi та Шевченка?
На жаль, А. Церетелi у своїх спогадах точно не вказує нi рiк, 

нi мiсяць. Вiн називає тiльки декiлька фактiв, згiдно яких мож-
ливо встановити дату зустрiчi.
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Прослiдкуємо їх послiдовнiсть.
А. Церетелi виїхав з Грузiї до Росiї наприкiнцi квiтня 

1859 року, прибув до Петербурга в червнi 1859 року (його пер-
ший вiрш «Таємничий лист», написаний у Петербурзi, датова-
ний 20 червня 1859 р.).

Т. Шевченко повернувся до Петербурга 27 березня 1858 року. 
26 чи 27 травня 1859 року вiн з Петербурга через Москву вiдбув 
до України. У червнi 1859 року поет вже в Українi. А 14 серп-
ня 1859 року полiцiя арештувала Шевченка й вислала з Києва. 
7 вересня вiн знову в Петербурзi. Пiсля цього український поет 
нiколи не залишав Петербург.

М. Костомаров переселився з Саратова до Петербурга 7 верес-
ня 1859 року. Їхня зустрiч у Костомарова могла вiдбутися тiльки 
мiж 20 листопада 1859 року та 20 червня 1860 року, тому що Кос-
томаров мiг приймати студентiв на квартирi тiльки в цей перiод.

Т. Шевченко частiше почав вiдвiдувати Костомарова навеснi 
1860 року. Вiн щовiвторка та й в iншi днi гостював у нього. 
М. Костомаров свiдчить, що 1860 року до нього переселилася 
мати i вони знiмали квартиру на Василiвському островi. 

З листопада 1860 року здоров’я Т. Шевченка погiршилося. 
З цього перiоду вiн рiдше вiдвiдує Костомарова.

Т. Шевченко мав iдейну спiльнiсть з Костомаровим. Вiн ди-
вився на нього, як на свого друга, з яким разом дiяв у Кирило-
Мефодiївському братствi. Уже на той час погляди Т. Шевченка 
та Костомарова на покращення життя й досягнення добро-
буту для народу вiдрiзнялися, але поет у Костомаровi вбачав 
iдейного борця. Вiн тодi, звичайно, ще не знав, як згодом Кос-
томаров хвалитиметься добрими стосунками з жандармерiєю 
та адмiнiстративною владою. Вiн вiрив, що один iз засновникiв 
таємного товариства не був зрадником спiльних iдеалiв i не 
вiдмовився б вiд своїх принципiв i до кiнця був би вiрний їм.

Повернувшись iз заслання, Шевченко зрозумiв, що його 
старий друг не дотримується колишнiх принципiв. Замiсть 
революцiйного борця перед ним стояв звичайний лiберальний 
iнтелiгент з буржуазними настроями, що вiдмовляється вiд 
своєї участi в революцiйному товариствi.

У результатi тривалих дискусiй Шевченко i Костомаров 
зрозумiли, що мало в чому їхнi погляди збiгаються, тому врештi-
решт їхнi шляхи розiйшлися. Це сталося восени 1860 року.
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До М. Костомарова змiнив своє ставлення ще один колишнiй 
активний член Кирило-Мефодiївського братства Микола Гулак. 
На п’ятому з’їздi археологiв (вересень 1881 р., Тифлiс) М. Косто-
маров зустрiвся зi своїм старим знайомим – Миколою Гулаком. 
М. Стороженко у своїх спогадах пише, що вони мали б багато чого 
розповiсти один одному, але так не сталося. Свiдок цiєї зустрiчi 
розповiдає, що Костомаров спочатку хотiв обняти Гулака, але 
останнiй так подивився на нього крiзь окуляри, що той вiдступив.

Невiдомим лишається той факт, яким чином молодий гру-
зинський юнак, який нещодавно приїхав з Грузiї, потрапив 
до квартири Костомарова. Виникає питання: ця зустрiч була 
несподiваною чи запланованою?

Якщо будемо брати до уваги, що пiд час лiтних канiкул 
Акакiй не лишався у Петербурзi, i виключимо цей термiн, тодi 
можемо припустити, що зустрiч українського та грузинсько-
го поетiв на квартирi Костомарова могла вiдбутися в перiод з 
кiнця 1859 року по весну 1860 року.

Проте безсумнiвно, що молодий грузинський поет дiйсно 
зустрiвся з Т. Шевченком, який на той час перебував на вершинi 
поетичної слави, i ця зустрiч справила на нього таке глибоке 
враження, пiсля чого Т. Шевченко став для нього ще бiльш ша-
нованою й дорогою людиною.
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Олена Барабанова 
(Слов’янськ)

ЕКЗИСТЕНЦIЯ ЗАДЗЕРКАЛЛЯ  
У ТВОРЧОСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Надзвичайна фраза має дзеркальний ефект – 
кожний бачить своє вiдображення в нiй.

Євген Ханкiн

Вiн [Шевченко] надзвичайно сучасний!
Як Мiцкевич, як Пушкiн, як Гете – вiн безсмертний;

але водночас зовсiм по-iншому, нiж вони; 
вiн такий незвичайно сучасний!

С. Й. Тудор

Теорiя дзеркального свiту в сучаснiй науцi, на вiдмiну 
вiд первинних форм свiтогляду людини, має зовсiм недовгу 
iсторiю, проте здобула як у колi наукових i культурних дiячiв, 
письменникiв, так i в середовищi пересiчних громадян ши-
рокий спектр зацiкавленостi. Тема фiлософiї задзеркального 
свiту в українському сучасному лiтературознавствi захоплює 
все бiльше коло дослiдникiв. Роботи В. Зеланда «Трансерфiнг 
реальностi» [2], Г. Брейдена «Божественна матриця. Час, 
простiр i сила свiдомостi» [1] вiдкривають завiсу таємничої 
субстанцiї сторони за дзеркалом, оформляють iснування нашо-
го вiдображення в часi й просторi задзеркалля.

Дзеркала, як чарiвнi предмети, фiксуються в переказах ба-
гатьох народiв: вони можуть передбачати майбутнє, давати по-
ради, розповiдати про долю i служити оберегом. В українськiй 
традицiйнiй культурi дзеркала теж є культовими, обрядовими 
предметами: вони постають як межа мiж земним i потойбiчним 
свiтом, це рубiж, перетинати який небезпечно. Крiм того, дзер-
кало – це ще й портал у iнший свiт. Недаремно в поховальнiй 
обрядовостi й нинi iснує настанова накривати дзеркальнi 
поверхнi, щоб у момент переходу душi померлого в iнший свiт 
звiдти (з потойбiччя) не ввiйшло якесь зло.

Розрiзняючи категорiї i екзiстенцiали, Хайдеггер уводить 
щось на кшталт фiлософської граматики – уся система понять 
дiлиться за принципом одухотвореностi чи бездушностi та 
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 належностi чи непритаманностi. Найважливiший екзiстенцiал – 
«буття-в», що означає «бути при...», – на противагу категорiї 
«бути в», що означає суто просторове вiдношення [4, с. 239].

Екзiстенцiал буття в задзеркаллi як буття вiдображення 
людини (хайдеггерiвського тут-буття) можна умовно 
роздiлити, на нашу думку, на кiлька модусiв. Страх перед 
дзеркалом вiдображає побоювання зазирнути в самого себе, 
неготовнiсть до пiзнання свого внутрiшнього свiту. Дзеркало – 
портал в самого себе. В iншому вимiрi закони часу не земнi, 
а божественнi, коли все є i початок, i кiнець, усе є i минуле, i 
майбутнє; i тiльки людина, створюючи своєю думкою одну 
точку часу – теперiшнє, не лише з’єднує минуле з майбутнiм, 
а й моделює його у вiдповiдностi зi своїми мислеобразами, 
сподiваннями та устремлiннями. Задзеркалля – для тих, кому 
не страшно зазирнути «за» своє вiдображення. Це першi кроки 
дослiдника таємниць своєї Душi, який поки ще ототожнює себе 
з власним вiдображенням i тому сприймає задзеркалля як свiт, 
у якому все перевернуто, усе навпаки. Саме дзеркало подвоює 
реальнiсть. Ми дiзнаємося в багаторазово вiдображеному свiтi 
рiзнi свої прояви, приймаємо або категорично не приймаємо 
себе такими, якими ми є. З’єднання iз самим собою пiдсилює 
нас i дає нове усвiдомлення своїх ресурсiв.

Кожна нацiональна лiтература на певному етапi свого 
iснування висувала неординарних творцiв художнього слова, 
спадщина яких стала здобутком усього людства. В українськiй 
лiтературi з таких надзвичайних авторiв ми називаємо величну 
постать Тараса Григоровича Шевченка. 

Проблема сприйняття традицiй Шевченка – це проблема 
успадкування духовних цiнностей цiлої епохи, становлення 
та розвитку нацiональної самосвiдомостi. Традицiї Шевченка 
невiддiльнi вiд досягнень наукової думки свого часу, вiд усiх тих 
зрушень, що ознаменувалися утвердженням революцiйного 
романтизму та критичного реалiзму.

Шевченковi належать найбiльш передовi для свого часу 
думки про завдання поета i його служiння людям. Вiн створив 
образи народних спiвцiв – носiїв найкращих традицiй народу, 
виразникiв його характеру. В їхнiх образах поет передав сво-
їм наступникам тi духовнi скарби, що складалися столiттями в 
поглядах, думах, почуттях народу. Вiра в потойбiчне, у незви-
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чайне, якась первiсна, водночас глибинна фiлософiя iснування 
притаманна бiльшостi його героїв.

Поетика творiв Шевченка настiльки сучасна як його часовi, 
так i нашому, що його герої починають тут, у свiтi реально-
му, набувати нової атрибутики, яка у свiтi iншому повнiстю 
нiвелюється:

«Боже мой! боже мой! Всякую мя еси оставил!
Картина переменялась. И я видел погубившего меня врага моего. 

Кругом меня все в огне горело, и я впадал в бешенство: кричал, плакал 
и грыз каменный пол погреба. Мучения мои были страшны, молитвы 
и всякие добрые помыслы покинули меня на жертву лютым демонам.

Припадки бешенства повторялись со мной ежечасно» [6, c. 149].

Переживання шевченкового героя переходять у дзеркаль-
ну площину, бо тiльки дивлячись у дзеркало, можна побачити 
(зрозумiти) самого себе. Автор закликає через свого героя по-
глянути на себе й iнших i не ремствувати, що дзеркало криве:

«А крестьяне собрались на двор как бы на потешное зрелище. Ни 
один и пальцем не пошевелил, только хохотали, когда разбойники 
бросали со второго этажа толстого пана или пани. Грубые, жестко-
сердые люди!

А кто их огрубил? Кто ожесточил? Вы сами, жестокие, несытые 
паны!

Крестьяне, впрочем, спасли нашу панну Магдалену за ее ан-
гельскую доброту и за то, что она по воскресеньям ходила в нашу   
церковь» [6, c. 150].

У чому ж полягає особливiсть екзистенцiального профiлю 
задзеркалля у творчостi Т. Шевченка? Зазначимо, що для су-
часного лiтературознавства ця тема досить нова. Письменник 
реалiзує новий тип образного мислення – умiло, неординарно, 
незвично. Особливо це цiкаво для простої пересiчної люди-
ни, чий свiт обмежений законами фiзики й «завершується на 
зав тра», тому дзеркальне вiдображення дає можливiсть щось 
оцiнити й навiть переоцiнити (залежно вiд власної шкали 
 цiн ностей).

Виводячи рамки простору i часу в задзеркаллi, автор 
пiднiмає читача в його очах, тобто визначає об’єкт вище точки 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



40

 вiдлiку й дає необмежений свiт iншого, де важливо зафiксувати 
той вигляд, який буде записаний у Вiчностi. Для сучасникiв 
Шевченка було особливо важливим спiвiснування Природи, 
Людини та Вiчностi:

«Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилося 
озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейши-
ми вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется – совершенное зер-
кало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбо-
ваться своими роскошными широкими ветвями.

Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивной карти-
ной. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением 
эту торжественную тишину святой красавицы природы.

Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне при-
шло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом вол-
шебном озере. Что я тотчас же и исполнил [вiдбувається порушення 
недоторканостi дзеркальної поверхнi. – О. Б.] <…> Во сне повторила-
ся отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно – вместо 
обыкновенного вальса, я видел во сне известную картину Гольбейна 
“Танец смерти”» [6, c. 190].

Саме глибинна давня фiлософiя українського народу 
трактує знайомство зi свiтом задзеркалля як загрозу пере-
творити iдилiчний свiт життя на «танок смертi» або на сон 
про смерть.

У своїй творчостi Т. Шевченко досить часто обирає прийом 
сну як своєрiдний елемент вiдходу вiд реального фiзичного 
свiту й завдяки його звичностi для людини трактує перехiд у 
задзеркальний свiт як щось пересiчне й типове:

I сниться їй той син Iван
I уродливий i багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольнiй бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волi;
Та на своїм веселiм полi
Свою-таки пшеницю жнуть,
А дiточки обiд несуть.
I усмiхнулася небога,
Проснулася – нема нiчого… [5, c. 500].
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Або: 
Лети ж, моя думо, моя люта муко,
Забери з собою всi лиха, всi зла,
Своє товариство – ти з ними росла,
Ти з ними кохалась, їх тяжкiї руки
Тебе повивали. Бери ж їх, лети
Та по всьому небу орду розпусти.
Нехай чорнiє, червонiє,
Полум’ям повiє,
Нехай знову рига змiї,
Трупом землю криє... [5, c. 191–192].

Як вiдомо, вiдхiд вiд реальностi в художньому текстi – при-
йом, притаманний письменникам-романтикам, але художнє 
слово Т. Шевченка складнiше у своїй структурi, бо, крiм ро-
мантичних мрiй, йому також властива новаторська побудо-
ва iншого, можливо нереального задзеркального свiту. Для 
свiдомостi дзеркало є важливим проясненням предметного та 
буттєвого поля людського iснування. Пересiчна людина нама-
гається поєднати у своєму розумiннi фiзичний та метафiзичний 
свiти, зрозумiти, як спiвiснують iстоти живi (реальнi) й iстоти 
потойбiчнi (нереальнi). Оскiльки є багато того, що не має 
логiчного пояснення, людина починає шукати сторонньої до-
помоги в тлумаченнi цих розбiжностей. Твори Т. Шевченка iз 
цього погляду стають важливою основою для розумiння гли-
бинної сутi буття людини. Його пiдхiд до побудови тексту є 
антропологiчним результатом людської присутностi у свiтi та 
спiвiснування з ним. Водночас Шевченко не зводить усе тiльки 
до онтологiї природи. Вiн намагається допомогти читачевi ви-
будувати свою систему речей та цiнностей, беручи за основу 
людський  чинник:

За що мене, як росла я,
Люде не любили?
За що мене, як виросла,
Молодую вбили?
За що вони тепер мене
В палатах вiтають,
Царiвною називають,
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Очей не спускають
З мого цвiту? Дивуються,
Не знають де дiти!..
<...> Не дали дожити 
Люде вiку. Я умерла
Зимою пiд тином,
А весною процвiла я
Цвiтом при долинi,
Цвiтом бiлим, як снiг бiлим! [5, с. 286].

Серед науковцiв iснує думка, що фiзичний свiт у своїй сутi 
незмiнний i тiльки дзеркала його викривлюють, отже реальне 
вiдображення в дзеркалi насправдi є викривленим. Тож Шев-
ченко-митець, очевидно, сподiвається, що якщо вiн змалює 
реальнi страждання та поневiряння свого народу, то в дзер-
кальному вiдбитку матимемо iдеальне, омрiяне життя.

Нацiональнi традицiї боятися потойбiчного, невiдомого, 
незрозумiлого й тому ворожого, пiдтриманi талантом Т. Шев-
ченка, отримали нове звучання в його творах. Так, наприклад, 
дуже цiкавою iнтерпретацiєю дзеркальної поверхнi є художнє 
зображення водних поверхонь, а також змалювання мешканцiв 
задзеркального (пiдводного) свiту:

В таку добу пiд горою,
Бiля того гаю,
Що чорнiє над водою,
Щось бiле блукає.
Може, вийшла русалонька
Матерi шукати,
А може, жде козаченька,
Щоб залоскотати.
Не русалонька блукає:
То дiвчина ходить
Й сама не зна (бо причинна)
Що такеє робить [5, с. 5].

Автор часто описує жителiв iншого свiту, намагаючись по-
яснити тiсний зв’язок мiж простою, нещасною при життi люди-
ною та її iснуванням у iншому вимiрi буття:
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Вона все ходить, з уст нi пари.
Широкий Днiпр не гомонить:
Розбивши вiтер чорнi хмари,
Лiг бiля моря одпочить,
А з неба мiсяць так i сяє;
I над водою, i над гаєм,
Кругом, як в усi, все мовчить.
Аж гульк – з Днiпра повиринали
Малiї дiти, смiючись.
«Ходiмо грiться! – закричали. –
Зiйшло вже сонце!» (Голi скрiзь;
З осоки коси, бо дiвчата) [5, с. 5].

Саме Т. Шевченко бере на себе смiливiсть пояснити читачевi 
щось про iнший свiт. Особливо жахливим i невiдомим для укра-
їнця є дзеркальний свiт води, його фантастичнi мешканцi. Це за-
дзеркалля не дуже прихильне для людини, iнколи спiлкування 
з тамтешнiми iстотами закiнчується трагiчно. Автор намагаєть-
ся пояснити, хто такi та звiдки походять мешканцi потойбiччя, 
придiляючи увагу й тому, як живеться людинi в цьому свiтi. 
Найчастiше вiн звертається до опису долi жiнки-покритки та 
дитини-байстрюка:

Породила мене мати
В високих палатах
Та й понесла серед ночi
У Днiпрi скупати.
Купаючи розмовляла
Зо мною малою:
«Пливи, пливи, моя доню,
Днiпром за водою,
Та випливи русалкою
Завтра серед ночi,
А я вийду гуляти з ним, 
А ти й залоскочеш» [5, с. 287].

Дуже часто Шевченко-провiдник сам збивається зi шляху, 
тимчасово його втрачає, але вiдповiдальнiсть за тих, хто слiдує 
за ним, перемагає, змушує йти далi, шукати, шукати й iти:
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Тепер iду я без дороги,
Без шляху битого… а ви!
Дивуєтесь, що спотикаюсь,
Що вас i долю проклинаю,
I плачу тяжко, i, як ви…
Душi убогої цураюсь,
Своєї грiшної душi! [5, с. 480].

У чому ж полягає той страшний грiх автора? За що вiн не 
може себе пробачити? Можливо, за те, що дозволяє собi диви-
тися в дзеркало майбутнього, перiодично малюючи своїм чита-
чам картини життя в задзеркальному, недосяжному свiтi.

Твори Шевченка мали, мають i матимуть велику силу про-
никнення в саму сутнiсть явищ та речей, що вiдтворюється в 
стiйкiй позицiї боротьби за щастя:

« – У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счаст-
ливых людей. И по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрели-
ща, как образ счастливого человека.

<…> И я видел и был совершенно счастлив счастием этих просто-
душно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего не-
ложного сказани. Аминь» [6, c. 248].

Водночас Шевченко-митець формує на сторiнках своїх 
творiв нову зрозумiлу реальнiсть, повнiстю зберiгаючи клiмат 
епохи, iсторичнi чинники та фактори. Його головний герой – 
це людина, яка руйнує стереотипи розумiння та сприйняття, 
адже насправдi людина пiзнає буття лише тiєю мiрою, якою 
вона здатна реалiзовувати в ньому себе. Вiдповiдно, «пiзнання 
вiдтворює свiт лише настiльки, наскiльки свiт виступає свiтом 
людини, дзеркалом її можливостей, тобто у подвiйному 
вiдношеннi освоєння свiту та зворотного вiддзеркалення ним 
людської присутностi» [3, с. 174].

Таким чином Т. Шевченко торкається реалiзацiї правдивого 
зображення. У його розумiннi правда – це особливий феномен 
зв’язку iстини з життям людини, утiлення iстини в людськiй 
долi. Саме на iстину й правду намагається автор «вiдкрити очi» 
читачевi, пояснити та адаптувати розумiння буттєвого сенсу 
мiж реальнiстю й iншим, задзеркальним свiтом, бо тiльки це 
дає можливiсть доторкнутися до свiдомостi героя думкою про 
норму iснування щасливої особистостi.
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Шевченкiвськi традицiї стали могутнiм чинником iсторич-
ного розвитку української лiтератури. Шевченкове слово завж-
ди жило в народi, пускало новi й новi плiднi паростки на тому  
ґрунтi, де рiс творчий потенцiал великого поета. Це слово акту-
альне й незгасиме i для наших сучасникiв.

Сьогоднi, в епоху тотальної глобалiзацiї, ми знову й знову 
повертаємося до того, що робить нашу нацiональну iсторiю 
само бутньою, iндивiдуальною. Незгасиме слово Т. Шевчен-
ка займає найвищу сходинку на цьому п’єдесталi. Ми може-
мо констатувати, що його нестандартна, завжди актуальна для 
будь-якого поколiння фiлософiя з перебiгом рокiв та столiть 
осучаснює його творчiсть. 

Оскiльки «Кобзар» Шевченка продовжує залишатися книж-
кою, що є в кожнiй оселi (навiть при завантаженнi на гаджети 
вiн створює гiдну конкуренцiю сучасному контенту), то саме 
вiн для читача є провiдником у невiдомий свiт задзеркалля. 
Кожне наступне поколiння, пристосовуючи для себе цi тек-
сти, дивується Шевченковiй обiзнаностi, мудростi та здатностi 
передбачати й пророкувати майбутнє. Саме варiативнiсть на-
шого майбутнього ще раз засвiдчує генiальнiсть митця, його 
оригiнальне розумiння обох свiтiв – реального фiзичного та не-
реального, задзеркального  буття. Iнодi здається, що генiальний 
пророк українського народу й нинi спостерiгає за своїми нащад-
ками з того боку дзеркала, i вiд його погляду не сховатися. Тож 
сподiваємося бути гiдними пам’ятi й слова великого сина укра-
їнського народу.
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Iнна Береза 
(Миколаїв)

ШЕВЧЕНКIАНА ДМИТРА КРЕМЕНЯ

У серпні 2013 року виповнилося 60 лiт лауреату Премiї iменi 
Т. Г. Шевченка Дмитру Дмитровичу Кременю. Його творчi здо-
бутки i життєве кредо засвiдчують вiдповiднiсть нацiональнiй 
нагородi, отриманої Д. Кременем 1999 року, високiй мiрi талан-
ту i людяностi, удiлених поетовi Богом. До речi, вiн глибоко 
усвiдомлює цю сакральну даннiсть, зауважуючи: «Не я пишу – 
це мною пише Бог» [9, с. 92]. У юностi, надiлений вiд Бога ще 
одним талантом, як i Т. Шевченко, – малярським, Д. Кремiнь 
за орiєнтир мав нашого нацiонального генiя свiтової величи-
ни. I коли мистецтво слова перемогло, Д. Кремiнь, у своїх ес-
тетичних уподобаннях залишившись палким шанувальником 
живопи су, вербалiзував у поезiї зоровi образи живописних 
полотен друзiв-художникiв та визнаних свiтовою спiльнотою 
майстрiв пензля. Зокрема, Д. Кремiнь оприявнив у своїй поезiї 
малярську спадщину Т. Шевченка. Тож роль Шевченкової 
творчостi для Д. Кременя – це рiч непроминальна. Власне 
проблемi рецепцiї Т. Шевченка у творчостi Д. Кременя при-
святив статтю його син – лiтературознавець Т. Кремiнь, яко-
го батько назвав на честь Кобзаря [10]. Дослiдник акцентує на 
«шевченкiвськiй» енергетичнiй зарядженостi творiв Д. Креме-
ня, на його опертi на гостросатиричних iнвективах, на що звер-
нув увагу академiк I. Дзюба [4, c. 3–14].

Побiжно, серед iнших ознак поезiї Д. Кременя, до 
шевченкiани письменника зверталися Ю. Ковалiв i О. Сизонен-
ко. Наприклад, Ю. Ковалiв зауважив, що спецiальних апеляцiй 
до Шевченкових мотивiв небагато, але Шевченкова магiя про-
низує всю українську дiйснiсть, тому i йдеться про постiйне 
перетинання Д. Кременя з поетичним словом Кобзаря [7]. Зок-
рема, учений апелює до алюзiї на iконiчний образок Т. Шев-
ченка «Садок вишневий коло хати» з III роздiлу «Пекторалi» – 
поеми-симфонiї «Сад» [8, c. 58]. Гадаємо, що варто докладно 
проаналiзувати присутнiсть свiту Т. Шевченка, його образiв i 
життєпису в однiй з останнiх збiрок Д. Кременя – «Замурована 
музика» (2011), хоча певнi нюанси шевченкiвської теми в цiй 
збiрцi зауваженi в статтi Т. Кременя [11, c. 12–13]. 
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У студiях над поезiєю Д. Кременя неодноразово зауважу-
вали, що поета завжди надихала життєва правда i творчiсть 
Т. Шевченка. Наш Генiй своїми нацiотворчими iдеями, любов’ю 
до рiдної землi та її народу, талантом митця присутнiй у життi 
й письменствi Д. Кременя з початку його творчостi. Правдива 
сила образу вiдлунює пам’ять про Кобзаря вже в першiй збiрцi, 
де вмiщено поезiю «Тарасова верба». I коли в збiрцi «Атланти-
да пiд вербою» (2003) читаєш поетовi рядки тривог i надiй на 
кращу долю вже незалежної України, образ верби, яку зростив 
з рiзки Т. Шевченко, знову повертає до осмислення Шевченко-
вих iдей щодо поводирiв народу.

Вiдзначимо, що один iз творiв Д. Кременя, у якому змальо-
вано i символiчний образ Шевченкової липи, є вже хресто-
матiйною поезiєю «Седнiв. Липа Шевченка» [12]. Як дуже 
влучно помiтив Т. Кремiнь, образ липи постає тут символом Де-
рева життя, «а в контекстi творчостi Т. Шевченка – ланцюгом- 
контрастом, який поєднує час i простiр, iсторiю та культуру, 
вiч ний народ i населення сучасної йому країни» [11, c. 12].

Кобзаревi iдеї, його бунтарський дух, пророче слово митця 
простежуємо i в збiрцi «Полювання на дикого вепра» (2006).

Погляди Т. Шевченка для Д. Кременя – не артефакт, а 
частина душi, передана молодим Шевченком-художником 
майбутнiм українським митцям. Тому й така шаноблива i жур-
лива нота вiрша «Так жаль менi саду, який сам собою цвiте…». 
У контекстi українського барокового мистецтва, яке свого часу 
було об’єктом зображення молодого Т. Шевченка, ностальгує 
Кременеве слово за своєю молодiстю, убираючи в себе реалiї 
сього дення з його втратами i фантасмагорiями Гоголевого 
«Вiя», чи-то втраченого поетового кохання-пристрастi:

Бароковi, панськi, мазепинськi Снов i Турець.
А десь тут у Седневi – слiд молодого Шевченка…
I я на заплаву гребу, на малий острiвець:
Княгине, яскине, яка ти менi далеченька! [9, с. 288].

Цiкаво, що цей вiрш iз збiрки «Полювання на дикого вепра» 
автор екстраполював у цикл «Пейзаж у японському стилi» 
збiрки «Замурована музика», де зiбрано поезiї з мотивами 
живопису, музики, архiтектури, лiтератури та долi її митцiв. 
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Iдеться не про орiєнтальнi мотиви, а виявлено думку про 
традицiйне вмiння японцiв знаходити красу в усьому та в люд-
ському прагненнi творити красу своїми руками.

У творчому доробку письменника простежуємо i втiлення 
Шевченкового «I чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь». 
Своє, українське слово наголошено актуалiзацiєю знакових 
творiв української лiтератури, жанрiв не лише нової i новiтньої 
писемностi, але й стародруками та давнiми рукописами. Це 
можна простежити навiть за назвами творiв збiрки «Замуро-
вана музика», у якiй умiщено «Повiсть наших лiт», «Попiл 
Самовидця», «Лiтопис Кульбаби», «Старокозацький лiтопис», 
«Український апокриф», «Постскриптум до лiтопису», «I мова 
Тараса, i мова Франка…».

Т. Шевченко, захищаючи право українця послуговуватися в 
усiх сферах життя рiдною мовою, перш за все адресував рядки 
своєї поеми «I мертвим, i живим…» нацiональнiй iнтелiгенцiї, 
яка володiла не лише росiйською, але й захiдноєвропейськими 
мовами. Рiдна ж була пiд забороною в офiцiйнiй сферi – це 
вiдомий факт. Однак, на жаль, здобувши державну незалежнiсть, 
українськi iнтелiгенти кiнця XX – початку XXI ст., що не мають 
нiяких перепон у користуваннi державною (а для багатьох мате-
ринською) мовою, звертаються до «общепонятного языка». Тож 
поет у «Веселому тестаментi» акцентує вiдданiсть рiднiй мовi: 
«Солоспiв материнської мови! О, тобi я не зрадив нiде» [9, c. 33].

Орiєнтир на українських генiїв Т. Шевченка й I. Франка в 
пов сякденному служiннi лiтературi заявлено в поезiї «I мова 
Тараса, i мова Франка…». Iдеться про радiсть творчостi, про 
слiдування традицiям класикiв у непiдкупностi митцiв щодо 
влади, але й збереження вiрностi письменству, яке може i усла-
вити, i знеславити.

Як слушно зауважила О. Слiпушко, для Т. Шевченка слава є 
«незаперечним свiдченням невмирущостi рiдного народу» [14, 
c. 122]. I це демократизоване, iсторiотворче та культуротворче 
значення слави для митця вiдлунюється в рецепцiї Шевчен-
кової поезiї в збiрцi Д. Кременя. Вiн у поезiї «I мова Тараса, i 
мова Франка…» знову звернувся до Шевченкового «Автопор-
трета зi свiчкою», що був творений 1860 року з уяви за ескiзами 
1845 року. Iдеться про мотив туги за молодими лiтами, коли 
на старостi лiт хочеться уявити себе молодим, повним планiв i 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



49

запитiв, здоровим, i все ще попереду, та й сили є. У Д. Кременя, 
у його «Пекторалi», мiститься однойменний вiрш iз Тарасовим 
автопортретом – «Автопортрет зi свiчею», написаний також 
на вiдстанi 15 рокiв вiд вiрша «I мова Тараса…». Саме в ньому 
вiдчутна сила спiвпереживання, викликаного Шевченковою 
картиною: 

Неслави i слави
Пiзнав ти, поет,
I пiзнiй –
З уяви
Автопортрет… [9, c. 210].

В «Українському апокрифi» Д. Кремiнь звернувся до теми 
збереження української культури загалом i української мови 
зокрема, де звучить мотив щодо блюзнiрства недалекогляд-
них полiтикiв, якi граються в слова, забуваючи в манкуртному 
своє му станi пiд зорями Кремля про розвиток рiдної мови та 
української книжки:

Якi письмена?
Нi мови, анi української книжки.
Свою вiн дiстане, де зорi Кремля... [9, c. 112].

Болюча проблема недбалого ставлення українських 
полiтикiв до питань духовностi, закону про мову поетом акцен-
тована з перших рядкiв:

Апостол на пенсiї.
Садить город.
А вiн розробляв же… закон про апостроф [9, c. 112].

Невiгластво в духовнiй сферi, орiєнтацiя на виживання в 
матерiальному свiтi протирiчать iнтересам усього українського 
народу, але це далеке вiд розумiння парламентських комiтетiв, 
через дiї яких «Iсторiя знову дiйшла до нуля» в країнi, де «жеб-
раки, українськi поети»» [9, c. 114].

Зауважимо, що дуже вчасно, коли йдеться про проблеми 
щодо української незалежностi, вiн апелює до Шевченкової 
музи або як артефакт iз скарбницi Кобзаря вживає впiзнаваний 
поетичний образ. Зокрема, у поезiї «У неiснуючiй країнi, iз 
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неiснуючою мовою…», на означення втрат дерев по проспекту 
Шевченка в Києвi, цитує рядки з поеми «Тополя»:

Рости, рости, тополенько, 
Все вгору та вгору! [16, c. 77].

Неодноразово у творах Д. Кременя виникають й алюзiї 
Шевченкової поетичної спадщини i окремих фрагментiв його 
бiографiї, коли йдеться про спiвзвучне сприйняття поетами 
волi народу, незалежностi України.

Вiрш «Третього вiддiлення, цензури…» з’єднує обра-
зи неволi, репресiй як у Тарасовiм життi, так i в дисидентiв у 
пiдрадянському «Союзi». Так само не може назвати україн-
ським раєм свою землю поет XXI ст., адже пiв-народу перебуває 
в емiграцiї або збагачує рiзних заброд. Поет запитує: «Де ти зги-
нув, український раю?» [9, c. 177]. Iдеться i про той вигаданий, i 
заперечений Шевченком у поезiї «Якби ви знали, паничi!» рай:

Не називаю її раєм,
Тiї хатиночки у гаї… [17, c. 220].

Завершується твiр Д. Кременя ремiнiсценцiєю поезiї циклу 
«В казематi» – «Менi однаково…». Пророцтво Кобзаря щодо 
приспаної i збудженої в огнi України накладено на реалiї конк-
ретної пожежi в меморiальному музеї Т. Шевченка. Отже, має-
мо «паралельне розгортання думок» у двох поетiв.

Мотиви пiдмiни справжнiх цiнностей ерзацем, сво-
їх традицiй, iсторiї – чужими, проти чого спрямовував своє 
полум’яне слово Тарас у поезiях «I мертвим, i чужим…», «Кав-
каз», «Розрита могила», вiдлунюють у Кременевих вiршах 
«Першi особи живуть на портретi», «У цiй країнi довго не жи-
вуть…», «Постскриптум до лiтопису». Уже афоризмами стали 
такi рядки iз цих поезiй:

Хуторянськi i торi, i вiги.
Крають iмпортну мудрiсть стару [9, c. 114].

I так мiняємо свою iсторiю
На власну, пiд чужинцiв, географiю [9, c. 115].

Вiски i брендi п’ють Перебендi [9, c. 107].
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Маємо вiдчутну причетнiсть до традицiї Шевченкової сати-
ри, що викривала поколiння перед чужинцями, якi нам же нашу 
«iсторiю розкажуть». Проблема актуалiзована в тих смислах, 
що i на 22 роцi незалежностi московськi вченi намагаються зно-
ву написати нашу iсторiю.

Д. Кремiнь, з притаманним йому неординарним асоцiа-
тивним сприйняттям подiй сучасної iсторiї, зауважує, що 
i Т. Шевченка нашi провiдники незграбно популяризують. 
Iдеться, наприклад, про образ лiтнього Тараса: 

Що нам сто гривень у смушкову шапку?
Що нам сто гривень i в шапцi Тарас? [9, c. 107].

У поезiї «Першi особи живуть на портретi» вiдчутно вiд-
зву чується й неоднозначне ставлення багатьох українських 
iнтелiгентiв i самого Д. Кременя до новацiй у реконструкцiї 
нацiональної святинi – Музею «Тарасова могила», бо не тiльки 
через пiдмiну перших третiми в державi «Тихо у Каневi плаче 
Тарас» [9, c. 107].

Шевченкова поезiя «Чи ми ще зiйдемося знову?» (цикл 
«У казематi») виявлена ремiнiсценцiєю Кобзаревого звернен-
ня до друзiв:

Свою Україну любiть.
Любiть її… Во время люте, 
В останню тяжкую минуту
За неї Господа молiть [17, c. 15].

Шевченковий лауреат, у якому живе Кобзареве слово, нiби 
вiдповiдає на пiвторастолiтнє звернення українського генiя:

Став i я поетом антологiй,
Вбитий у посмертний барельєф
Серце у метал моє закуте,
У свинець оспалих черт i рез.
Як воскресну я у время люте,
На виду розколотих небес? [9, c. 128].

Абсурд реалiй сьогодення iнодi приводить поета Д. Кре-
меня до фантазiй, як Т. Шевченка в його «Снi». Реальнiсть 
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настiльки вражає поета, що вiн занiмiв, адже не такої 
незалежностi чекали:

Поставали панами, до гривнi пiдносячи жменьки,
Тi, кого не чекали, тим бiльш – не читали нiде [9, c. 161].

Як аналогiю до абсурдностi сьогоденного буття, у поезiї 
«Кому не пишу...» запропоновано уявити Т. Шевченка паном, 
а Енгельгарда – його козачком, який має талант до малювання 
i слова. Вольну Шевченко-пан не дає Енгельгардовi… «А мiж 
тим покрiпачене плем’я – моє!» – iз сумом констатує наш су-
часник Д. Кремiнь. Iдеться про закрiпачену душу, думку та й 
про привласнення чужинцями матерiальних цiнностей, як 
приклад, – «Криворiжсталь».

До образiв Шевченка й Енгельгарда звертається поет у пое мi 
«Anno Domini. Пропала поема», виявляючи Шевченкове слово 
рядками «Колись були ми козаками», у якому iнтерпретовано 
перший рядок поезiї «Полякам»: «Ще як були ми козака-
ми» [17, c. 41].

Традицiйний образ Т. Шевченка – символу українськостi, 
борця за волю народу, бунтiвника проти iснуючої тиранiї i, 
водночас, пророка – у творчому доробку Д. Кременя вiдсутнiй. 
Наразi вербалiзовано образ молодого Тараса-художника в 
лауреатськiй збiрцi «Пектораль». Поезiї «Автопортрет iз 
свiчкою» та «Асфальтiвка звертає на Седнiв» опосередковано, 
через асоцiацiї iз живописним автопортретом Т. Шевченка, ак-
центують його нелегку долю, а поетове кредо «караюсь, мучусь, 
але не каюсь» – через сприйняття непокiрного i невгодного 
владi пое та XX ст. радянських часiв: 

Я живу i не боюся смертi.
I мене на порошок не стерти.
Не зiгнути в райдугу-дугу… [8, c. 81].

Iронiєю i сарказмом по-шевченкiвськи пронизана поезiя 
«Бабиного лiта нить тоненька…» збiрки «Замурована музи-
ка». Автор по-фiлософськи пiдходить до використання iменi 
Т. Шевченка як символу нацiї в Українi на третьому десят-
ку лiт її незалежностi: «Все минає. Навiть культ Шевченка» 
[9, c. 188]. Прояви цього культу – пошанування i в прощi до 
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Канева, i в iменi Таразi, яке вкорiнилося на Кос-Аралi. У сло-
вах гiрка iронiя щодо шевченкiвської традицiї повернення на 
батькiвщину по смертi: лiричний герой Д. Кременя апелює до 
невольничої складової бiографiї Тараса, адже сам почуває себе 
на засланнi (перегук з «На нашiй, не своїй землi»):

Як нам в Україну повернутись?
I не в Канiв – мертвими, як ти? [9, c. 188].

Iдеться, безумовно, про вiдчуття неволi в незалежнiй 
Українi духовно вiльними митцями. У поезiях україн-
ських письменникiв-дисидентiв цi мотиви не поодинокi, за 
мiркуваннями дослiдникiв творчостi В. Стуса й М. Руденка [3].

Д. Кремiнь як перепону до справжньої волi акцентує в 
пое зiї дух малоросiйства в народi i лукавство його та влади, 
певну  шароварщину, коли замiнили iдола Ленiна Т. Шевчен-
ком, а iдеологiю не змiнили, як i ставлення до iстотних по-
треб народу України та його митцiв. Маємо бiблiйне вiдлуння 
про нове вино i старi мiхи. Водночас озвучено протест щодо 
аналогiчних явищ, коли, пошановуючи поета-борця проти 
Росiйської iмперiї, громадяни України байдужi до зведених ще 
в комунiстичнi часи пам’ятникiв радянської iмперiї: 

Полчища iмперських iстуканiв
I тепер iдуть i йдуть на нас [9, c. 188].

Абсурднiсть спiвiснування славня душителям свободи укра-
їнського народу та того, хто розвiнчував росiйський iмперiалiзм 
як огидне явище – один iз провiдних мотивiв шевченкiани 
Д. Кременя.

Iнодi прориваються акценти розпачу, що в незалежнiй 
державi «Поети не потрiбнi Українi – тут лихварi тепер, не 
кобзарi» [9, c. 202]. Роздуми про Т. Шевченка, пiднятого над 
Днiп ром у Каневi, збуджують вiдчуття неповторностi справж-
нього вiдродження на межi XX–XXI ст.:

…I думаєш про мертвого поета,
Який пiшов – i небо зачинив [9, c. 202].

Образ Шевченкової могили, засипаної снiгом, символiзує 
замороження ситуацiї з подальшим розвитком духовностi 
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українцiв i, як культурологiчний факт, жебрацьке становище 
сiльських бiблiотек. Це знакова деталь, адже саме в сiльськiй 
бiблiотецi ще iз часiв «Просвiти» українська книга, зокрема 
«Кобзар», знаходила щирих поцiновувачiв поетичного слова 
рiдною мовою.

Архетипи селянської хати, вишневого садка в поетично-
му доробку Т. Шевченка збуджували творчу уяву не одного 
письменника. Зокрема, це стосується хрестоматiйної поезiї 
«Садок вишневий коло хати», тривалому побутуванню якої в 
лiтературнiй освiтi українцiв завдячуємо, за виразом Г. Кло-
чека, «високiй iнформацiйнiй щiльностi тексту», особливою 
 «художньо-образною, закодованою у слово» [6, c. 111].

До цих архетипiв у Шевченковому вiршi неодноразово звер-
тається i Д. Кремiнь. Iдеться про руйнацiю нацiональної пам’ятi 
як руйнацiю естетичних й етичних критерiїв, про щем душi за 
втраченим:

Хата вмерла. Стоїть – i солома з-пiд вишнi
Виглядає. I тисячi хат
У полонi дзвiнкої, не мертвої тишi
А вiкно – нiби чорний квадрат [9, c. 228].

Тiсно переплелися у сприйняттi згасаючого минулого 
асоцiацiї щодо iдилiї дитинства, Шевченкового архетипу i 
болю за втратою рiдної матерi. Як маркер вiдчуття втрати – 
«плоди iз зiв’ялої вишеньки». Стан тривоги пiдсилює рецепцiя 
всесвiтньо вiдомої картини К. Малевича.

Вишневий садок, як образ щасливого дитинства, позначає 
поезiю «I садок вишневий бiля школи…». Алюзiя до поезiї «Са-
док вишневий коло хати» акцентує незреалiзованi можливостi 
вiдродження в українцiв XXI ст. через «нову феодальну еру», 
у якiй радiтимуть життю нащадки пана Енгельгардта. I знову, 
як i в попереднiй поезiї, автор переплiтає спогади про своє ди-
тинство з пленером на природi, з вiрою в щасливе майбутнє, 
антитезою до Шевченкового пророцтва: 

А люде виростуть. Умруть
Ще не зачатиє царята… [17, c. 308].

Гiрка iронiя пронизує рядки Кременевої антиутопiї:
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У новiтнiй феодальнiй ерi
Як ми жити будем вiки?
Так, аби смiялись на пленерi
Пана Енгельгардта малюки? [9, c. 250].

Вишня, вишневий квiтучий сад – символи весни, розквiту, 
молодостi в поезiї «Поети помирають молодими…». Водночас 
туга за минулим, де «вишневий цвiт» асоцiюється з любов’ю, 
пiдсилена занепокоєнням щодо сьогодення, у якому «бiла виш-
ня – зрубана небога» [9, c. 278].

Отже, Д. Кремiнь у збiрцi «Замурована музика» виявився 
продовжувачем традицiй Т. Шевченка як поет-громадянин, 
якому не байдужа доля України. Наповнюючи сучаснi смис-
ли рецепцiями реалiй Шевченкових часiв, вiн послуговується 
афоризмами з Кобзаревих сатиричних творiв, акцентує через 
образи, алюзiї його поетичного слова їх аксiологiчну складову. 
Iдеться про такi мотиви, як причетнiсть до нацiональної традицiї, 
громадянська вiдповiдальнiсть українцiв, зокрема i митцiв, збе-
реження духовних християнських цiнностей – пошанування 
батькiв, материнської мови, правдиве сповiдування вiри.

У Кремневiй творчостi, як i в Т. Шевченка, озвучуються 
зоровi образи, творенi поетом-митцем з обдаруванням живо-
писця. Нерiдко Д. Кремiнь звертається до вербалiзацiї окремих 
полотен чи їх фрагментiв iз живописної спадщини Т. Шевченка. 
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Iрина Бетко 
(Ольштин, Польща)

РЕЛIГIЙНО-ФIЛОСОФСЬКА ПОЕЗIЯ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У СВIТЛI ТЕОРIЇ АРХЕТИПIВ

Релiгiйно-фiлософська поезiя Тараса Шевченка, важли-
ва частина лiтературної спадщини митця, значною мiрою 
складається з творiв за мотивами Святого Письма. Понят-
тя «релiгiйне» i «бiблiйне» як такi не є тотожними, адже 
релiгiйний твiр не обов’язково повинен спиратися на старо- чи 
новозаповiтнi книги, а також почерпнутi з них iдеї, образи, сю-
жети тощо. Навпаки, лiтературно-художня розробка того або 
того бiблiйного мотиву може здiйснюватися з позицiй, скажiмо, 
релiгiйного скептицизму чи навiть атеїзму. 

Шевченко, однак, релiгiйно-фiлософськi та релiгiйно-
iсторiософськi питання часто i плiдно осмислював саме у висо-
кому сакрально-бiблiйному контекстi, хоч не завжди з позицiй 
ортодоксальних. Цей факт дiстав численнi iнтерпретацiї в пра-
цях не одного поколiння дослiдникiв. Передусiм варто назва-
ти роботи Iвана Франка «Шевченко i Єремiя» [12], Леонiда 
Бiлецького «Вiруючий Шевченко» [3], митрополита Iларiона 
(Iвана Огiєнка) «Релiгiйнiсть Тараса Шевченка» [8], Дмитра 
Чижевського «Шевченко й релiгiя» [15] та «До свiтогляду 
Шевченка. Антропоцентрична релiгiйнiсть» [14], Юрiя Iвакiна 
«Коментар до “Кобзаря”» [6; 7], Григорiя Грабовича «Шевченко 
як мiфо творець» [4] тощо. 

Показовою фаховою ознакою цих та низки iнших дослiджень 
є їх виразне свiтоглядне спрямування: аналiз творiв Шевченка 
вiдповiдного змiсту є пiдґрунтям для подальших узагальнень, 
що виходять за суто лiтературознавчi межi. Так, освоєння ста-
ро- й новозавiтної тематики у Шевченковiй творчостi – важлива 
складова єдиного художньо-свiтоглядного процесу, що творить 
цiлу епоху в розвитковi нової української поезiї. Пояснюється 
це передусiм тим, що саме Шевченко став першим українським 
митцем, який художньо неперевершено осмислив iсторiю свого 
народу у високому контекстi Святого Письма. 

Результатом першого творчого звернення Шевченка до Бiб-
лiї, концептуально осмисленого й мистецьки довершеного, ста-
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ли знаменитi «Давидовi псалми», написанi восени 1845 року 
(рукопис датується 19 грудня 1845 р.), пiд час другої подорожi 
поета в Україну. Той факт, що з численних текстiв Святого 
Письма поет звернувся передусiм саме до Псалтиря, видаєть-
ся глибоко символiчним, адже у духовному життi українського 
народу власне Псалтир з найдавнiших часiв вiдiгравав винят-
кову роль. Як важлива складова християнської лiтургiї, вiн на-
лежав до тих богонатхненних книг, iз якиx в Укpаїнi почина-
лося знайoмство з Бiблiєю. Водночас уплив Псалтиря виходив 
далеко за релiгiйно-духовнi межi, сягаючи найсокровеннiших 
сфер народного побуту. Псалтир читали над померлим; iз нього 
вчилися грамоти; ним послуговувалися навiть при ворожбi. 

«Давидовi псалми» репрезентують розгалужену систему 
духовних, свiтоглядних i релiгiйно-етичних цiнностей. У її 
основу покладено iдею тотального протистояння праведностi 
та грiховностi на шляху людського життя, що передбачає 
пiзнання Бога у тому ступенi повноти, який може осягну-
ти лiричний суб’єкт. Вiдтак гносеологiчно цiкавою видається 
спроба спiввiднесення «Давидових псалмiв» iз псалтирними 
оригiналами у свiтлi теорiї архетипiв колективного несвiдомого 
Карла Ґустава Юнґа [17; 18]. 

Аналiзуючи образну систему «Давидових псалмiв», необхiдно 
враховувати символiчний характер виведених у них образiв, а 
також багатозначнiсть самого символу як такого. Варто, крiм 
того, брати до уваги можливостi, так би мовити, зовнiшньої та 
внутрiшньої iнтерпретацiї псалмiв, – спiввiднесення їх змiсту 
як з умовами i подiями зовнiшньої реальностi, так i зi стана-
ми й конфлiктами внутрiшнього, душевного, свiту особистостi. 
Так, псалми – це передусiм лiтургiйнi тексти, що завжди були 
важливими складниками храмових ритуалiв. Їх основна тема – 
спасiння окремої людини, її душi, а не тiльки народу чи цар-
ства. Будучи вiддзеркаленням певної форми духовного дiяння, 
що може точитися тiльки у внутрiшнiй реальностi, псалми опи-
сують її властивостi. Ось чому в образно-символiчнiй системi 
псалмiв предметно-зображальний план нерiдко апелює до тих 
сил i сутностей, що дiють у духовному свiтi. 

Скажiмо, при зовнiшнiй iнтерпретацiї за псалтирними об-
разами гнобителiв людини й народу постають царi, сильнi 
свiту цього, вельможi тощо. На такому рiвнi прочитання i 
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самi псалми, i їх лiтературнi версiї є творами викривальними, 
якi закликають народ до боротьби з гнобителями, при чому їх 
змiст не виходить за межi окресленого тематичного кола. Од-
нак релiгiйно-духовний пiдхiд стверджує iснування невиди-
мого свiту, який вiдiграє вирiшальну роль у життi людини та 
в iсторiї народу. I якщо людина не бореться з «царями», з «ар-
хонтами» (у розумiннi гностикiв), з «володарями цього вiку» 
(1 Кор. 2: 6, 8) [2], тобто з силами, якi живуть у закамарках її 
психiки, то, поконавши гнобителiв свого народу, вона сама ста-
не тираном щодо себе або й iнших. 

Отже, зовнiшня та внутрiшня iнтерпретацiї знаходяться у 
стосунку не так взаємовиключаючому, як взаємодоповнюю-
чому, адже «за глибинною психологiєю, свiдомi (iдеологiчнi, 
полiтичнi, соцiологiчнi) iнтерпретацiї нiколи не вiдбивають ре-
альну причину явищ, вони не спроможнi витлумачити, чому зло 
оволодiло душами багатьох мiльйонiв людей» [10, с. 23]. Так, 
у самiй Бiблiї поневiряння Iзраїлю – це не просто наслiдок напа-
ду ворогiв, а результат його власних грiхiв – боговiдступництва 
й поклонiння чужим богам, – тобто свiдомого чи несвiдомого 
практикування нижчих культiв.

На потребу внутрiшньої iнтерпретацiї вказує виразно 
особистiсний, i навiть iнтимно-сповiдальний, характер ба-
гатьох псалмiв. Показово, що в них iндивiдуальними риса-
ми надiлений не тiльки лiричний суб’єкт, але i сам об’єкт – 
Бог – особистiсть, яка бере активну участь у життi людини, 
вiдчуваючи з нею кровну спорiдненiсть, читаючи в глибинах 
її серця, ведучи з нею дiалог. Єднiсть Бога i людини у низцi 
текстiв набуває форм настiльки тiсних, що їхнiй дiалог пере-
ростає у внутрiшнiй монолог. 

Тим часом зовнiшнє прочитання псалмiв у сучасному куль-
турному контекстi виразно домiнує над внутрiшнiм, а щодо 
«Давидових псалмiв» Шевченка воно може бути окреслене як 
традицiйне. Подiбна ситуацiя стала наслiдком впливу пара-
дигм свiтської культури, у межах якої релiгiйна проблематика 
i пов’язане з нею сприйняття внутрiшнього свiту вiдiйшли на 
другий план, а пiзнiше, в добу атеїзму, стали неактуальними й 
незрозумiлими. 

У текстах Шевченка, утiм, мiститься багато вказiвок на те, 
що сам вiн не тiльки в принципi не виключав можливостi внут-
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рiшнього прочитання як псалтирних ориґiналiв, так i своїх 
новотворiв, але й брав до уваги можливiсть саме такого прочи-
тання. Принаймнi ця проблематика була для поета зрозумiлою. 
Про це свiдчить наявнiсть символiчної складової в образах «Да-
видових псалмiв», яка виразно апелює до реалiй духовного свiту. 
Питання про те, свiдомо чи несвiдомо послуговувався поет обра-
зами-символами, пiд час аналiзу творiв вiдходить на другий план. 

Важливi вказiвки мiстяться у наступних рядках iз псалма 1: 
«А лукавих, нечестивих / I слiд пропадає, / Як той попiл, над зем-
лею / Вiтер розмахає» [16, т. 1, с. 358]. Так, згiдно з церковним 
ученням, зло носить характер несубстанцiональний. Воно не має 
самостiйного iснування, не було створене Богом i, на вiдмiну вiд 
людини, надiленої вiчною душею, приречене на знищення. Отже, 
у процитованих рядках пiд «лукавими» можуть також розумiтися 
тi темнi сили, що живуть у людськiй душi, зневолюючи її. 

Натомiсть у псалмi 12 осмислюється складне богословське  
поняття Лику Божого, вiдбитого у душi як ангел Лику або ан-
гел Присутностi: «Чи ти мене, Боже милий, / Навiк забуваєш, /  
Одвертаєш лице Своє, / Мене покидаєш? / Доки буду мучить 
душу / I серцем болiти? / Доки буде ворог лютий / На мене диви-
тись / I смiятись!..» [16, т. 1, с. 358]. Тобто коли Бог вiдвертається 
вiд людини, на неї починає дивитись ворог, при чому сама людина 
нерiдко буває своїм мучителем. Наступний важливий псалтир-
ний рядок – «Просвiти мої очi, щоб на смерть не заснув я!» (Пс. 13: 
4) [2] – Шевченко пропускає. Для релiгiйної людини смертю є 
сон, що символiзує втрату свiдомостi, духов ного прозрiння, коли 
Бог – джерело життя, що надає йому сенс – «вiдвертається» вiд 
людини. Це може вiдбуватися ще за життя, а не тiльки по смертi, 
яка для релiгiйної людини не є кiнцем iснування. 

Для псалма 43 характерна зовнiшня iнтерпретацiя, що по-
силює пафос волання до Бога з проханням про допомогу в 
боротьбi. Тим часом у вихiдному псалтирному текстi наявнi 
рядки, що пiдкреслюють власне внутрiшнiй, духовний, харак-
тер цiєї боротьби: «Не мечем бо своїм вони землю посiли, i 
їхнє рамено їм не помогло, – а правиця Твоя та рамено Твоє, та 
Свiтло обличчя Твого <...> Тобою поб’ємо своїх ворогiв, Iм’ям 
Твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надiятися не 
на лука свого, i мiй меч не поможе менi» (Пс. 44: 4, 6–7) [2]. 
Лише один раз Шевченко вводить вiдсутнiй в ориґiналi ря-
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док: «Смирилася душа наша» [16, т. 1, с. 360], присвячений 
внутрiшнiй реальностi. 

Думається, що саме вiдхiд вiд внутрiшнього прочитання 
псалмiв у низцi випадкiв призводив до «затемнення» їхнього 
змiсту. Зокрема, псалтирний рядок «Тодi настрашилися стра-
хом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог костi того, хто 
тебе оточив був, – ти їх посоромив, бо ними погордував Бог!» 
(Пс. 53: 6) [2], Шевченко у псалмi 52 iнтерпретує так: «Там 
боять ся, лякаються, / Де страху й не буде. / Так самi себе боять-
ся / Лукавiї люде» [16, т. 1, с. 360]. 

Поет з неймовiрною вiрогiднiстю вiдтворює емоцiйний стан 
страху, породжуваного парними архетипами персони [18, с. 124–
126] й витiсненої нею тiнi [18, с. 43–46], а навiть бiльше – отой за-
вжди наявний iррацiональний жах психо- духовної дезiнтеграцiї, 
про який говорить глибинна психологiя. Водночас вiн нiвелює мо-
тив «человекоугодников», що мав мiсце в церковнослов’янському 
перекладi розглядуваного контексту i якого, до речi, уникають 
також у сучасних перекладах, оскiльки вiн став «темним» у 
контекстi антропоцентричної культури, що створила «релiгiю 
людини», поставивши її на мiсце релiгiї як такої. 

У псалмi 53 (Пс. 54) [2] поет посилив змiстовi чинники, що 
стимулюють внутрiшню iнтерпретацiю оригiналу. Це мотиви 
психологiчної загрози, Божого заступництва i трансцендент-
ної справедливостi: «Бо на душу мою встали / Сильнiї чужiї, / 
<...> / А Бог менi помагає, / Мене заступає / I їм правдою Сво-
єю / Вертає їх злая» [16, т. 1, с. 361], а також осмислення молит-
ви як чiльного духовного дiяння в процесi психiчної iнтеграцiї 
розрiзнених складових цiлiсної особистостi: «Помолюся 
Господевi / Серцем одиноким / I на злих моїх погляну / Незлим 
моїм оком» [16, т. 1, с. 361]. 

У псалмi 81 iнтерпретацiя має характер наскрiзь зовнiшнiй 
i пiдсилений соцiальним пiдтекстом: «Меж царями-суддя-
ми / На радi великiй / Став земних владик судити / Небесний 
владика» [16, т. 1, с. 361]. Проте першоджерело має далеко не 
таку однозначну змiстову iнтенцiю: «Бог на Божiм зiбраннi 
стоїть, серед богiв вiн судить» (Пс. 82: 1) [2]. У цьому рядку, 
мiж iншим, вбачається залишковий релiкт багатобожжя, але не 
можна виключити й iншого прочитання. Так, Псевдо-Дiонiсiй 
Арео пагiт у книзi «Про небесну iєрархiю» говорить, зокрема, 
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що вищi ангельськi чини можна називати богами [11, с. 614]. Це 
дає пiдставу припустити, що у розглядуваному псалмi йдеться 
про «темних богiв», якi «у темрявi ходять», унаслiдок чого «всi 
основи землi захитались». Саме тому Бог судить богiв, говоря-
чи: «Ви – боги i сини Всевишнього всi, та однак повмираєте ви, 
як людина, i попадаєте, як кожен iз вельмож» (Пс. 82: 6–7) [2]. 

Нарештi, псалом 93 цiкавий тим, що Шевченко в ньому 
вiдходить вiд тотального протиставлення добра i зла, харак-
терного для iнших текстiв «Давидових псалмiв», що так само 
не може вважатися повнiстю християнським, адже «Благо 
тому, кого Господь / Карає меж нами, / Не допуска, поки зло-
му / Iзриється яма. / Господь любить свої люди, / Любить, не 
оставить, / Дожидає, поки правда / Перед ними стане» [16, 
т. 1, с. 362]. Тобто добро i зло не мають виключно соцiально-
класового характеру, вони наявнi в душi кожної людини, яка є 
ареною непримиренної боротьби свiтлих i темних первнiв. 

Творче звернення Шевченка до Псалтиря не обмежилося 
десятьма «Давидовими псалмами». 15 лютого 1859 року дато-
ване «Подражанiє 11 псалму», що має своєрiдний перехiдний 
характер у царинi Шевченкової лiрики за старозавiтними мо-
тивами. Воно є останнiм, умовно кажучи, «псалтирним» тво-
ром – i водночас першим серед iнших бiблiйних «подражанiй», 
датованих тим-таки 1859 роком: 25 березня – «Iсаiя. Глава 35 
(Подражанiє)»; 6 грудня – «Подражанiє Iєзекiїлю. Глава 19»; 
25 грудня – «Осiя. Глава 14. Подражанiє». 

«Псалтирнi» i «пророцькi» поезiї Шевченка взагалi творять 
досить тiсну єднiсть – тематичну, iдейну, художню тощо. По-
перше, в усiх чотирьох «подражанiях» дiстали дальшого по-
глибленого розвитку наскрiзнi морально-духовнi й свiтогляднi 
теми «Давидових псалмiв»: апофеозне возвеличування 
праведностi, тотальне розвiнчування грiховностi, покладан-
ня непохитної вiри на Бога тощо. По-друге, як i в переспiвах 
псалмiв, у «подражанiях» порушення складної морально- 
духовної, свiтоглядної тематики послiдовно пiдпорядковується 
розв’язанню животрепетних нацiональних проблем. По-
третє, образ-символ поета-пророка, так само заглибленого у 
Божi помисли, як i вiдчайдушно перейнятого трагедiєю сво-
го народу, виразно окреслений вже у «Давидових псалмах», 
у «подражанiях» сповнюється чи не найвищого пафосу. 
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Цей архетипальний образ репрезентує особистiсть, якiй, за 
спостереженням Г. Грабовича, «понад усе властива напружена 
емоцiйнiсть, абсолютизацiя почуття й емоцiйного сприйняття 
навколишньої дiйсностi, яка внаслiдок цього цiлком або майже 
цiлком поляризується на сакральну й профанну, священну й 
житейську. У такiй найгострiшiй формi свiт i людство дiляться 
на абсолютне Добро i абсолютне Зло <...> Тут немає середини, 
є тiльки апофеоз сакрального i профанного» [4, с. 17]. 

Окреслений образ-символ поета-пророка, що вимальо-
вується в яскравому бiблiйному забарвленнi, є одним iз 
найфундаментальнiших чинникiв Шевченкового художнього 
свiту. Вiн постає не лише у бiблiйних творах митця, а й у тих, що 
пов’язанi зi Святим Письмом у спосiб не стiльки буквальний, 
скiльки духовний. Саме цей образ у нацiональнiй свiдомостi 
був осмислений як запорука виходу України з усебiчної неволi. 
Водночас створений Шевченком художнiй образ захопив у 
своє силове поле й самого автора, адже, як пише Г. Грабович, 
«у свiдомостi мiльйонiв спiввiтчизникiв та й багатьох учених 
образ Шевченка сформований передусiм його поезiєю. Це – 
мученик i пророк, що живе життям народу й лише для народу. 
Таким є справжнiй Шевченко» [4, с. 19]. 

Натомiсть у Старому Заповiтi поняття «пророк» охоплює 
кiлька рiзнорiдних семантико-символiчних складових. Це 
перед усiм Мойсей – духовний ватаг народу i його провiдник, 
через посередництво якого укладено Заповiт з Богом. Проте 
пророк – це також людина, яка чує голос Бога й передає чле-
нам своєї спiльноти Господню волю, це провiсник майбутньо-
го й вiзiонер, який контактує з вищою реальнiстю й бачить тi 
сили духовного свiту, що впливають як на долi окремих людей, 
так i на iсторiю цiлих народiв. Пророкуванню у певному сенсi 
можна було навчитись – вiдомо, що в давнину гебреї мали шко-
ли пророкiв. До категорiї «пророцьких» належали й такi стани 
душi, якi в наступнi епохи iдентифiкувалися як патологiчнi, на-
приклад, «напав злий дух вiд Бога на Саула, i вiн пророкував в 
себе вдома» (1 Сам. 18: 10) [2].

З огляду на смислову багатоплановiсть i символiчну неод-
нозначнiсть окресленого феномену стає очевидним, що Книги 
пророцькi у Бiблiї – чи не найскладнiшi. Хоча вони мiстять 
багато власне iсторичного матерiалу, головне мiсце в них 
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вiдводиться духовнiй тематицi. Упродовж вiкiв цi книги нео-
дноразово коментувалися й тлумачилися, але i сьогоднi не 
можна сказати, що їхнiй змiст є до кiнця зрозумiлим. У новi 
часи закономiрно поставали новi змiстотлумачення, тодi як 
старi забувалися чи ставали неясними. 

У жанровому вiдношеннi Книги пророцькi є передусiм опи-
сами видiнь. Першорядну роль у них вiдiграють тi тексти, у яких 
вербалiзуються вiзiї духовного (невидимого) свiту й контакти 
з iстотами, що з нього походять, при чому в низцi контекстiв 
Божий голос передається безпосередньо, у формi прямої мови. 
Пафос Книг пророцьких – у прагненнi зрозумiти причини не-
щасть, якi випадали на долю Iзраїлю: пророки вбачали їх у ду-
ховних грiхах i недосконалостi внутрiшнього свiту людей, особ- 
ливо надiлених владою у спiльнотi богообраного народу. 

Ерих Нойманн, мiж iншим, указував: «У загальнiй етицi 
об’єднанiй психiчнiй структурi людини не загрожує поважна 
небезпека з тої причини, що iндивiд асимiлював i об’єднав ба-
гато елементiв з масової психiки й колективної несвiдомостi, 
котрi викликають в iнших людей почуття жаху, захоплення 
й здивування. Особистiсть такого типу краще знайома з ви-
сотами, глибинами й безоднями людської природи, оскiльки 
досвiдчила їх i пережила в самiй собi <...> Приклад такого типу 
асимiляцiї iндивiдом сюжетiв, що дiють у колективi, можна 
знайти у старозавiтних пророкiв. Пророки спочатку пережива-
ли в собi тiньову сторону народної психiки й пов’язанi з нею 
небезпеки, а потiм провiщали про цi небезпеки задовго до часу 
їх реального надходження, i навпаки: коли наближалася бiда, 
вони першими вiдчували в собi глибинний прояв творчих сил 
i можливостi визволення, а потiм екстерiоризували їх у формi 
потiхи й обiцянки порятунку в майбутньому» [10, с. 132–133]. 
Усi цi особливостi не тiльки детермiнують питомий змiст Книг 
пророцьких, але й iстотно впливають на їхню композицiю. 

Розумiння й iнтерпретацiю одкровень старозавiтних 
пророкiв додатково утруднює величезна iсторична дистанцiя – 
в кiлька культурних епох. Той факт, що Бiблiя є сакраль-
ною книгою захiдної цивiлiзацiї, не полегшує справи, адже 
спорiдненiсть давньогебрейської й сучасної культур iлюзорна. 
Передусiм слiд враховувати, що пророк був людиною iншого 
типу – носiєм специфiчної духовно перемiненої свiдомостi. Су-
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часна психологiя надає великого значення вивченню подiбних 
станiв та їх зовнiшнiм проявам [5; 9]. Науково встановлено, 
що вони характеризуються особливою будовою мови – саме 
такою, яка зустрiчається i в Книгах пророцьких. У цей спосiб 
було доведено, що пророцтва вiддзеркалюють змiненi стани 
свiдомостi. Цi вiдкриття сучасної психологiї, безперечно, дають 
можливiсть адекватнiшої iнтерпретацiї як ряду давнiх сакраль-
них текстiв, так i тих творiв художньої лiтератури, що носять 
ознаки перемiненої свiдомостi. 

Вiдмiннiсть мiж старозавiтними пророками i Шевченком, 
як нацiональним пророком України, зумовлена передусiм кар-
динально протилежною парадигматикою культурних епох. 
Шевченко творив у культурi антропоцентричного, свiтського 
типу, у якiй релiгiйний культ був витiснений культом на-
уки i культури, а поклонiння Богу поступилося поклонiнням 
людинi. Оскiльки, скажiмо, у ХVII ст. релiгiя ще була знаменом  
 боротьби, а тогочаснi вiйни багато в чому мали релiгiйний 
характер, остiльки в ХIХ ст. духовна ситуацiя зазнала кар-
динальної змiни. Знаменом боротьби стала свобода понево-
лених народiв. Вiдтак змiнилося й завдання поета-пророка. 
Метою Шевченка стало вiдродження нацiональної культури, 
самосвiдомостi й державностi, – у цьому сенсi вiн вiдiгравав ту 
саму роль, що й пророки часiв Вавилонського полону. 

Шевченка, однак, можна вважати пророком ще в iншому – 
глибиннопсихологiчному – смислi. Не будучи вiзiонером, 
здатним бачити вищий свiт, як митець вiн чутливо вловлю-
вав iмпульси колективного несвiдомого, надаючи їм непере-
вершеної художньої форми силою свого поетичного генiя, що 
реалiзував себе в ме жах класичної культури. Перебуваючи в 
контактi з колективним несвiдомим свого народу, поет може не 
тiльки передбачати його майбутнє, але й змiнювати його. Тво-
рець нацiональної культури безпосередньо формує духовнiсть 
нацiї, а створенi ним потужнi образи-символи за певних умов 
здатнi впливати на подiї зовнiшньої реальностi, як це перекон-
ливо доводить сучасна наука. 

Пiд час аналiзу Шевченкових «подражанiй» пророкам, як i 
при розглядi «Давидових псалмiв», актуалiзується проблема 
зовнiшньої та внутрiшньої iнтерпретацiї. Суспiльно-iсторичне 
прочитання цих текстiв є цiлком правомiрним, але не пов-
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ним, оскiльки воно не враховує найiстотнiшого – духовно-
психологiчної проблематики. Ось чому корiння Шевченко-
вої художньої образностi та символiки слiд шукати не тiльки 
в iсторiї України та бiографiї поета, але й у скарбницi всiх 
образiв – колективному несвiдомому, що вiддзеркалює архети-
пальну структуру духовного свiту. 

З Книги пророка Iсаї Шевченко вибрав 35 главу, останню 
з числа пророцьких вiзiй, у якiй змальовується прихiд золо-
того вiку в Iзраїль пiсля суду над усiма народами, описаного в 
попереднiй, 34 главi. При цьому Книга пророка Iсаї повторює 
загальний композицiйний принцип побудови пророцьких книг 
Бiблiї. У першiй частинi 35 глави оспiвується розквiт природи, 
перетворення пустелi на квiтучий край, вiдзначений Божою 
присутнiстю. Цей опис репрезентує архетип земного раю, i в 
цьому планi Шевченкове «подражанiє» близьке до оригiналу. 
У другiй частинi описується зцiлення слiпих i калiк, що слiд 
iнтерпретувати як здобуття людьми духовних здiбностей, якi 
дають їм можливiсть бачити Божу славу. Шевченко передає це 
так: «I люде темнiї, незрячi, Дива Господнiї побачать», а далi 
посилює соцiальне звучання, чого не було в ориґiналi: «I спо-
чинуть невольничi / Утомленi руки, / I колiна одпочинуть, / 
Кайданами кутi!» [16, т. 2, с. 283]. 

У третiй частинi описано прихiд всеоживляючих вод, якi 
повертають природу i людину до початкової чистоти. Проте 
найбiльшi змiни поет вносить до четвертої частини, яка в Iсаї 
присвячена сакральнiй дорозi, що веде до Сiону – священ-
ної гори, духовного центру свiту, втiлення небесного царства; 
цiєю дорогою iде вибраний народ – «не ходитиме нею нечис-
тий» (Iс. 35: 8) [2]. Шевченко обирає земну iнтерпретацiю, опи-
суючи майбутнє вiльної країни: «Скрiзь шляхи святiї / Про-
стеляться; i не найдуть / Шляхiв тих владики, / А раби тими 
шляхами / Без ґвалту i крику / Позiходяться докупи, / Радi та 
веселi» [16, т. 2, с. 284]. 

У циклi Шевченкових «подражанiй» максимально змiнено 
змiст 19 глави Єзекiїля, який став дiаметрально протилеж-
ним оригiналовi. У пророка це «Жалобна пiсня про Iзраїлевих 
князiв», де оповiдається, що мати Iзраїль, як левиця, «лягла помiж 
левiв, серед левчукiв викохала вона левенят» (Єз. 19: 2) [2].  
Тут лев символiзує царя, а вiдтак уявнює безсумнiвно позитивнi 
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значеннєвi коннотацiї. Навiть те, що «людину вiн жер! I <...> 
розбивав їхнi палати, i руйнував їхнi мiста» (Єз. 19: 6–7) [2], – 
тiльки засвiдчує прояв його сили, адже мiста, що їх вiн руй-
нував, були, зрозумiло, мiстами ворогiв, тодi як у Старому 
Заповiтi жорстокiсть до ворогiв є рисою позитивною. 

Пророк оплакує загальнонародну трагедiю: двох «левiв 
Iзраїлю» захопили в полон, одного в Єгиптi, другого у Вавилонi. 
Мати Iзраїль додатково порiвнюється з виноградним кущем – 
символом генеалогiчного дерева, чиї «пруття мiцнi <...> на-
давались на берла володарiв» (Єз. 19: 11) [2], який вирвали 
з плiдної землi i посадили у пустинi, через що вiн вже не має 
«мiцного прута, берла на панування». У заключних рядках роз-
глядуваної глави знову пiдкреслюється: «Це пiсня жалобна, 
i буде за пiсню жалоби вона» (Єз. 19: 14) [2]. 

Натомiсть у Шевченковому «подражанiї» могутнi царi-леви 
перетворюються на вiдразливих хижакiв, яким ардесуєть-
ся нещадна iнвектива: «Нащо та сука, ваша мати, / Зо львами 
клiщилась, щенята? / I добувала вас, лихих? / I множила ваш рiд 
проклятий? / А потiм з вас, щенят зубатих, / Зробились львичи-
ща! Людей! / Незлобних, праведних дiтей / Жрете, скаженi!..» 
[16, т. 2, с. 330]. Поет гнiвно пророкує: «I ваша злая своєволя / 
Сама скупається, сама / В своїй кровi. Плач великий / Вомєсто 
львичищого рика / Почують люде. I той плач, / Нiкчемний, до-
вгий i поганий / Межи людьми во притчу стане, / Самодержав-
ний отой плач!» [16, т. 2, с. 331]. 

Таким чином, жалобну пiсню Шевченко перетворив на 
пiсню прокляття. Подiбне потрактування образiв царiв харак-
терне для всiєї творчостi Шевченка, воно є не тiльки елементом 
його поетики, але й особливiстю свiтосприйняття. У Шевченка 
царi – це завжди «темнi царi», втiлення свiтового зла, поет не 
бачить у них нiчого свiтлого, позитивного, що рiзко контрас-
тує з образами «помазанцiв Божих», якi широко використо-
вувалися в офiцiйнiй пропагандi, будучи показовою рисою 
культури ХIХ ст., зокрема народної свiдомостi й колективно-
го несвiдомого. Популяризуючи такi образи, офiцiйна куль-
тура спиралася на культ обожнення царя, корiння якого сягає 
витокiв людської цивiлiзацiї, а також на архетип царя, який, мiж 
iншим, виявляє амбiвалентнi властивостi, тобто має як свiтлу, 
так i темну сторону. Однак Шевченко з надзвичайною сугес-
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тiєю розвиває виключно темнi первнi архетипу царя – з огля-
ду на iсторичну трагедiю України, а також на її символiчне 
вiддзеркалення в промовистих колiзiях його особистої бiографiї. 

Мало залишилося вiд оригiналу i в релiгiйно-iсторiософськiй 
медитацiї «Осiя. Глава 14. Подражанiє». Тут Шевченко безпо-
середньо звертається до матерi-України як до сакрально-бого-
родичної сутностi, протиставляючи їй «профаннi» iсторичнi 
фiгури «Богдана, / Та <...> скаженого Петра». Замiсть коротко-
го вступу про Самарiю (Ос. 14: 1) [2] Шевченко вводить роз-
горнуту iнвективу, у якiй розвiнчує злочини негiдних синiв 
України – спочатку вiд iменi Бога, а потiм i власного. Слова 
«Ашур не спасе нас, не будемо їздити ми на конi» (Ос. 14: 4) [2] 
поет пiднiмає до рiвня нарiжного символiчного мотиву твору, 
що звучить у рiзних його фрагментах. Нарештi, останню час-
тину, у якiй Осiя пророкує розквiт Iзраїлю, Шевченко замiняє 
рядками про прихiд правди, яка «люд окрадений спасе / Од 
ласки царської!..» [16, т. 2, с. 332, 333]. 

У контекстi творiв Шевченка за мотивами Святого Письма  
одне з центральних мiсць посiдає релiгiйно-фiлософська пое-
ма «Марiя», створена орiєнтовно мiж 27 жовтня i 11 листо-
пада 1859 року. У цьому творi поет сягнув неперевершених 
мистецьких обрiїв, осмисливши iдею євангельської благодатi 
у контекстi духовно-фiлософських шукань своєї доби. Важли-
во пiдкреслити, що супергероєм поеми є напружено пульсую-
ча й патетично наснажена думка, виражена в iпостасях рiзних 
персонажiв, головних i другорядних, носiїв християнської 
моралi й свiтогляду. Та герої Шевченкової поеми – небайдужi 
генератори iдей автора, вони передусiм яскравi особистостi, що 
живуть багатим духовно-емоцiйним життям. 

У творi, який починається натхненною Богородичною мо-
литвою, змальовується яскравий психологiчний портрет го-
ловної героїнi – Марiї, матерi Iсуса Христа, репрезентований 
iсторiєю її життя, смертi й посмертної слави. Вiн увиразнюєть-
ся образами другорядних персонажiв, прописаними досить ко-
лоритно. Шевченко глибоко розкриває характери теслi Йоси-
па, гостя-благовiсника з Назарета, вдови Єлисавети. 

При вiдтвореннi психологiчного портрету Марiї важливу 
роль вiдiграють її символiчнi вчинки. Їх значення полягає в пере-
конливому унаочненнi думок i почуттiв героїнi. Ось чому зовнi 
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такi звичайнi побутовi дiї матерi, як шиття чи прання Iсусових 
сорочок, омивання Його нiг тощо в поетико-фiлософському 
осмисленнi набувають мiсткого символiчного значення. 

Мистецька неповторнiсть поеми «Марiя» є результатом 
органiчного синтезу євангельських первнiв, широких мож-
ливостей жанру фiлософської поеми i творчого натхнення 
генiя українського слова. Твiр сповнений глибокого духовно-
го пафосу, вираженого засобами вишукано простої поетики й 
експресивно наснаженого стилю. Найсокровеннiшi прояви 
материнської любовi до Сина змальовуються з позицiй гли-
бокого психологiзму, але вiд цього героїня не втрачає ореолу 
своєї святостi й високої духовностi. Навпаки, благоговiйна 
тональнiсть Шевченкової оповiдi обожнює найбуденнiше. 

Загальнолiтературне пiдґрунтя Шевченкової «Марiї» вихо-
дить далеко за євангельськi межi. Так, епiграфом до поеми взято  
рядки з 10-го iкосу «Акафiсту Пречистiй Богородицi»: «Радуй-
ся, ти бо обновила еси зачатыя студно» [1]. Цим епiграфом 
задається урочисто-пiднесена, справдi апофеозна тональнiсть 
як вступної молитви до Матерi Марiї, так i всiєї подаль-
шої оповiдi. Водночас антропоцентричний пафос поеми дає 
пiдстави розглядати її в одному типологiчному ряду з творами 
«Життя Iсуса» (1835–1836) нiмецького теолога i фiлософа Да-
вида Фрiдрiха Штрауса i «Життя Iсуса» (1863) французького 
фiлософа й iсторика релiгiї Жозефа Ернеста Ренана. 

У Шевченковому потрактуваннi образу Дiви Марiї ви-
разно звучить антидогматичне начало, що неодноразово  
iнтерпретувалося в науковiй лiтературi. Поет фактично зiгно-
рував догмат непорочного зачаття Богородицею Iсуса Христа, 
десакралiзувавши таємницю втiлення Спасителя. З цiєї при-
чини текст поеми 1910 року був сфальсифiкований Михайлом 
Лободовським, видавався з купюрами, а то й усувався з видань 
творiв поета. Вельми показовим також видається той факт, що 
вже в нашi днi клерикальна цензура не дозволила включити 
Шевченкової «Марiї» до упорядкованої Iгорем Качуровським 
«Хрестоматiї української релiгiйної лiтератури» [13]. 

Шевченко фактично внiс значнi змiни в художнє осмислен-
ня канонiчного образу Дiви Марiї. По-перше, вiн перетворив 
її на безрiдну наймичку з представницi шанованого роду, чиєї 
руки, згiдно з апокрифами, добиваються кiлька чоловiкiв i яку 
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заручили з Йосипом, який належав до царського роду Давида. 
По-друге, Архангел Гавриїл, що вiн у Євангелiях благовiстить 
Дiвi Марiї про народження Сина Божого, у Шевченка – та-
ємничий молодий чоловiк, мандрiвник; вiн пророчить скорий 
прихiд Месiї, за що його невдовзi розпинають. 

Чи не найзагадковiший у Шевченковiй поемi епiзод спо-
кушення мандрiвником-благовiсником Дiви Марiї, хоча й 
завуальо ваний, прочитується досить виразно. Ця художня 
версiя викликає низку питань, адже поет не мiг не розумiти, що 
введенням цього мотиву вiн закриває поемi дорогу до друку, i 
без того непевну. Будь-якi пояснення розглядуваної проблеми 
антиклерикалiзмом Шевченка теж виглядають малоперекон-
ливо, а тим бiльше поет не мав жодного намiру дискредитувати 
образ Богородицi – цьому рiшуче суперечить воiстину сакраль-
ний пафос поеми, сповнений благоговiння i любовi, а також 
натхнен на Богородична молитва, з якої починається твiр. 

Можна припустити, що на Шевченка певним чином уплинув 
розвиток реалiзму – художнiй напрям, панiвний наприкiнцi 
50-х рокiв ХIХ ст., коли писалася поема. Прагнення акценту-
вати риси земного буття навiть постатей вищого духовного 
плану, наблизити їх до повсякденностi, тощо – такi i подiбнi 
мистецькi рiшення були досить актуальнi в цю епоху. I навiть 
пiзнiше тенденцiя зниження пафосу релiгiйних образiв з метою 
зробити їх зрозумiлiшими для людини матерiалiстичної доби 
цiною позбавлення мiстичного ореолу простежується у творах 
релiгiйних письменникiв. 

Думається, втiм, що основна загадка Шевченкового потрак-
тування образу Дiви Марiї криється у сферi архетипiв колек-
тивного несвiдомого. Так, у контекстi поетичної творчостi митця 
домiнують два наскрiзних жiночих образи – ошуканої й покину-
тої дiвчини та матерi, у якої гине син, i яка сама помирає в злид-
нях. Цi образи у художньому свiтi поета пiдносяться до символiв 
загальнолюдської долi: вони, використовуючи концептуальне 
окреслення Юнґа, мають нумiнозний харак тер [18, c. 166]. 

Загалом глибиннопсихологiчна ґенеза образу Шевченко-
вої Марiї, як i переважної бiльшостi його жiночих персонажiв, 
сягає первнiв архетипу анiми, що має складну символiчну 
структуру [18, с. 28–33]. Один iз аспектiв цього архети-
пу персонiфiкується в iпостасi Дiви, давньогрецької Кори- 
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Персефони (доньки). Зокрема, у психiцi чоловiка Кора – фiгура 
виразно анiматична, що уявнює свою присутнiсть у розмаїтiй 
символiцi, пов’язанiй з його внутрiшньою iндивiдуальнiстю [18, 
с. 98]. Оскiльки Кора репрезентує одну з iстотних глибинних 
структур душi чоловiка, у семантицi цього образу озвучуються 
численнi конфлiкти й душевнi рани. Так, образ Дiви в царинi 
колективного несвiдомого (зокрема, у мiфологiї) характе-
ризується невиннiстю, чистотою, емоцiйнiстю й тотальною 
незахищенiстю. Безпомiчнiсть Дiви стає причиною того, що їй 
загрожують рiзноманiтнi небезпеки – викрадення, проковту-
вання змiєм чи символiчна смерть у магiчних ритуалах тощо. 
Iнколи наявний мотив сходження до пекла з метою пошуку 
цiнного скарбу в темних глибинах. 

Мотиви символiчних коннотацiй Кори Шевченко втiлив у 
значнiй кiлькостi дiвочих образiв – наприклад, Причинної, Кате-
рини, наймички Ганни, а також власне Марiї в перiод її дiвування. 
Думається, що саме впливом символiки цього архетипу можна 
пояснити ту специфiчну трансформацiю, якої зазнав канонiчний 
образ Дiви Марiї у Шевченковiй поемi. Далi, у процесi розвитку 
сюжету, образ Марiї переходить у сферу впливу iншого архети-
пу – Великої Матерi (так звана мана-особистостi) [18, с. 154], що 
теж виявляє анiматичнi первнi. У цьому не вбачається жодного 
протирiччя, оскiльки феноменологiя Кори принципово має по-
лярний характер, що виявляється у символiчнiй парi «мати – 
дочка», адже «кожна мати мiстить у собi свою дочку, а кожна 
дочка – свою матiр» [18, c. 99]. З iншого боку, колiзiя Марiї i її 
розп’ятого Сина багато в чому нагадує колiзiю Кори, яка стала 
матiр’ю Дiонiса Заґрея, розтерзаного титанами. 

Одну з показових iпостасей материнський архетип реалiзує 
в образi давньогрецької Деметри – матерi землi, надiленої 
хтонiчними рисами стародавньої богинi родючостi, яка є Скор-
ботною Матiр’ю, що втратила свою дочку Персефону-Кору, 
пiдступно викрадену Аїдом. Скорбота матерi була настiльки 
велика, що на землi запанували спустошення i голод. Мiф про 
Деметру був основою Елевсiнських мiстерiй – центральних 
мiстерiй втаємничення давнього свiту, якi без перебiльшення 
утримували символiчну систему античної культури. Водночас 
архетипи з арсеналу Елевсiнських мiстерiй складають потуж-
ний образний шар у царинi колективного несвiдомого. 
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Архетипальнi первнi скорботної Деметри проступають, зок-
рема, в закiнченнi Шевченкової поеми: Марiя вмирає в злид-
нях, самотня, всiма покинута. Таким закiнченням, що рiшуче 
суперечить церковному канону й iсторичнiй логiцi, згiдно 
з яким Богоматiр по закiнченнi земного життя Iсуса Хрис-
та, тобто пiсля Його Розп’яття, Воскресiння й Вознесiння 
на небо, стала повноправною й вельми шанованою особою в 
громадi апостолiв i перших християн, Шевченко виразно по-
силив трагiчний пафос свого твору, поставивши образ Марiї в 
один ряд з iншими образами жiнок-матерiв. У числi показових 
прикладiв тут використовується безiменна «Алкiдова мати», 
головна героїня поеми «Неофiти». Трагiчний образ Скорботної  
Матерi в його архетипальнiй первозданностi постає також у 
вiршi «Н. Костомарову» (з циклу «В казематi»): «Дивлюсь – 
твоя, мiй брате, мати / Чорнiше чорної землi, / Iде, з хреста не-
наче знята...» [16, т. 2, с. 17]. 

Вельми важливим у цьому контекстi є також вiрш «У на- 
шiм раї на землi», в якому повнота архетипу представле-
на амбiвалентною парою матерi прославленої й приниже-
ної. Лiричний герой Шевченка, милуючись молодою щас-
ливою матiр’ю з немовлям, бачить не тiльки свiтлий ореол її 
теперiшньої Богородичної слави, але й темний ореол її май-
бутньої скорботи i самотностi, коли дорослi дiти, як це часто 
буває, з рiзних причин вiдiйдуть вiд неї. Водночас, дивлячись 
на скорботну принижену матiр, чи то на ту, яка на самотi до-
живає свiй вiк, чи передусiм на «великомученицю» – покрит-
ку, вiд якої вiдвертаються люди i про яку, здається, забув сам 
Бог, поет прославляє її як найбiльшу святиню свiту моральною 
потугою свого всерозумiння та спiвчуття й художньою силою 
свого генiя. 

Той величезний вплив, який архетип матерi справив на 
Шевченкову поезiю, пояснюється його нумiнознiстю, адже ар-
хетип – такий феномен психiки, що розкриває змiст високої 
iстини, а вiдтак є величезною цiннiстю для людини. Але ґене-
за образiв художнього свiту Шевченка не може бути пояснена 
тiльки впливом сил його душi. За жiночими образами в Шев-
ченка приховано грандiозний символ матерi-України – гноб-
леної, приниженої й окраденої, але водночас надiленої усiма 
сакральними якостями Богородицi. 
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Аналiз релiгiйно-фiлософської поезiї Шевченка у контекстi 
теорiї архетипiв дає змогу простежити кiлька iстотних 
закономiрностей. Перша торкається iсторiософської сфери. За 
умов, у яких перебувала Україна в ХIХ ст., такий поет, як Шев-
ченко, у суспiльнiй свiдомостi неминуче iдентифiкувався як про-
рок поневоленої нацiї. Iсторична трагедiя України в Шевченкову 
добу полягала в тому, що, крiм втрати державностi, вона потра-
пила з умов вiдносної свободи, ще значної у XVIII i особливо – 
XVII ст., в умови тотальної неволi. Українцi, ще недавно вiльнi 
козаки, переживали рабство як справж ню екзистенцiйну ката-
строфу. Цим шоковим свiтовiдчуттям пронизана вся творчiсть 
Шевченка, який провiв у неволi бiльшу частину свого життя. 

Друга закономiрнiсть, випливаючи з першої, торкається пи-
тання психологiї художньої творчостi, адже той травматичний 
стан неволi, в якому поет перебував разом зi своїм народом, 
мав закономiрно скеровувати його творчi пошуки у специфiчне 
рiчище колективного несвiдомого. Юнґ пiдкреслював: «Не-
народжений твiр у душi митця – це стихiйна сила, що про-
кладає собi шлях або тиранiчно й насильницьки, або з тiєю 
непiдражальною хитрiстю, з якою вмiє досягати своїх цiлей 
природа, не дбаючи про особисте благо чи горе людини – носiя 
творчого начала» [17, с. 277]. 

Водночас лiтературознавчий аналiз релiгiйно-фiлософської 
поезiї Шевченка виявляє цiлий ряд неформальних взаємо зв’язкiв 
мiж процесом художньо-символiчного образотворення i сферою 
архетипiв колективного несвiдомого. Багатовимiрнiсть мистець-
кої образно-символiчної системи Шевченкових пере спiвiв псалмiв 
i пророцтв, а також поеми «Марiя» забезпечується органiчною 
взаємодiєю народнопiсенної, бiблiйно-iсторiософської, архети-
пальної складових тощо. Їх контамiнацiя надає художнiм образам 
поета особливої виражальної сили та суґестивної експресiї, здат-
ної суттєво впливати на формування нацiональної самосвiдомостi. 

Релiгiйно-фiлософська поезiя Шевченка – iстотна складо-
ва не тiльки його творчостi, але й усього вiтчизняного крас-
ного письменства та – ширше – нацiонального менталiтету. 
Органiчний зв’язок з архетипальними мотивами колективного 
несвiдомого надає їй символiчної глибини й є смислотворчим 
фактором у художньому вiдображеннi iсторiософських та пси-
хо-духовних парадигм буття українського народу. 
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Тетяна Бовсунiвська 
(Київ)

ПОЕТИКА ПАМ’ЯТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
I СТРАТЕГIЇ ОФIЦIЙНОЇ КОММЕМОРАЦIЇ

За основу приймемо, що коммеморацiя 1 – це ретрансляцiя 
пам’ятi в умовах забування / стирання, це iдеологiчне пере-
писування iсторiї. Коммеморативна практика в сучасному 
свiтi – частина полiтики й державотворення, утiлений прин-
цип обґрунтування будь-якої громадської структури. Олена 
Васильєва зазначала: «Коммеморацiю треба визначати, як про-
цес пам’ятувáння, який заснований на актуалiзацiї соцiально-
значимих для певної доби образiв, подiй та персоналiй ми-
нулого. Даний процес має вибiрковий характер i переважно 
ґрунтується на полiтичнiй бажаностi. Коммеморацiя пред-
ставляє собою спробу зупинити або приховати процес змiни 
традицiї, а коммеморативнi мiсця (“мiсця пам’ятi”) змiцнюють 
стереотипи нашої свiдомостi. Тому коммеморацiя настiльки ва-
гома полiтично» [1]. Кожне нове поколiння змiнює орiєнтири 
пам’ятi, за А. Мегiллом, «коли виникає поклонiння, пам’ять у 
її основ ному, дослiдному сенсi перетворюється на щось iнше: 
вона стає коммеморацiями. Я розглядаю пам’ять взагалi як пер-
сональний досвiд окремих iндивiдуумiв або груп iндивiдуумiв, 
якi придбали певний загальний досвiд. Пам’ять починається з 
бiльш-менш спонтанного запам’ятовування набутого в певний 
момент досвiду. Пам’ять i коммеморацiя спорiдненi один з од-
ним, але вони також i рiзко вiдмiннi. Якщо пам’ять є побiчним 
продуктом минулого досвiду, то коммеморацiя приречена пере-
бувати в сьогоденнi» [4, c. 153]. Патрiк Х. Хаттон наголошує: 
«Можна сказати, що сьогоднiшня карта iсторiографiї схожа 
на театр пам’ятi мнемонiка. Кожна iсторiографiчна традицiя 
володiє своїм кодом. Iсторик зобов’язаний знайти ключ до цього 
коду, оскiльки кожен ключ вiдкриває свої дверi в свою кiмнату 
смислу» [7, c. 394]. Мнемонiчна кодова система Т. Шевченка 
цiлком пiддається прочитанню, його поетика пам’ятi – це склад-
ний, але доступний сприйняттю кожного набiр специфiчних 
прийомiв iз задiянням пiдтексту та контексту,  алюзивними 
вiдсиланнями, коментарями, пiслямовами та рецитацiєю. Крiм 
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того, вона не втратила привабливостi для сучасних полiтичних 
iмiджмейкерiв.

Коммеморацiя Т. Шевченка завжди опозицiйна щодо 
офiцiйної. У добу Т. Шевченка коммеморативнi стратегiї за-
стосовувалися так само активно, як i в наш час. Поет жив iз 
усвiдомленням вiдповiдальностi за минуле. Навiть прагнув 
синтезувати це минуле таким, яким його жадав бачити народ. 
Звiдси його особистiсна коммеморацiя часто збiгається iз ко-
лективною народною. 

Шевченкова модель пам’ятi циклiчна («Все йде, все минає – 
i краю немає…»), з виразним тяжiнням до затухання описано-
го руху («Минуло все, та не пропало, / Остались шашелi…» 
[8, c. 544]), або його переходом у захмарну далечiнь («Чи не 
покинуть нам, небого»). Громадянська тематика поезiї «Кобза-
ря» складається з частих звернень до минулого, якi утворюють 
горизонт уявленої за спогадами iсторiї («як чув вiд старих лю-
дей» [8, c. 119]). Наприклад, поезiя «Полякам» уже в першому 
рядку («Ще як були ми козаками» [8, c. 334]) мiстить словес-
ний код занепаду козацтва, який поширюється в Українi впро-
довж усього ХIХ ст. Вiн вiдроджується, зокрема, у поезiї Васи-
ля Пачовського «Б’ють литаври гучнi, яснi сурми гремлять, / 
Iде Сiч…». Шевченко започатковує романтичну традицiю 
вiдтворення козацтва як збiрного поняття з патетичними риса-
ми героїки й активної дiяльностi етнотворення.

Вiдтворення окремих постатей козакiв у «Кобзарi» ба-
зується на легендах про них, а не на пам’ятках та розвiдках 
iсторiографiї. Зокрема, у поезiї «Чернець» iдеться про опоети-
зованого народом Палiя, а не реального. На формування га-
лереї народних героїв Шевченко спрямовує всi вiдомi йому 
художнi прийоми. Серед найбiльш цiкавих, мабуть, слiд на-
звати синестезiйнi мнемонiчнi прийоми. До того ж поет поєд-
нує символiчний рух – мiмiку, танець – з кольором, свiтлом, 
формою та музикою. У поезiї «Чернець» кiлькаразово вири-
нають червонi барви: воля «Оксамитом шляхи стеле», «вино 
розливають», козак «В червоних штанях оксамитних / Мат-
нею вулицю мете» [8, c. 335]. Червоний колiр у «Кобзарi» має 
символiчне значення спокути, незворотної втрати або герої ки 
нацiонального подвигу. Снування спогадiв довкола червоної  
кольорової гами та їхнє зникнення при описi сучасного 
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Шевченковi стану речей в Українi приховує розпач вiд втрати 
героїки, нудiння сучаснiстю, що позбавлена козацької волi. 

Ще одним аспектом актуалiзованих мнемонiчних сенсiв поезiї 
Т. Шевченка є синестезiя. Ще в Аристотеля вирiзняння душi 
основане на двох ознаках: просторовому русi та мисленнi. Мис-
лення, за Аристотелем, засноване на вiдчуттях: якщо вiдчуття 
(їх п’ять) не працюють, то людина нiчого не вiдчуває, а значить, 
i не аналiзує, не мислить. Сучаснi мнемонiсти часто спирають-
ся на аристотелiвське розумiння єдностi п’яти вiдчуттiв при 
обґрунтуваннi ефектiв синестезiї. Синестезiйний текст Т. Шев-
ченка є шифровкою, яка заставляє нас переглянути зображене 
в творi по-новому. Вiн нiби прагне в такий спосiб наштовхнути 
свого читача на божественний код свiту, унiверсальний та вод-
ночас iндивiдуалiзований струнами серця. О. Лурiя вважав, що 
«процес утримування матерiалу не вичерпується простим збе-
реженням безпосереднiх зорових слiдiв... у нього втручаються 
додатковi елементи, що говорять про високий рiвень... синестезiї» 
[3, с. 197]. Поезiя Т. Шевченка – наскрiзь синестезiйна. 

Варiацiї художньої синестезiї (колiр у словесному образi) 
у поезiї «Чернець» Т. Шевченка служать метi актуалiзацiї ми-
нувшини. Вони мають прямий стосунок до мнемонiчного фольк-
лорного пратексту, адже пригадування, наприклад, кольору 
за аналогiєю звука або смаку – один iз способiв реконструкцiї 
забутого, загубленого знання. Вiрш «Якось-то йдучи уночi» 
iнтерпретує зоровi враження як вiдсилання до «пекельного коше-
няти», що символiзує тут самодержавну цензуру, сторожу iмперiї, 
спомини про яку долаються щойно герой «осiнивсь святим хрес-
том» [8, с. 543]. Синестезiя образу кошеняти накладається на 
християнський код демонiчного звiра. Така ускладнена семанти-
ка часто трапляється в Т. Шевченка, демонструючи зв’язок ще з 
одним пратекстом вiдносно його «Кобзаря» – Святим Письмом.

Звичайно, козацька реальнiсть у його поезiї утворена швид-
ше шляхом штучної iмiтацiї за споминами, але її призначення – 
формувати колективну коммеморацiю українства як дiєвого, 
 волелюбного, нескореного всупереч офiцiйнiй коммеморативнiй 
практицi навiювання любовi до доброго царя. З цiєю метою 
Т. Шевченко переосмислює пам’ять як спомин на пам’ять, як 
звичку розуму. Його не задовольняє навiювання за спогадами, 
оскiльки воно дiє тимчасово, полишаючи лише враження, часто 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



78

без усвiдомлення коду. Вiн хоче перетворити цей акт на буден-
ну властивiсть мислення українця з метою актуалiзацiї етнiчної 
пам’ятi як своєрiдного «фiльтру» свiтосприйняття, створити у 
свiдомостi українця код до проникнення в перипетiї минулого. 
Така цiлеспрямована зосередженiсть на постiйно пiдсилюванiй 
козацько-кобзарськiй версiї iсторiї створювала (за умови ма-
сового прочитання «Кобзаря») етноцентричну колективну 
коммеморацiю. Кобзарство як школа меморалiзацiї народно-
го подвигу стає для Т. Шевченка провiдним орiєнтиром при 
утвореннi новiтньої нацiональної коммеморацiї. Над завдання ро-
мантичного iсторизму Т. Шевченка – призвичаєн ня українця до 
етноцентричної колективної коммеморацiї, вироблення звички 
до прочитання кодiв козацько-кобзарського сприй няття iсторiї.

Другим могутнiм напрямом формування колективної пам’я-
тi стала сакральна коммеморацiя в Шевченка, яка також зазнає 
в його творчостi етноцентричного переосмислення. М. Хальб-
вакс дослiджував процес перемiщення ментальної карти на 
топографiчний рiвень, де вoна стає видимим ландшафтом 
пам’ятi [2; 9; 10]. Коммеморативна репрезентацiя Святої Землi 
в Т. Шевченка вiдповiдає етноцентричнiй загаданостi, усi мiсця 
християнської слави, ранньохристиянської iсторiї у нього ма-
ють український колорит.

Тут варто звернути увагу, що мiсця християнської ком-
меморацiї з плином часу видозмiнювалися i давно не вiдпо вiдають 
їх iсторичнiй топографiчнiй прив’язаностi. Паломники йшли не 
за святими мiсцями, якими вони були реально, а за мiсцями хрис-
тиянської коммеморацiї, пiдсилюючи її. Ось що з цього приводу 
пишуть дослiдники: «Свята Земля, отже, не була вiдкриттям, 
а локалiзацiєю тих ментальних структур, якi вони приносили 
з собою в своїх мандрах. До того часу, коли вони почали сюди 
прибувати, християнська релiгiйна традицiя вже пiддалася ба-
гатьом змiнам. Дiйсна фiзична архiтектура, яка iснувала в часи 
iсторичного Iсуса, уже давно зникла внаслiдок природних руй-
нувань. Тому в Євангелiях Нового Завiту  фактично не мiститься 
посилань на географiю Палестини.  Отже, колективна пам’ять 
про життя Iсуса, успадкована традицiєю, вiдштовхувалася тiльки 
вiд уявних уявлень, а не вiд фiзично iснуючих територiй. На 
такi подання i спиралися паломники. Зображуванi як вiдкриття, 
мнемонiчнi мiсця християнства були насправдi проекцiєю цих 
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уявлень, що беруть свiй початок у традицiї, яка хоча i могла 
з’явитися в той час, коли життя Iсу са було ще надбанням живої 
пам’ятi, але за минулi з того часу сторiччя вже зазнала суттє-
вих змiн» [7, c. 205–206]. «Фiзично, – як вказує Хальбвакс, – тi 
мнемонiчнi мiсця, якi паломники пов’язували з життям Iсуса, 
були майже всi священними для пам’ятi євреїв» [7, c. 210]. Шев-
ченкова Палестина – це мнемонiчнi сакральнi мiсця українця. 

У поемi «Марiя» архаїзми вiдiграють роль занурення в 
iсторiю раннього християнства, а не предметно-речовинний 
свiт та географiчнi реалiї. Рослинний свiт поеми вiдповiдає 
українському: «Лопух край берега найшла, / Лопух зорвала i на-
крила, / Неначе бриликом, свою, / Свою головоньку смутную» 
[8, c. 507]. Такими ж українськими барвами змальований i «убо-
гий хутiр бондарiв» та iн. Поруч iз такими описами згадують-
ся дiйснi iсторичнi мiсця, як Фавор-гора, Iудея, Вiфлеєм, Нiл, 
сфiнкси, Голгофа та iн. Усi названi Шевченком мiсця сакральної 
коммеморацiї мають у поемi українську етнiчну конкретизацiю 
(«сорочки прати», «талан твiй латаний», «Iвась / Таки вдовенко» 
тощо). Навiть Марiя у нього «пiд тином, / Сумуючи, у бур’янi / 
Умерла з голоду» [8, с. 520]. Смерть «пiд тином» – специфiчно 
український фольклорний образ нужденних, у християнствi ж 
така смерть не вважається ознакою обраностi. Українiзуючи  
сакральну iсторiю, поет прагне наблизити її до свого сучасника, 
заставити спiвпереживати її знову й знову, видобуваючи з душi 
свого читача високi й сильнi емоцiї. Шевченкова коммеморацiя 
завжди розрахована на спiвпереживання, на емоцiйнiсть, навiть 
на отi «сльози читача». Колективну пам’ять неможливо сформу-
вати поза емоцiєю, тож вiн дiє як упевнений та цiлеспрямований 
нацiотворець. Сакральне тлумачення пам’ятi в Шевченка за-
ставляє читача спроектувати ситуацiю з Марiєю й Iсусом на 
власну долю i власний вибiр, поет емоцiйно єднає легендарнi 
постатi з мнемонiчним персоналiзованим мисленням читача.

Платон вважав пам’ять сакральним прагненням душi прига-
дати все, що вона бачила, коли була разом iз Богом. «...Пам’ять 
звернена на те, чим божественний Бог. Тiльки людина, яка вiр-
но користується таким пригадуванням, завжди посвячується 
у достеменнi таїнства, стає справдi досконалою» [5, с. 158]. За 
його концепцiєю, пам’ять i туга пов’язанi, оскiльки душа тужить 
за тим, що вона бачила в лонi божественного життя. Плотiн роз-
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винув та поглибив платонiвську концепцiю пам’ятi. Вiн твер-
див, що «в природi Цiлого закладено, що весь його змiст пови-
нен ретельно вiдтворювати Принципи Розуму, в яких воно бере 
участь; кожна конкретна рiч є матерiальним образом Принципу 
Розуму, який сам є вiдображенням доматерiального Принципу 
Розуму; таким чином кожна конкретна iстота пов’язана з тiєю 
Божественною Iстотою, за образом та за подобою якої вона со-
творена...» [6, с. 75]. Для Т. Шевченка платонiвське розумiння 
пам’ятi було вiдомим та актуальним. Воно iнтелектуалiзує лейт-
мотиви його поезiї, створює невичерпну площину для числен-
них порiвнянь та паралелiзмiв («Ми восени такi похожi / Хоч 
крапельку на образ Божий» [8, с. 455]). Проголосивши у вiршi 
«Сон» («Гори мої високiї...»), що нашi душi йдуть на небо шу-
кати iстинної домiвки у виглядi хатинки з квiтучим садочком, 
поет розвинув думку небесного дому до стiйкого пiдтекстового 
концепту, що яскраво проявилось наприкiнцi життя в поезiях 
«Чи не покинуть нам, небого», «Кума моя i я» та iн. Душа 
пам’ятає небесну домiвку, куди їй належить повернутися. Кон-
цепт небесної домiвки присутнiй у бiльшостi поезiй Т. Шев-
ченка, навiть у тих, що написанi на iнтимну тематику (напри-
клад, «Л.»). Зокрема, у вiршi «Ликерi» («Моя ти любо, мiй ти 
друже») зустрiчаємо образ Пам’ятi, який розкривається через 
метафору «вiзантiйського Саваофа», протиставленого щирому 
християнському Богу, який блукає над Безод нею Неправди як 
трансцендентна частина душi – «вольная святая душа».

До того ж поезiя Т. Шевченка використовує християнське 
традицiйне тлумачення пам’ятi через категорiї сповiдання, по-
каяння, покарання, спокутування тощо. Перелiченi традицiйнi 
поняття християнської доктрини спрямованi на вiртуальне 
оприявлення давноминулого з пiдсиленим сенсом, мнемонiчна 
структура такого пратексту засновується саме на традицiйностi 
та асоцiативностi понять цього ряду. Сповiдальнiсть є найактив-
нiшим складовим поезiї Кобзаря. Зокрема, вiрш «То так i я те-
пер пишу» створений за зразком християнської сповiдi, сила 
якої акумулюється в рядках: «Щоб ви лихим чим не згада-
ли; / Хоч я вам кривди не робив, / Та все-таки мiж вами жив, /  
То, може, дещо i осталось» [8, с. 354]. Сповiдальне навернення 
до минулого – специфiка не лише Шевченкових текстiв, але й 
усього українського романтизму.
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Не забуваймо, що горизонт колективної пам’ятi включає 
сакральну християнську складову (козаччина, гайдамаччина, 
Сiч, раннє християнство), але постiйно вiддаляється, i кожне 
наступне поколiння синтезує власну картину колишньої зви-
тяги, величi й релiгiйного подвигу. При всьому цьому штучний 
характер сучасних коммеморативних традицiй явно протисто-
їть Шевченковiй коммеморацiї, яка засновувалася на сердеч-
ному вчуваннi в персоналiзовану сакральну iсторiю як частину 
української долi. Вiдтворення мнемонiчних мiсць християн-
ства у його спадку має кiлька особливостей: 1) пiдмiна юдей-
ських панорам українським етнографiчним пейзажем; 2) вико-
ристання фразеологiзмiв та доведення їх до iдеологем (Марiя 
у «Неофiтах» помирає «пiд тином»); 3) змiнюється технiка 
iнтроспекцiї, оскiльки вона накладається на ретроспекцiю; 
4) фiкцiйнi / штучнi спогади й сни сприяють iнтимiзацiї 
мнемонiчної поетики; 5) поєднання вiдновленого / реконстру-
йованого минулого з живою пам’яттю свого народу вивершує 
загальну картину романтичної коммеморацiї.

Колективна пам’ять пересотворюється з кожним новим 
поколiнням та новою iдеологiєю, романтичний етап її пере-
сотворення ознаменував духовний вибiр на користь подо-
лання стереотипiв, навiяних мнемотехнiкою та закрiплених 
в офiцiйних традицiях i ритуалах. Колективна пам’ять ста-
ла об’єктом дослiдження в романтичнiй iсторiографiї, адже 
саме на нiй i формувалася ця сама iсторiографiя. Колективна 
пам’ять завжди була площиною трансформацiї, модифiкацiї та 
меморалiзацiї спогадiв, i саме в цьому її сенсi Т. Шевченко бачить 
найвище призначення самого акту «переписування пам’ятi».

Найбiльшим досягненням Т. Шевченка було утворення 
так званої «нової пам’ятi» на основi оперування пратекстом 
(насам перед фольклор i Святе Письмо). Реконструювання но-
вої пам’ятi тексту, заснованої на моделюваннi реальностi ми-
нулого не на узгоджених з офiцiйною iсторiографiєю засадах, 
а на основi споминiв та емоцiй загальнонацiонального рiвня 
вiдповiдало романтичному смаку та народним уподобанням. Ця 
справжня нова пам’ять не потребує доведення, сприймається 
на вiру, оскiльки збiгається з пiдсвiдомим народним уявленням 
про власне iсторичне минуле. Шевченкiв текст iснує в площинi 
ментальностi – це шлях до нацiональної iдентифiкацiї. Оскiльки 
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коммеморацiя – це iдеологiчне переписування iсторiї, i просто-
ром її становлення є вся культура, меморалiзацiя минулого у 
творчостi Т. Шевченка базується на кiлькох джерелах, якi варто 
вiднести до «пратексту»: 1) фольклор, 2) Святе Письмо, 3) жива 
пам’ять за спогадами як свiдкiв, так i тих, кому довелось чути 
цi спогади, 4) феноменологiчна практика вчування в перипетiї 
минулого (трансцендентна форма научування, пов’язана iз сер-
цем як органом пiзнання), 5) iсторiографiя. Джерела наведенi 
вiдповiдно до їхньої актуальностi для поета (спадний принцип). 
Концепцiя нової пам’ятi Т. Шевченка зафiксована не тiльки в 
поезiях, але й у картинах та епiстолярiї. Лiтература i живопис 
здавна виконують функцiї практичної меморалiзацiї минулого. 

Аналiз коммеморативних практик образiв та прийомiв у 
добу романтизму наштовхує на думку про наскрiзнiсть та 
нацiональну унiверсальнiсть здобуткiв, адже сам романтизм 
стає об’єктом коммеморацiї в українському нацiоналiзмi. Тож 
утворена Шевченком поетика пам’ятi – це не простий ряд 
спогадiв чи iсторичних навiювань, а формування вiдповiдної 
мнемонiчної технiки з iдеологiчним етноцентричним спряму-
ванням, яка здатна дiєво протистояти будь-яким iншим систе-
мам iнтерпретацiї минулого України. 

1 Коммеморацiя – вiд лат. com-memoratio складається з «усе» + «при-
гадувати, пам’ятати»; лат. memoria, ea – пам’ять; англ. memory – пам’ять; 
англ. вiдповiдник commemoration – активно використовується iз XVI ст. 
iсторiографами. У сучасний науковий обiг термiн ввели французькi вченi; 
вiн має два усталених значення: 1) церемонiя в пам’ять про когось або щось, 
2) полiтично заанґажоване переосмислення минулого.
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Олександр Боронь 
(Київ)

IНТЕРТЕКСТУАЛЬНI ЗВ’ЯЗКИ  
ПОВIСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «НАЙМИЧКА»

Повiсть «Наймичка» Т. Шевченко написав орiєнтовно в 
1852–1853 роках в Новопетровському укрiпленнi. Це пер-
ша з вiдомих нинi спроба письменника в повiстевому жанрi. 
Вiдчуваючи, ймовiрно, природну невпевненiсть у новiй для 
себе лiтературнiй формi, вiн удався до фабули, вже апробова-
ної у власнiй однойменнiй поемi, що, поза сумнiвом, допомог-
ло в опануваннi технiки епiчного викладу. Часова вiдстань (не 
менше шести рокiв) вiд дати написання згаданої поеми (13 лис-
топада 1845 р.) до створення повiстi дала змогу митцевi засо-
бами епiчного жанру по-новому розробити ту саму фабульну 
схему – зваблення дiвчини росiйським офiцером, – суттєво 
змiнивши й окремi сюжетнi елементи [докладнiше див.: 15; 12, 
c. 78–84; 9, с. 43–44; 6, с. 16–53].

У повiстi «Наймичка» збережено всi тi особливостi прозової 
манери Шевченка, яким вiн не зраджував i в iнших своїх вось-
ми вiдомих повiстях: занурення оповiдача в хiд подiй, його ак-
тивна оцiнна реакцiя на зображуване, щирий лiризм, нескладна 
фабула, принагiднi стислi екскурси в iсторiю України, висока 
питома вага позафабульних вiдступiв-дигресiй.
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Тема збезчещеної цноти доволi поширена у свiтовiй лiтературi, 
однак у центрi повiстi «Наймичка» – занапащена дiвчина, яка 
виховує свою дитину, вже всиновлену чужими людьми, й нiкому 
не наважується зiзнатися в материнствi. Уже сучасникам впада-
ла в око нетиповiсть описаного Шевченком випадку для укра-
їнського сiльського життя, що могло вказувати на лiтературне 
походження сюжету. Наприклад, К. Шейковський стверджу-
вав, що поема «Наймичка» – «тепличний твiр», нежиттєвий i в 
основi своїй не народний, в українських селах такого не може 
бути: «Є, звичайно, у “Наймичцi” дуже хорошi окремi сцени, 
але в цiлому вона не плiд нашого ґрунту» [19, с. XIV]. I. Франко 
слушно заперечив дослiдниковi: поширенiсть у реальному життi 
випадку, зображеного митцем, не може слугувати мiрилом ху-
дожньої цiнностi, адже незрiдка письменник описує винятковi, 
незвичайнi явища, що не стає на завадi всесвiтньому визнанню 
твору. «Я не вмiв би сказати, – зауважує I. Франко, – який твiр 
чужих лiтератур мiг би був навiяти Шевченковi сей сюжет. 
Саможертва матерi для добра дитини, до котрої вона за життя 
навiть признатися не смiє, – сюжет дуже оригiнальний i в iнших 
лiтературах, здається, не оброб люваний» [15, с. 467–468]. 

М. Сулима в розвiдцi «До питання про джерело поеми Т. Шев-
ченка “Наймичка”», де розглянуто й однойменну повiсть, указав 
як на можливе джерело фабули обох Шевченкових творiв – 
апокриф, що походить iз бiблiйного тексту (див.: Вих. 2, 1–10). 
Дослiдник, помiтивши вiдлуння гiдронiма, зауважив, що героя 
повiстi звуть Яким Гирло, а також пiдкреслив однакове звучання 
iменi попа, який хрестив пiдкинуте дитя, i назви рiчки, наголо-
сивши: саме в Нiл було пущено, за апокрифом, кошик iз малим 
Мойсеєм [13, с. 318] (натомiсть у Бiблiї: «… зiйшла фараонова 
дочка купатися на Рiчку, а служницi її ходили понад Рiчкою. 
I побачила вона ту скриньку серед очерету» (Вих. 2, 5; пере-
клад I. Огiєнка). Про цю подiбнiсть до початку життєвої iсторiї 
Мойсея писав ще у 1914 роцi С. Яричевський у брошурi «Поет 
любовi i протесту» [20, c. 37].  

М. Ласло-Куцюк вiдзначила вплив на повiсть «Наймич-
ка» роману О. Ґолдсмiта «Векфiлдський священик», вiдомого 
Шевченковi [8, с. 269], – вплив, що виявився, на думку 
дослiдницi, в наближеннi персонажа до читача, в буденнiшому 
його трактуваннi, тодi як  змалювання спокусника лише в чор-
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них фарбах – уже типово шевченкiвське [8, c. 270]. Iз цим не 
можна не погодитися, зважаючи на значення названого ро-
ману у розбудовi сюжету повiстi «Художник», у зростаннi 
майстерностi Шевченка-прозаїка загалом [докладнiше див.: 
2]. Утiм, наведенi спостереження лише пiдтверджують висно-
вок Франка про питому оригiнальнiсть фабули повiстi «Най-
мичка», а бiблiйний текст чи апокрифiчна оповiдь могли стати 
пiдсвiдомим iмпульсом до визрiвання художнього задуму.

Структура сюжету повiстi порiвняно нескладна. У вступi 
до твору подано «белетризовану стилiзацiю чумацького топо- 
нiмiчного переказу про Ромоданiв шлях, густо насичену 
топографiчними й побутовими подробицями» [11, с. 247]. 
Звiсно, гумористичний виклад легенди не пояснював назви шля-
ху, тож далi автор повiдомляє вiрогiднiшу версiю її походження, 
мимохiдь нагадуючи читачевi про «неукротимого гетмана Пет-
ра Дорошенка» [17, c. 58], супроти якого 1676 року  (у повiстi 
помилково – 1686 р.) «водил московскую рать» князь Григорiй 
Ромодановський. Стисло описавши цей епiзод з iсторiї непрос-
тих росiйсько-українських вiдносин, оповiдач, нiби похопив-
шись, переводить текст у жартiвливу тональнiсть: «Я, одначе, 
во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: 
разносился с своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, 
наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле 
не сказал еще ни слова» [17, c. 59]. До подiб них зiзнань незрiдка 
вдавалися прозаїки 1820–1830-х рокiв, але такий прийом 
довiрливої, ба навiть фамiльярної розмови з читачем у серединi 
ХIХ ст. сприймався вже як доволi архаїч ний, чи не тому Шев-
ченко його фольклоризує. Л. Кодацька вбачає близькiсть мiж 
вступом «Наймички» та «Оповiданнями росiйського солдата» 
(1834) М. Полевого: «Я чувствую, что к старости становишься 
болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости: 
начал о том, как мне надобно было лет семнадцать или шест-
надцать тому ехать из Курска в Острогожск, а заговорил об ям-
щиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы 
не в осуждение ближнего, право, не беда» [10, с. 8]. Насправдi 
рiзниця мiж цими текстами iстотна. По-перше, лiричний вступ, 
а потiм i експозицiя в Полевого справдi надто багатослiвнi, 
тодi як у Шевченка вони порiвняно лаконiчнi. По-друге, за-
довга увертюра у творi росiйського прозаїка мiстить докладну 
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розповiдь про типи вiз никiв, деталi з їхнього життя та iнше, що 
нiяк не прив’язано до подальшої зустрiчi наратора з колишнiм 
солдатом-калiкою, вiд iменi якого триває далi виклад, натомiсть 
у Шевченка народний переказ про Ромоданiвський шлях i 
принагiдний iсторичний екскурс подають читачевi змiстовну 
iнформацiю про мiсцевiсть, де розгортаються подiї.

Полевой в iдилiчному дусi зобразив українське село, як 
то було поширено в тодiшньому росiйському письменствi. 
Шевченко, хоч i планував опублiкувати повiсть, вiдтворив 
сiльське життя значно переконливiше: його художнє бачення 
iмплiцитно протистоїть змалюванню України в рожевих барвах 
[3, с. 91–93]. Цiкаво, що Полевой акцентує iстотнi вiдмiнностi 
мiж побутом українцiв i росiян, зауваживши ледарство, пияти-
ку, нехлюйство останнiх.

На вiдмiну вiд однойменної поеми, до повiстi «Наймичка» 
Шевченко вводить позафабульнi лiричнi вiдступи, втручаючись 
у виклад подiй i коментуючи вчинки персонажiв, як i в поемi 
«Катерина» (1838–1839). У «Наймичцi» такi вiдступи подано 
здебiльшого (але не завжди) в нейтральнiй розмiрковувальнiй 
тональностi. Навiвши фрагмент жартiвливої народної пiсеньки 
(вона не раз трапляється у творчостi Шевченка: «Упылася я, / 
Не за ваши я – / В мене курка неслася, / Я за яйця впилася» 
[17, с. 99]), яку виспiвує московка – жалюгiдна стара селянка, – 
оповiдач розкриває психологiчну глибину промовистої для нього 
сценки: «Не знаю, как назвать подобные явления в семье челове-
чества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее счастливы-
ми, потому что они на всякое житейское горе поч ти смеются, и 
это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называ-
ем чувством. Совсем нет. Они чувствуют по-своему» [17, с. 99–
100]. I веде далi, повертаючись до окреслення характеру цього 
безiменного, але цiкавого авторовi персонажа: «Вот хоть, напри-
мер, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее  знает, быть может, 
песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а может быть, и 
самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам 
свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным 
смехом, а на чужое полугоре готова зарыдать и сию же минуту 
утереть слезы, как ни в чем не бывало» [17, с. 100]. Наведенi роз-
думи покликанi сприяти цiлiсностi, безперервностi нарацiї, мо-
тивувати присутнiсть у творi образу московки, адже вiдповiдне 
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сюжетне вiдгалуження мало би завадити композицiйнiй єдностi 
твору. Шевченко розбудовував сюжетний простiр повiстi, зба-
гачуючи його колоритними побутовими епiзодами та подро-
бицями, утiленими в лiричних вiдступах своїми роздумами, 
апеляцiями до персонажiв. Серед таких фрагментiв – сценка 
за участю угорця – мандрiвного торгiвця лiками, опис вiдвiдин 
Лукiєю давно залишеного рiдного села та її перебування в мос-
ковки, освячення початку навчання Марка i застiлля з цiєї на-
годи, опис народного звичаю частування школярiв кашею пiсля 
завершення першої науки – букваря тощо.

Потребуючи конфлiкту для розвитку дiї повiстi, Шевченко, 
на вiдмiну вiд поеми, додає важливий образ улана – колишнього 
кривдника Лукiї, який заради урiзноманiтнення свого дозвiлля, 
намагається знову заморочити голову молодiй жiнцi. Постать 
офiцера набула виразнiших рис, мабуть, завдяки враженням 
Шевченка вiд вiйськових, що їх поетовi, приреченому на солдат-
ську службу, тривалий час довелося спостерiгати зблизька. Роз-
важаючись полюванням, «улан-охотник» вiдвiдує подружжя 
Гирлiв, що у них наймитувала Лукiя; довiрливi хуторяни при-
звичаїлися до товариського й щедрого молодика, навiть Лукiя 
«уже на него почти не сердилась» [17, с. 101]. I раптом оповiдач 
вибухає пристрасною iнвективою проти настирливого серцеїда: 
«Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Уже-
ли для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее 
едва успокоенное сердце?» [17, с. 101], i докiрливо звертається 
до Лукiї: «Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слу-
шать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в 
его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное про-
шедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!» [17, с. 101]. 
Такi звернення автора-розповiдача, хоч i не завжди сюжетно 
вмотивованi, засвiдчують показову iндивiдуальну рису Шевчен-
ка – схвильованiсть, бурхливу емоцiйнiсть, глибокий лiризм, без 
яких годi уявити не тiльки його поезiю, а й прозовi твори. 

Не iдеалiзуючи героїню, автор стверджує, що вона не всто-
яла би перед вигадливими наполегливими умовляннями. Уря-
тував бiдолашну наказ уланам вирушати до сусiдньої губернiї. 
Вирiшальна зустрiч Лукiї та спокусника, коли вiн навiть 
обiцяє одруження («Хотел в Ромне повенчаться с тобою» 
[17, с. 104]), – кульмiнацiя в розвитковi сюжету, яка дає змо-
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гу вiдтiнити цiлiсний характер української селянки та проде-
монструвати зневажливу поведiнку росiйського офiцера, який 
навiть не вважав за потрiбне злiзти з коня для такої важливої 
розмови. Ще одна промовиста деталь: сiльська дiвчина Одарка, 
уже вагiтна вiд цього самого улана, «пошла за повозкою их зна-
комого охотника» [17, с. 105]. Автор пiдносить ту рятiвну силу, 
яка вiдвернула Лукiю вiд загибелi, i патетично звертається до 
молодої жiнки: «Только одна благородная, возвышенная любовь 
матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою 
пропасти» [17, с. 101]. Перед читачем розгорнуто два варiанти 
долi покритки. Перший – це, власне, пара фраз вiдповiдного 
фрагмента повiстi Г. Квiтки-Основ’яненка «Сердешна Окса-
на» [4, с. 56–57]. У своїй версiї Шевченко, на вiдмiну вiд умов-
но щасливого фiналу Квiтчиного твору, згущує фарби, проро-
куючи зневаженiй матерi, яка фактично вбиває своє немовля, 
трагiчний фiнал. Її спробi втопитися (як Катерина з одноймен-
ної поеми) завадили косарi, але життя нещасної завершується 
Сибiром. Водночас переказ центрального епiзоду Квiтчиної 
повiстi увиразнює Шевченкове бачення теми, пiдключаючи 
текст-попередник. Другий варiант, розрахований на обiзнаного 
читача, подано стисло – цитатою з поеми I. Котляревського 
«Енеїда» (наведеною, вочевидь, iз пам’ятi), де покритка постає 
в непривабливому образi маркiтантки. Гiпотетичний розвиток 
життєвої долi Лукiї пiдсумовано авторською сентенцiєю: «Но 
ты спасена; ты ангелом прекрасным, ты своим сыном спасена. 
И будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступ-
ная и безотрадная» [17, с. 103], яка не полишає сумнiвiв у чита-
ча щодо позитивного розвитку подiй. 

Iнший лiричний вiдступ – автобiографiчний – у структурi 
повiстi має помiтне композицiйне навантаження. На перший 
погляд, мимовiльний, а насправдi цiлком усвiдомлено введе-
ний спогад Шевченка про мандри з батьком-чумаком неозори-
ми степами Пiвдня України асоцiативно перегукується в текстi 
з чумакуванням Марка: «Во времена самой нежной моей юнос-
ти (мне было тогда 13 лет) я чумаковал тогда с покойником от-
цом» [17, с. 117]. Оповiдач, розчулений напливом вражень зi 
свого далекого дитинства, з гiркотою дiлиться сумними перед-
чуттями: «Грустно мне! Печально мне вспоминать теперь мою 
молодость, мою юность, мое детство беззаботное! Грустно мне 
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вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые 
я тогда видел и которых уже не увижу никогда» [17, с. 117]. Од-
нак тут же себе зупиняє, повертаючись до подальшого викла-
ду подiй, мнемонiчний знак яких – просторовий образ степу: 
«Марко с своими чумаками вышел в степь» [17, с. 118]. 

Дослiдники не раз звертали увагу на генетичну залежнiсть 
образу Якима Гирла та позитивних персонажiв iнших повiс тей 
Шевченка вiд лiтературних героїв Квiтки – Наума Дрота («Ма-
руся») i Тихона Бруса («Добре роби – добре i буде») – «богобояз-
ливих, людинолюбних, смиренних» [1, c. 229]. Та, безперечно, 
Шевченко, створюючи образ подружжя Гирлiв, орiєн тувався, 
крiм лiтературних зразкiв Основ’яненка, i на власнi спостере-
ження й життєвий досвiд, надiливши своїх героїв рисами типо-
вих українцiв, не позбавлених, утiм, i вад. Попри глибоку вiру в 
Бога, важко назвати Якима сумирним чоловiком. Письменник 
недвозначно натякає на якесь насильство в сiм’ї, застосоване 
Якимом замолоду; щоправда, тодi це не вважалося порушенням 
звичаю, та й сам оповiдач, вочевидь, не вбачав у цьому велико-
го грiха. Якимова Марта згадує: «Мы вот с Якимом, благодаря 
Бога, часточку прожили-таки на свете; правда... ну, да смолоду 
чего иногда не случается... – Ну, завела теперь свои гусла... – ска-
зал Яким полушутя, полусурово. – Да вашу сестру если б не по-
помять хорошенько, то и добра не видать» [17, с. 70]. Загалом у 
характерi Якима зовнiшня грубуватiсть, буркотливiсть поєднанi 
з добродушнiстю, щирою зичливiстю i довiрою до людей. Усю 
невитрачену любов вiн спрямовує на прийомного сина, але й не 
розпещує його. Яким, Марта й Лукiя разом виховали роботящо-
го й розумного парубка, який став надiйною опорою для родини.

«Наймичка» функцiонує в потужному iнтертекстуальному 
полi, яке формують порiвняно нечисленнi, але знаковi тво-
ри. Крiм уже згадуваної прози Квiтки, Шевченко передбачає 
обiзнанiсть читача iз поемою «Катерина», що становить авто-
передтекст аналiзованої повiстi. Письменник наводить точну 
цитату зi своєї поеми, коли стисло описує, як Лукiя навiдалася 
до рiдного села, її думки, навiянi спорожнiлою батькiвською 
хатою («В сели довго говорылы / Дечого багато, / Та не чулы 
вже тых речей / Ни батько, ни маты» [17, с. 100], як побувала 
в московки в її злиденному «курени». Iншi два випадки звер-
нення до тiєї самої поеми – це радше ремiнiсценцiї: «Идуть 
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соби чумаченьки / Та йдучи спивають» [17, с. 118], «Серце мое! 
доле моя! / Моя Катерыно!» [17, с. 118]). Л. Ушкалов твердить, 
що до останнiх зацитованих слiв ближчi рядки не з «Катери-
ни», а з поеми «Гайдамаки» – «Доле моя! серце моє! / Оксано, 
Оксано!» [14, с. 287]. Iз таким трактуванням важко погодити-
ся, адже ключовим у текстi повiстi «Наймичка» є iм’я обраницi 
Марка – Катерина. Невипадковим у повiстi є епiзод, у якому 
Лукiя застерiгає Марка вiд необачностi у стосунках iз майбут-
ньою нареченою [17, с. 115]. Думається, у повiстi Шевченко 
прагнув, вiдштовхуючись вiд поеми «Катерина», генетичнi та 
iнтертекстуальнi зв’язки iз якою безсумнiвнi, окреслити iнший, 
альтернативний, розвиток подiй, де Катерина, нехай i в ролi 
епiзодичного персонажа, постала би не черговою жертвою щи-
рого почуття, а жiнкою, щасливою в коханнi й подружньому 
життi. Попри близькiсть вихiдної ситуацiї, автор уникнув повто-
рення. I. Франко з цього приводу зауважив: «В своїй “Катеринi” 
виспiвав Шевченко так глибоко i голосно деморалiзацiйний 
вплив московської солдатчини на вкраїнський сiльський люд, 
що тут, мабуть, не хотiв сього повторяти…» [15, с. 452].

Як i в бiльшостi Шевченкових повiстей, у «Наймичцi» висо-
кий ступiнь семiотичностi має гоголiвський iнтертекст, що про-
стежується на двох рiвнях: референцiя (згадка вiдповiдних тво рiв 
росiйського прозаїка або майже еквiвалентних їм iмен персо-
нажiв) i так звана мiкроцитата з атрибуцiєю. Письменник, по-
глиблюючи змiстовий вимiр розповiдi, проводить аналогiю мiж 
психологiчним станом Якима пiсля смертi дружини та головного 
персонажа повiстi М. Гоголя «Старосвiтськi помiщики»: «Старый 
Яким был похож на Афанасия Ивановича после смерти Пульхе-
рии Ивановны, с тою разницею, что в доме и вообще в хозяйстве 
не было заметно того печального запустения, какое было видно 
в доме Афанасия Ивановича пос ле смерти Пульхерии Иванов-
ны. Потому что у него осталася Лукия» [17, с. 113]. Гоголiвськi 
персонажi значно вплинули на творчу уяву Шевченка-прозаїка. 
Утiм, характери героїв iстотно вiдмiннi: зiставлення обмежене 
лише тiєю рисою чи окремою сюжетною ситуацiєю з повiстi Го-
голя, яка бачиться Шевченковi близькою до описуваної. 

Цiкавий приклад використання в аналiзованiй повiстi 
гоголiвського виразу з роману «Мертвi душi» (Шевченко iз на-
солодою читав його на засланнi): «Яким с каждым днем оживал 
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более и более. <…> А Марко, несмотря на его юность (и, как Го-
голь говорит, юркость), не отставал от него ни на минуту» [17, 
с. 114]. Помiтно, що автор уникає називати персонаж Гоголя чи 
сам твiр, адже це слово було вжите для характеристики Нозд-
рьова, у якого «все было предметом мены, но вовсе не с тем, что-
бы выиграть, это происходило просто от какой-то неугомонной 
юркости и бойкости характера» [5, с. 71]. Шевченко розумiв, 
що слово «юркость» несе ознаку яскравої iндивiдуальностi Го-
голя, а тому пiдкреслив ужите, мабуть, за спiвзвучнiстю запо-
зичення, пожвавивши змалювання особи Марка.

Найбiльш значущi, однак, у текстi аналiзованої повiстi бiб-
лiйнi ремiнiсценцiї, зокрема за текстами псалмiв. Цей посутнiй 
семантичний шар повiстi, малодоступний нинiшньому 
реципiєнтовi твору, активно функцiонував у пам’ятi тогочас-
ного читача – носiя традицiйної релiгiйної культури, який 
незрiдка знав Псалтир напам’ять. Як зазначив Шевченко в 
«Автобiографiї», вiн ще школярем замiсть дячка читав Псал-
тир над покiйними односельцями [18, с. 192]. Широка семан-
тика використання псалмiв дуже помiтна в iнтертекстуальних 
зв’язках «Наймички». Подекуди згадка про читання псалма в 
родинi – реальна подробиця тодiшнього побуту, вияв традицiй 
української людностi, проте здебiльшого письменник має на 
метi через актуалiзацiю бiблiйного контексту наростити сю-
жетний епiзод додатковими смислами. 

Рядки з Псалтиря майже рiвномiрно трапляються в усьому 
текстi «Наймички» й буквально пронизують художню структу-
ру повiстi. Так, знайшовши немовля, Яким одразу ж «прочитал 
псалом “Живый в помощи Вышняго”» (Пс. 90) [17, с. 65–66], 
прохаючи в Бога допомоги й захисту. Взагалi Яким, як i бага-
то православних, недiлю присвячував рецитацiї Псалтиря [17, 
с. 68], промовляв напам’ять псалми i перед сном (наприклад, 
Пс. 26, Пс. 67) [17, с. 78]. Розпочинаючи навчання Марка, отець 
Нiл «прочитал псалом “Боже, в помощь мою вонмиши”» (Пс. 69) 
[17, с. 106], закликаючи Божу помiч у цiй нелегкiй справi. Як тодi 
було заведено, у школi вивчали й сам Псалтир – Марко до кiнця 
другого року у школi «к удивлению всех, в особенности учителя, 
<…> прошел всю Псалтырь, даже с молитвами» [17, с. 112].

Не цурається Шевченко й комiчного обiгрування бiблiйних 
цитат, зокрема коли отець Нiл закликом зi Святого Пись-

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



92

ма вiддати кесарю кесареве натякає господарям на потребу 
пiдкрiпити тiлеснi сили їжею; перед трапезою священик ви-
голошує, згiдно з традицiєю, «Отче наш» та належний вiрш iз 
21-го псалма [17, с. 107]. Звернення до Псалтиря помiтнi й на 
iмплiцитному рiвнi. Говорячи про отця Нiла, Шевченко вда-
ється до гумористичної стилiзацiї пiд старослов’янську мову: 
«отверз уста своя, в притчах глаголя» [17, с. 107]. Цi слова 
Л. Ушкалов розглядає як парафраз бiблiйного «отверзу в при-
тчах уста моя» (Пс. 77, 2) [14, с. 286]. Сам Нiл висловлюється 
здебiльшого так: «О, тут бы мы воскликнули Господеви» [17, 
с. 108], що теж може бути псалмiчним парафразом (Пс. 65, 2) 
[14, с. 286]. Пiсля смертi дружини (Марту, за тодiшнiм звича-
єм, поховали в садку поблизу хати, – як, до речi, й Шевченкову 
матiр) Яким читає над її могилою «Блажен муж» (Пс. 1) [17, 
с. 114] та заупокiйну молитву. Прикметно, що цей псалом Шев-
ченко переспiвав у 1845 роцi (у циклi «Давидовi псалми»), на-
даючи йому, вочевидь, особливої значущостi [16, с. 747].

Порiвняно з пiзнiшими Шевченковими повiстями, «Наймич-
ка» найбiльше насичена українiзмами, введеними iнодi без ура-
хування можливостей росiйськомовного читача. Найчисельнiшi 
вони у прямiй мовi як персонажiв-українцiв, так i оповiдача. 
Згодом прозаїк iстотно зменшує залучення рiдномовної стихiї 
до своїх росiйських творiв, вдаючись до цього прийому лише 
тодi, коли йому надано певної функцiї в тому чи тому контекстi.

Одна з провiдних тем Шевченкової творчостi – драматич-
на доля покритки – здобула в повiстi «Наймичка» своєрiдний 
розвиток.
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Надiя Гаєвська, Оксана Векуа 
(Київ)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО I УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО 
КIНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛIТТЯ

Поява Тараса Шевченка в Українi у своєму часовому про-
мiжку пiдтвердила тезу науковцiв про те, що час має духовнi 
вимiри. Повертаючись до цiєї постатi протягом десятилiть, ми 
нiби утверджуємо думку Р. Барта про те, що «кожне поколiння 
мусить перекладати свою класику своєю мовою». Т. Шевчен-
ко своєю генiальною творчiстю мовби задає певну смисло-
творчу, життєтворчу програму, яка позначиться на багатьох 
поколiннях українцiв. Поет творить «унiверсальну картину 
свiту», а в ньому – життя свого народу. Отже, за В. Шевчу-
ком, навiть «Кобзар» – це нiби «поетичне втiлення програ-
ми Кирило-Мефодiївського товариства, це осмислення буття 
українського народу, а вiдтак, його варто розглядати як україн-
ську Книгу книг». 

I, власне, питання – як мистецтво програмує дiйснiсть? 
I пiд цим кутом зору – генерацiя митцiв зламу столiть (кiнця 
XIX – початку XX ст.), котрi (i М. Вороний, i Б. Лепкий, i 
П. Мирний, i О. Олесь) слiдом за Т. Шевченком, аналiзуючи 
iсторiю пiзнавальних прагнень на територiї України розгля-
дали її як iсторiю занепаду українського духу, моралi, як по-
ступове звужування можливостей людського духу. У статтi 
робиться спроба проаналiзувати вплив творчостi Т. Шевченка 
на мистецьку генерацiю кiнця XIX – початку XX ст., зокре-
ма поетичну творчiсть Богдана Лепкого, Миколи Вороного, 
Олександра Олеся пiд кутом зору трьох окреслених проблем: 
1) Т. Шевченко – творець «унiверсальної картини свiту»; 
2) розумiння Т. Шевченком «фiлософiї бунту» та культури 
бунту; 3) розумiння Т. Шевченком кохання та родини.

Шевченкова «фiлософiя бунту» передбачала вихован-
ня вiльних душ, не рабiв, не пiдданих iмперiй. З одного боку, 
Т. Шевченко витворює нiби мiт з минулого України, а з друго-
го – чинить як iсторiософ, бо його цiкавить справжня, а не ви-
гадана козацька iсторiя, хоча аналiзуються й iншi, ранiшi епо-
хи, але все це проектується на сучасну йому українську iсторiю. 
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Минуле невимовно вабить поета, бо «там море грає, там сон-
це, там мiсяць яснiше сiя, там з вiтром могила в степу розмовля, 
там не одинокий був би з нею я». В останньому рядку iдеться 
про те, що поет не одинокий з могилою, тобто з iсторичним 
минулим своєї України. Образ Шевченкiвської генези, де руї-
ну – Вкраїну пропонується пiднести, вiдбудувати, вiдлунює в 
Б. Лепкого у вiршi «Батуринськi руїни» (1911), що став сим-
волом трагiзму й руїни цiлої України. Олександр Олесь своїй 
другiй збiрцi дав назву, яку царська цензура не приймала, – 
«Будь мечем моїм!..» (1909), а центральною темою збiрки стало 
викриття зрадникiв i образ України – «безславної руїни».

Ой, синочку, пораднику, 
Ой, де ж ти був, мiй зраднику,
Як в бiк мене улучено,
Як в’язано i мучено,
I топтано, i палено,
I глиною привалено
  («Тiнi»).

М. Вороний, дбаючи про воскресiння людського в рабських 
душах, дбає насамперед про Україну: 

Та, коли ти України
не кохаєш, – Ти не моя!
             («Ти не моя!»).

Тему людини, викиненої iз суспiльства, про яку писав М. Во-
роний, переживаючи радiсть блудного сина-поверненця («сина 
марнотравного, що повернувся до своїх» – тетра птих «Роки»), 
осмислював Т. Шевченко. До того ж не лише в поезiї, а й у 
малярствi. Щоправда, розробляв її, майже за притчею, як одну 
iз сокровенних драм людини: утрати зв’язку з батькiвським до-
мом як з мiсцем першопочатку. Т. Шевченко глибоко опрацьо-
вував сюжет про блудного сина, i в українськiй лiтературi вiн 
дав найбiльшу кiлькiсть потрактувань цього сюжету. Отже, мож-
на припустити, що Т. Шевченко мав такий глибокий вплив на 
цiлу генерацiю українських письменникiв кiнця XIX – початку 
XX ст. саме через те, що наснагу для власної творчостi черпав 
саме в багатовiковiй культурi свого народу, творячи, проте, тво-
ри не наслiдувальнi, а цiлком самостiйнi, переплавляючи таким 
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чином мандрiвнi теми й мотиви давньої поезiї у «могутньому 
горнилi власного духу» (В. Шевчук). А про глибоке зацiкавлення 
поета українською iсторiєю та iсторiєю української культури 
може свiдчити лист до чернiгiвського губернатора П. Гессе вiд 
1 жовтня 1844 року: «Все це (українська iсторiя) досi нiким не 
з’явлено просвiченому свiтовi, i це тодi, коли Малоросiя давно 
мала своїх композиторiв, живописцiв i поетiв». Себе Т. Шевчен-
ко декларував «воскреситилем духу свого народу» у часових 
межах – «i мертвих, i живих, i ненарожденних», тобто в системi 
бачення минулого, сучасного та майбутнього народу. Природне 
буття сьогоднiшнього дня в наступну мить стає iсторiєю. Осяг-
нення цього переходу i творить настрiй  поезiї, у котрiй течiя 
часу формує кристали душевної мудростi тодi, коли в тому плинi 
присутнiй гострий розум, здатний до самоосмислення. Душев-
на спроба, здатна осмислити непроминальнiсть духовних зма-
гань, – процес  завжди драматичний, бо вiн пролягає крiзь печаль 
розумiння, що мить життя – коротка. I тому ледь вловимий пунк-
тир людського поступу в iсторiї, котрий має вгадувати кожен, 
тiльки натякає на драму знання, що золотими вкрапленнями 
розсипане на зоряному шляху iсторiї: сигнали минулого, котрi 
промовляють до нас iз рудиментiв матерiального свiту, сторiнок 
класикiв, лiтописiв – i з усього, над чим виявився невладним час, 
здатнi пробудити до думання i дiяння мислячу душу.

Шевченкове слово виходить за рамки узвичаєних часових 
площин, уписуючи сам текст у Вiчнiсть. Слово, яке розпросторю-
ється в iсторiю i в окрему людську долю, напрочуд життє дайне, 
здатне змiнювати людську свiдомiсть. Шевченкове розумiння 
покликання, яке дає людинi природа, одночасно даруючи спро-
могу його реалiзувати, тiльки над цiєю спромогою слiд потру-
дитися, бо раз ставши на свiй шлях, вiдступити не можна, як 
не можна зрадити Божого дару, не змарнувавши диво вижного 
покликання, що дає потенцiю вписувати у вiч нiсть не лише 
iм’я творця, але й iмення його народу, нацiї. Пере буваючи поза 
Україною, у полонi чужої держави, Т. Шевченко тримав в уявi 
iдеальний «садок вишневий коло хати», ностальгуючи за втраче-
ним. Моральнi й психологiчнi аспекти взаємодiї людського духу 
зi свiтом природи завжди лишалися дзеркалом становлення за-
гальнолюдської гуманiстичної свiдомостi. Природа i фiлософiя, 
природа i мистецтво – це аспекти художнього осмислення проб-
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леми «природа i людина» українським письменством кiнця 
XIX – початку XX ст. i українським словесним мистецтвом про-
тягом усiєї iсторiї становлення української лiтератури. Поет як 
мислитель потверджує важливу грань власної концепцiї буття: 
особистiсть долає шлях самоусвiдомлення i самооприявлення 
успiшно лише тодi, коли реалiзує потенцiю бути самим собою. 
Свiт рiдної культури з його потужним комплексом можливос-
тей i варiантiв успiшної самореалiзацiї особистостi залишаєть-
ся попри рiзного роду зазiхання на його чистоту i природний 
незнищенний магнетизм тим живильним простором, уходячи 
в який людина має змогу вiднайти себе. Сфера культури – це 
найважливiша сфера забезпечення життєдiяльностi як окремого 
iндивiдуума, так i цiлого народу. Вона – джерело нашого сенсу, 
нацiональної динамiки, удосконалення.  

Другою проблемою, яка розглядається в межах статтi, є розу-
мiння i творення Т. Шевченком «фiлософiї бунту» задовго до 
вiдомої «бунтiвничої фiлософiї» Ф. Нiцше. Культура бунту, 
знiвельована, до речi, майже повнiстю у сучасного українця, ста-
вила в один ряд письменникiв генерацiї зламу столiть. Бо хоча 
їхнiй життєвий досвiд, духовна й соцiально-полiтична атмо-
сфера, у якiй вони формувалися, вiдрiзнялися (М. Вороний 
походив з мiщан, Б. Лепкий зi священицької родини, батько 
Олександра Олеся чумакував, мати – з крiпакiв), усi вони були 
«блудними синами» свого часу, бунтiвниками чи вiдступниками. 
Така «фiлософiя бунту» виявилася, зокрема, у прозi Б. Леп-
кого (епопея «Мазепа» з мiцною iсторичною пiдосновою), як i 
в Т. Шевченка, де автор у системi дiйових осiб протиставляє 
образи українського гетьмана i шведського короля – лицаря 
Карла XII – по-азiатськи жорстокому московському царю Пет-
ровi I, який лише вдає освiченого європейця. Поезiя вигнанця 
Олеся – це туга на «рiках вавилонських», яку втiлено в мотивi 
одруження зi «зрадливою дружинонькою» – чужиною – пiсля 
програного бою «вороговi нашому одвiчному». Лiрик прагнув 
осмислити позачасовi нацiональнi проблеми на лiтописному й 
iсторiографiчному матерiалi, як i Т. Шевченко. Але Т. Шевчен-
ко повертає до розумiння глибшого, стає на позицiю надзвичай-
ну, а саме – дає вiдповiдь тим українцям, якi наголошували на 
добровiльностi входження України в Росiйську державу. У вiр шi 
«Осiя. Глава XIV» (1859), роздумуючи про нещастя Украї ни, поет 
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запитує: «За що тебе Господь кара, карає тяжко?» i вiдповiдає: 
«За Богдана, та за скаженого Петра, та за панiв отих поганих». 

Бог карає Україну за те, що не пiдтримала належно повстан-
ня Iвана Мазепи, i це – тяжкий грiх, бо це сприяло перемозi 
Пет ра I, i, урештi-решт, у вирiшальнi моменти своєї iсторiї 
Україна повелася неправильно, чим прогнiвила Бога.

Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розiпнешся. Во злобi
Сини твої тебе уб’ють…

Тяглiсть традицiй засвiдчується на рiвнi етичних проекцiй 
iсторичних аналогiй. Проблема – бути народовi народом чи нi? – 
вирiшувалася митцями в рiзних часових вимiрах однозначно. 
В українськiй поетичнiй iсторiї чинник уписаностi особистостi в 
нацiональне буття визначає потужний мотив недаремностi жер-
товного, подвижницького життя окремої людини, яку почуття 
вiдповiдальностi спонукає до небуденного вчинку. Працювати на 
майбутнє – складна фiлософiя, а власне, Т. Шевченко, глибоко 
аналiзуючи минуле, робив свої посили  наступним, ненародженим 
поколiнням. До речi, Т. Шевченко як поет слов’янський може бути 
iнтерпретований i як дiагностик сучасних європейських процесiв.

Поглиблення смислової перспективи моральної iнтриги – «ми 
не лукавили з тобою, ми просто йшли…» («Доля») увиразнюється 
атрибутуванням мотиву неповторностi кожного окремого життя. 
Акцент на ролi сконденсованого досвiду особистостi в процесi 
пiдтримання вiчного ладу транслюється через беззаперечне при-
йняття знання законiв свiтового порядку, житейської мудростi 
прабатькiв, яка володiє магiчною силою акумулювати й зберiгати 
етично-естетичну енергiю вiкiв. Аби межова ситуацiя вiдходу зi 
знаку окремiшньої бiди не перетворювалася на знак трагедiї гло-
бального характеру, сучасникам конче необхiдно вiдчути загро-
зу, спричинену браком шани до роду, до традицiї. Ця перехiдна 
ситуацiя здатна спровокувати деформацiю цiннiсної системи 
координат нацiї, вiдповiдно руйнуючи її як цiлiснiсть. Категорiя 
часу при цьому шифрується вербально, як складне переплетiння 
мiфологiчного i реального часiв. Цей симбiоз визначає характер 
руху людини шляхом, фрагмент якого оприявнює потенцiю дов-
готривання: мертвих, живих i ненарожденних. 
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Крiм цього, довершенiсть i неповторнiсть української куль-
тури, що формувалася i вигранювалася протягом тисячолiть i 
яку сповiстив Шевченко, є передумовою визнання свiтом на-
шої iсторичностi, нашого активного тривання в духовному 
часопросторi. Саме українська культура з усiм комплексом 
її складникiв – вiд фольклору до її сучасних постмодерних 
про явiв – забезпечує нашу значущiсть у загальнолюдському 
духов ному контекстi. Саме вона складає основу нашого безпе-
рервного дiалогу з цивiлiзованим свiтом.    

Третя заявлена проблема – розумiння Т. Шевченком ко-
хання та родини. I найперше, що впадає в око дослiдника, – 
матрiархальнiсть української родини в баченнi Т. Шевченка. 
Вiн був надiлений своєрiдною особистiсною манерою реакцiї 
на навколишнє (Т. Шевченко творив у свiтi, де українцi та їхнi 
проблеми не вважалися важливими чи хоча б помiтними). 
Постiйна присутнiсть творчої особистостi Т. Шевченка як 
знакової постатi в континуумi української культури засвiдчує 
її повно силля. Вiн мав здатнiсть надбуттєвого заглиблення в 
речi, котрi нiби й не вмiщаються в параметри людського мис-
лення. Лiрика Т. Шевченка – це найтонша поетична матерiя, 
у котрiй сердечне почування сублiмується найвiдвертiше. 
Самопроекцiя поета на постать лiричного героя чи героїнi в 
лiрицi кохання – це переплетiння напiвтонiв, напiввiдтiнкiв, 
що народжують дивовижний спектр тонких почуттiв. Притя-
гальне свiтло лiрики кохання в Т. Шевченка має беззапереч-
ну проекцiю у свiт, який ми назвали простором самопiзнання. 
Щастя жити в ньому дароване кожнiй мислячiй людинi. Душа, 
закорiнена в рiдний ґрунт, знайде в ньому i прихисток, i надiю, 
i стимул для повноцiнного буття. Родина в Т. Шевченка зветь-
ся «святою», кохання – в основi родини. I це Боже розумiння 
гармонiї речей. «Вишневий садок» як символ родинного гнiзда: 

Пiшла в садок у вишневий,
Богу помолилась,
Взяла землi пiд вишнею
На хрест почепила…

Iдеться про Катерину з однойменної поеми, яка своєї ро-
дини побудувати не змогла, бо порушила усталенi звичаї, не 
слухала нi батька, нi неньки, полюбила людину з чужого, во-
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рожого народу. Для Т. Шевченка продовження традицiй – це 
обов’язок iндивiда перед власним народом у його iсторичнiй 
неперебутностi, а вiдступ карається. В Олесевому часi мати 
(«Над колискою») зосереджена на щастi материнства, що є 
цiлком самодостатнiм свiтом. 

Образ матрiархальностi в Т. Шевченка – безсумнiвний, сi-
мейне життя «укупочцi, як золото», бо є в родинi «з ким за-
плакати, є з ким заспiвать». I тому в Шевченковому текстi 
психологiчна напруга слова зумовлена оприлюдненням 
категорiї часу як внутрiшнього часу самоусвiдомлення 
особистостi, сприйняттям його як процесу перебiгу – пере-
тiкання, послiдовного злиття вiддалених часових площин у син-
хронну цiлiсть, за визначенням М. Гайдеггера, «буття-у-свiтi». 
У Т. Шевченка вiдчуття часу мiстить духовнi категорiї обов’язку 
й вiдповiдальностi перед родом, традицiєю, материзною, бо по-
няття матерi переростає в розумiння власної держави: «Хто вас 
щиро без матерi привiтає в свiтi?».

Унiверсальнiсть Шевченкової картини свiту без України не-
можлива i неповна. А пiдґрунтя українського iснування має базу-
ватися на трьох опорах – земля, воля, слово. I щонайважливiше 
для Т. Шевченка – наповнення українського iснування укра-
їнським змiстом, що зростає з iсторичної пам’ятi та велич-
ної української iсторiї. Тим бiльше вражають пророцтва, що 
«Україну злiї люди присплять лукавi i в огнi її окраденую збу-
дять…». Вiддаленi в часi письменники (М. Вороний, Б. Лепкий, 
О. Олесь) також розглядали картину унiверсальностi свiту на 
своєму рiвнi. «Каяла» Б. Лепкого – це вже не лише наслiдування 
фольклорних джерел та Т. Шевченка, але й спроба iнтерпретацiї 
давньої епохи з певною трансформацiєю її мотивiв i образiв. 
Тема, що звучить вiчним «пам’ятай» усiм живим i ненарожден-
ним у «Євшан-зiллi» М. Вороного, зводиться до повернення 
iсторичної пам’ятi половецького Ханенка навiть не через сло-
во – через запах степової трави. Ця тема в М. Вороного – тво-
рення своєї вiзiї картини свiту, де давноминулi подiї легенди ав-
тор пов’язує зi своєю сучаснiстю. О. Олесь, цей поет- вигнанець, 
прагнув знайомити дiтей емiгрантiв зi славним минулим їхньої 
батькiвщини – вiд початкiв Києва до Галицько- Волинської 
держави. Як i в М. Вороного чи I. Франка засобом повернення 
iсторичної пам’ятi колишньому хановi (вiрш «Половцi i Отрок») 
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стає зiлля євшан. Активiзацiя iсторичної свiдомостi стала 
особ ливою прикметою характеру сучасного духовного буття 
українцiв. Донедавна офiцiйно санкцiонована картина укра-
їнської iсторiї нинi мiняється пiд потужним натиском нового 
знання, докорiнно змiнюючи параметри процесу особистiсного 
осмислення нацiональної парадигми життєтворення. Категорiя 
iсторичної пам’ятi поступово займає належне їй мiсце у сферi 
культуротворення як основа iсторичних знань актуальної куль-
тури. Мiняється iєрархiчна система цiнностей, увиразнюється 
загальна iсторична картина, долаються стереотипи оцiнок. I що 
видається найголовнiшим – глибшає особистiсне усвiдомлення 
мiсця власного «Я» у процесi самореалiзацiї iндивiда як дiяльного 
учасника iсторичного часопростору. Але в Т. Шевченка розгля-
дається найвища тема у твореннi унiверсальностi буття – Бог i 
людина. Бог дає сили i вiру. Люди силою своєї добротворчостi 
здатнi подолати i нещастя своє, i грiхи. Бо «не вмирає душа 
наша» (поема «Кавказ», 1845 р.). Отже, людина має жити в зви-
чаєвому полi свого народу, тодi «все твоє, воно не прошене, не 
дане», i тодi долається лихо i приходить гармонiя. 

Подивiться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбiте щирим серцем
Велику руїну.
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
I на небi, а не тiлько
На чужому полi,
В своїй хатi своя й правда.
I сила, i воля
(«I мертвим, i живим…»).

Неприроднiсть ситуацiї для Т. Шевченка – коли не мати-
Україна, а дiти повчають, як «на свiтi жити», коли порушена 
тяг лiсть традицiї, бо дiди – «жива слава» – засвiдчують Козаць-
ку державу, а вже батьки пiшли на службу чужiй, московськiй, 
ця тривалiсть повинна перерватися. Вибiр завжди пропонує 
ситуацiю трансцендування, виходу людини за дану їй долею 
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ситуацiю. Т. Шевченко просить у Бога «словам святую силу» 
для того, щоб проповiдуючи християнськi цiнностi, схиляти 
людей до доброчинностi. 

Людськеє серце пробивать,
Людськiї сльози проливать,
Щоб милость душу осiнила,
Щоб спала тихая печаль
На очi їх, щоб стало жаль
Моїх дiвчаток, щоб навчились
Путями добрими ходить,
Святого Господа любить
I брата миловать
   («Варнак»).

Час, пережитий предками, незримими каналами моральностi 
переливається у свiдомiсть нащадкiв, стаючи внутрiшнiм ча-
сом особистостi на вершинi її самоусвiдомлення. I Т. Шевченко 
творить диво поезiї, у котрiй об’єктивно вiддаленi часом явища 
волею автора максимально зближуються мистецьким просто-
ром, що дає змогу реципiєнтовi сприймати розмежованi часи 
як синхроннi, у сферi котрих живе i вiн сам.

Отже, «унiверсальна картина свiту» i української люди-
ни в ньому подається в такому вимiрi, у якому українська 
лiтература до Т. Шевченка не творила, бо не лише поетична, 
а й уся творчiсть поета – проза, малярство, поезiя, листи – 
складають один велетенський духовний органiзм, з якого пiсля 
Т. Шевченка почалася цiла плеяда українських митцiв не лише 
нацiонального, але й європейського чину.
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Оксана Гольник 
(Кропивницький)

КОД ЦИКЛУ «В КАЗЕМАТI» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Проблема, винесена в заголовок студiї, зумовлена тенденцiя-
ми сучасного переосмислення спадщини Тараса Шевченка.

Тривалий час у шевченкознавствi (радянському) циклу 
«В казематi» придiлялася увага виключно як фактовi iсторико- 
бiографiчному (Є. Кирилюк, Г. Недiлько). Зверталися вченi 
переважно до iсторiї створення, зокрема часу написання та 
структури циклу: 13 поезiй були написанi мiж 17 квiтня i 
30 травня 1847 року, коли поет перебував у казематi III вiддiлу 
в Петербурзi, згодом, повертаючись iз заслання, вiн переписав 
у Нижньому Новгородi 1858 року цi твори в нову «велику» 
книжку й об’єднав їх пiд спiльним заголовком «В казематi» 
i присвятою «Моїм соузникам посвящаю». При цьому митець 
вилучив поезiю «Не спалося, а нiч, як море», додавши замiсть 
неї послання-звернення «Згадайте, братiя моя», написане вже в 
Орськiй фортецi, найiмовiрнiше одразу пiсля прибуття.

Торкалися шевченкознавцi й iдейно-тематичної характе-
ристики цих творiв, визначаючи її за такою моделлю: «В основ-
них вiршах циклу Шевченко викривав рiзнi протирiччя 
феодально-крiпосної дiйсностi» [5, с. 142]. Ю. Iвакiн обмежив-
ся окресленням мотивiв циклу «В казематi», який назвав 
«увертюрою» до невольничої творчостi Т. Шевченка: мотив 
неволi, опору царизму, вiрностi iдеалам, саможертовної любовi 
до Батькiвщини, соцiально-побутовi мотиви [4, с. 33]. Звернiмо 
увагу на те, що вченi роблять акцент переважно на мотивах 
соцiальної несправедливостi, яка панувала в Росiйськiй iмперiї, 
та на побутових реалiях України середини XIX ст. Це значною 
мiрою спрощує i «ретушує» трагiчний пафос циклу  1.

Уже прозорiше i, на наш погляд, точнiше щодо iдейно-худож-
нього наповнення циклу висловилася Н. Чамата: «Сюжетна 
основа циклу – переживання поета, спричиненi арештом та 
ув’язненням, тяжкi передчуття щодо власної долi в очiкуваннi 
вироку, якi в його свiтовiдчуваннi невiддiльнi вiд усвiдомлення 
трагiчної долi рiдного народу» [9, с. 107]. «В однiй сюжетнiй 
площинi <...> опиняються драматичнi долi героя-автора та 
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героїв- персонажiв – людей з народу, – пише Н. Чамата, – що 
дало змогу Шевченковi створити масштабний i художньо пе-
реконливий образ суспiльно-iсторичної драми України» [9, 
c. 109]. Варто зазначити, що ця праця вперше представила спро-
бу цiлiсного осмислення циклу «В казематi», проте дослiдниця 
зосередила увагу переважно на його архiтектонiцi, практично 
не iнтерпретуючи iдейно-смислове наповнення.

Подiбну позицiю займає й Ю. Барабаш. У книзi «Тарас Шев-
ченко: iмператив України», аналiзуючи iсторiософський та на-
цiософський аспект образу України, вiн зазначає: «Казематний   
цикл засобами лiричної поезiї моделює вузловi моменти про-
цесу осягнення особистiстю сенсу свого iснування в його 
нерозривностi, органiчному злиттi з iснуванням України, бут-
тям нацiї» [1, с. 18]. 

Новий погляд на композицiю циклу, яка впливає на 
сугестивнiсть авторських смислiв, подав Г. Клочек у працi 
 «Поетика вiзуальностi Тараса Шевченка» [7, с. 88–111].

Через специфiку iдеосистем, методологiй, котрими керу-
валися дослiдники, аспектiв, якi акцентувалися в наукових 
студiях, досi не створено цiлiсної картини iдейно-художнього 
наповнення циклу «В казематi» Т. Шевченка, що, власне, й ви-
значає актуальнiсть та предмет нашої студiї.

Не претендуючи на вичерпнiсть у розробцi окресленої проб-
леми, зазначимо, що прагнемо подивитися на цикл «В казематi» 
як на цiлiсне в iдейному аспектi явище, проаналiзувати його в 
генетичному зв’язку з лiрикою перiоду «трьох лiт»; здiйснити 
спробу декодування / iнтерпретацiї символiчного рiвня поезiй, 
спираючись на поняття пiдтексту.

Цикл «В казематi» посiдає особливе мiсце у творчому 
доробковi Т. Шевченка. Поезiї, що увiйшли до нього, були 
написанi в особливо гострий, навiть трагiчний у життi митця 
момент – пiд час арешту i перебування пiд слiдством. Саме в цей 
перiод вiдбувається ще одне «прозрiння» поета, не менш зво-
рушливе й кардинальне для його свiтовiдчуття та свiтобачення, 
нiж пiд час поїздок на Україну. Тодi, протягом 1843–1845 pокiв, 
Т. Шевченко пережив болiсне розвiнчання власного мiфу 
України – Батькiвщини дитинства, свiту, iдеальнiсть якого 
живилася ностальгiєю та самотнiстю художника. Вразила не 
лише крiпосна Україна (такi реалiї не були «вiдкриттям» для 
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Шевченка), а насамперед духовна аура українцiв, надщербну-
та й понiвечена роками неволi, обурювала митця покiрливiсть 
нащадкiв козакiв, ображало явище «землячкiв з циновими 
ґудзиками»... 

У поезiї «Три лiта» Тарас Шевченко, використовуючи 
традицiйний архетип родини – iдеал свiтоустрою, вiдтворив 
руйнування власної душi – нищення того благоговiйного по-
чуття до рiдного краю, яке культивував у собi, перебуваю-
чи на чужинi. Причина цьому – «зрада» тому iдеаловi, який 
 плекав поет:

Жаль i батька, жаль i матiр,
I вiрну дружину,
Молодую, веселую,
Класти в домовину...
Тяжке лихо, та не таке,
Як тому дурному,
Що полюбить, побереться,
А вона другому
За три шаги продається
Та з його смiється [курсив наш. – О. Г.] 
   [10, с. 284].

У перiод «трьох лiт» вiдбулася кристалiзацiя Шевченка – 
нацiонального поета, завдання якого вiдродити приспане по-
чуття самоповаги й нацiональної самосвiдомостi, надихнути 
свiй народ на боротьбу («Чигрине, Чигрине»), а також викри-
вати джерело зовнiшнього зла – Росiю – що несе соцiально-
економiчне та духовне поневолення («Три лiта», «Сон» 
(«У всякого своя доля»), «Кавказ»).

Цей процес – самовизначення Т. Шевченка як поета – ду-
ховного лiдера нацiї – був обумовлений об’єктивними й 
суб’єктивними факторами. Чинником першого порядку 
був романтизм як свiтоглядна система, що передбачала трак-
тування постатi митця як духовного провiдника соцiуму, адже 
йому вiдкривалася Божа iстина: «То серце по волi з Богом роз-
мовляє, / То серце щебече Господнюю славу» («Перебендя»). 
В умовах українських реалiй ХIХ ст. ця iдеологема транс-
формувалася в iдею поета – Месiї, якому найменовано спри-
яти духовному прозрiнню нацiї та бути лiдером у боротьбi за 
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свободу й незалежнiсть. Генеза «месiанства», безсумнiвно, 
вiдносно Т. Шевченка мала «польський слiд». Зауважимо, 
що фiлософiя месiанiзму мала довготривалу iсторiю, проте її 
актуалiзацiя вiдбувається саме в добу романтизму у творчостi 
А. Мiцкевича – духовного лiдера польського народу в боротьбi 
за свою незалежнiсть. Приклад польських визвольних змагань 
як вияв волелюбностi народу, iнспiрований i пiдтриманий якраз 
нацiософським пафосом творчостi митця, був для Т. Шевченка 
прикладом того, як поет-Месiя духов но впливає на свiй народ.

Другим фактором стало духовне зростання поета до рiвня 
митця – носiя i виразника нацiональних iдеалiв i поривань на-
родної душi. Iнстинктивне неприйняття i бунт проти неволi, 
насамперед особистостi, у Т. Шевченка дуже швидко (цьому 
сприяли враження вiд поїздок на Україну) трансформувалося в 
неприйняття факту нацiональної неволi. Як зауважував Є. Ма-
ланюк: «Що бiльше: чим гострiше вiдчував вiн себе вiльним, тим 
крiпацький стан його рiднi виростав перед ним i розгортався, 
охоплюючи у в е с ь нарiд у с ю Україну. Ця гiрка свiдомiсть 
була першим натуральним наслiдком його психологiчно-
iнтелектуального росту, його полiтично-нацiонального про-
зрiння [курсив наш. – О. Г.]» [5, с. 121].

Перейнятий болем за iсторично несправедливу, страдницьку 
долю українства, поет – виходець iз самої основи українства – 
селянства – найздоровiшої в духовному планi, за визначенням 
Є. Маланюка, частини нацiї – у перiод «трьох лiт» пiдiйшов до 
формування мистецької концепцiї, в основi якої була iдея ду-
ховного перетворення нацiонального буття, рушiйною силою 
цього процесу мав стати народ. У його поетичному дискурсi 
категорiя «нацiя» (ментальнiсть, iсторiя, моделi поведiнки) на-
буває метафiзичного вимiру i значення, що свiдчить про перехiд 
творчого мислення Т. Шевченка у формат «вiзiонерського». 
За К. Г. Юнгом, вiзiонерський тип творчостi заґрунтований на 
ретрансляцiї колективного несвiдомого: «Кожна доба має свою 
однобокiсть, свою упередженiсть i своє духовне страждання. 
Кожна епоха – це як душа окремої людини, у неї свiй, особ-
ливий стан пiдсвiдомостi i потребує певної компенсацiї, яка 
потiм, власне, й вiдбивається через колективне пiдсвiдоме в той 
спосiб, що поет або вiщун надає словесного виразу невислов-
люваному цим моментом часу i чи то образами, чи виводить на 
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сцену те, чого очiкує незбагненна потреба усiх, – в Добрi чи увi 
снi, для спасiння епохи чи для її знищення» [11, с. 102]. 

Художнiми маркерами такого типу мистецької практики є 
символiчнiсть образiв i смислiв, кодами яких стають архе-
типи – форми колективного несвiдомого, а також iмплiцитнi 
смисли, декодування яких залежить вiд мiри наближення 
iнтерпретатора до розумiння авторської концепцiї. 

Доробок Т. Шевченка перiоду «трьох лiт» демонструє 
формування i становлення системи авторських кодiв, якi 
 репрезентують його вiзiю Батькiвщини в тричасовому вимiрi 
(минулому, теперiшньому i майбутньому). Такими кодами є 
народнопiсеннi образи (вочевидь, через їхню архетипну при-
роду), якi в пое тичному свiтi стають авторськими символа-
ми, завдяки яким репрезентується його картина свiту. Поеми 
«Сон», «Кавказ», «I мертвим, i живим…», поезiї «Три лiта», 
«Чигрине, Чигрине» – демонструють процес вироблення цiєї 
системи. Наскрiзною (iнодi пiдтекстово явленою) у них є 
тема неволi України i шляхiв звiльнення народу. Кристалiзацiї 
ця тема набуває в пое мi «Великий льох» – вiзiонерському 
за своїм змiстом i своїм  образним вираженням творi (неда-
ремно ж вiн має мiстерiальну природу, яка випливає iз духо-
вного прозрiння поета, що реалiзується у формi пророцтва). 
У певний момент iнтелектуального, творчого зростання 
Т. Шевченковi вiдкрилася «суть», «природа» української 
трагедiї i шлях її переборення. Таке «вiдкриття духу» мало 
бути реалiзоване у вiдповiдних художнiх формах – символах – 
авторських кодах. Створюючи вектор iсторичного буття на-
роду, аналiзуючи поворотнi моменти iсторiї, якi призвели до 
вихолощення в народi iнстинкту свободи /державностi, поет 
використовує образ-символ дiвочої душi – архетип жiночого 
начала, який вiд фольклорних джерел спiввiдноситься iз 
iдеєю України (очевидно, це пов’язано з культом Матерi-
Землi, властивого свiтоглядовi i свiтовiдчуттю українця-  
хлiбороба). За часiв Богдана Хмельницького вона належить 
дiвчинi на виданнi, яка була викохана в гетьманському палацi, 
готувалася «подавати рушники» та в недобрий час пере йшла 
з повними вiдрами дорогу гетьмановi, що їхав пiдписувати 
угоди в Переяславi. Цей образ стає символiчним виражен-
ням iдеї становлення нацiональної самосвiдомостi як запору-
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ки свободи за часiв Хмельницького, але водночас її вчинок, 
за авторським визначенням «мимовiльний грiх», – є виявом 
полiтичної недалекоглядностi й пасивностi народу, який 
довiрився Московiї, уклавши союз проти полякiв. Натомiсть 
така поступка трансформувалася у втрату «вольностей», утра-
ту волi. Друга й третя душа, якi належать дiвчинi-пiдлiтку i 
дiвчинi-немовлятi, є символiчним утiленням iсторичного век-
тора деградацiї нацiональної свiдомостi, вихолощення духу 
свободи. Напоївши коня Петра I, друга дiвчина – Україна 
часiв Iвана Мазепи – безвольно прийняла «руку» православ-
ного царя, вiдвернулася вiд гетьмана, який прагнув позбави-
ти її залежностi вiд деспотичного «союзника», який щороку 
змiцнював свої позицiї, дедалi агресивнiше утверджував свою 
метрополiю-iмперiю. Наслiдком стала втрата нацiонально-
свiдомої елiти (образ-символ хати без даху). Обезголовлена 
Україна була приречена шукати «чужого розуму» – приста-
вати на тi форми полiтичного врядування, якi пропонувалися 
росiйською iмперською полiтикою. Третя душа, остаточно по-
збавлена власної волi i свiдомостi (вiк немовляти), без будь-
якого опору приймає «оксамитове поневолення» – крiпацтво, 
уведене Катериною II.

Символiчний змiст образiв ворон був прекрасно декодова-
ний Ю. Барабашем [2]. Враховуючи мiфопоетичний характер 
цього образу-символу, висловимо свої припущення щодо його 
смислового наповнення у творi Т. Шевченка. У мiфологiї цей 
образ має амбiвалентний характер: вiн є уособленням мудростi 
й довголiття, а також є втiленням диявольської сили. У «Ве-
ликому льосi» цей образ репрезентує одночасно обидвi цi 
iпостасi: росiйська i польська ворона – хижаки, якi полюють 
на здобич-мертвечину; українська ж ворона – злий генiй на-
роду. Це та диявольська, антагонiстична сила, яка протистоїть 
будь-яким спробам свiтобудови чи вiдновлення свiтоустрою 
(державностi). Вона катує власний народ, винищує козацтво. 
Останнє симптоматично: злий генiй спрямовує свої сили на 
винищення чоловiчого (вольового, державницького) начала 
української душi, позбавляючи український дух войовничостi, 
витравлюючи волелюбнiсть народу. Символiчним потрак-
туванням роз’єднаностi українського народу стають образи- 
символи двох братiв-близнят Iванiв. Уведення цього образу 
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вiдбиває як iсторичну драму України доби Руїни (боротьба за 
гетьманську булаву, прихильнiсть кожного нового очiльника 
країни то до Московiї, то до Речi Посполитої), так i вiчну 
українську драму – конфронтацiйнiсть полiтичних сил у 
краї нi, що призводить до її виснаження i поневолення. Тож 
чоловiцтво в контекстi творiв Т. Шевченка перiоду «трьох 
лiт» є й захисником- державником i руйнiвником українсько-
го свiту, насамперед його вольностей, якi втрачаються через 
амбiцiйнiсть або полiтичну недалекогляднiсть.

Останнiй роздiл поеми – одночасна критика й докiр сучас-
нiй зденацiоналiзованiй i здеморалiзованiй елiтi (образ-сим-
вол трьох лiрникiв), котра перебуває в станi «летаргiйного» 
сну, у той час, як заброди до кореня витравлюють почуття  
нацiональної гiдностi, знищують нацiональну пам’ять, провiн-
цiалiзують українство. 

Подiбнi iсторiософсько-нацiософськi мiркування репрезен-
тованi Т. Шевченком i в поетичному свiтi циклу «В казематi». 
Вони втiленi через систему авторських образiв-символiв, виро-
блених i апробованих в аналiзованiй вище поемi. Уважаємо, що 
художнiй простiр циклу реалiзує цiлiсну картину пое тового уяв-
лення про iсторичний вектор буття Батькiвщини. Мiркування 
щодо її майбутнього, що у «Великому льосi» були вираженi 
у футуристичнiй вiзiї розкриття державницького потенцiа лу 
нацiонального духу, у циклi «В казематi» набувають бiльш кон-
кретних обрисiв. Зауважимо певну iдейну обiрванiсть пое ми, 
адже завершується вона образом вiдкриття «малого льоху» – 
вiдродження iсторичної пам’ятi, яка має стимулювати вольовничi 
прагнення народу, вiдродити почуття нацiональної гiдностi i 
стимулювати нацiональний iнстинкт, у той час як реалiзацiя 
програми вiдродження держави – справа майбутнього, набуває 
нових обрисiв у циклi. Т. Шевченко недаремно завершує поему 
пасажем про духовне переродження елiти. Нова iнтелiгенцiя, 
яка об’єднувалася навколо М. Костомарова, П. Кулiша, свiтогляд 
якої формувався у рамках романтичних iдей, демонструвала 
оздоровлення нацiонального духу. Залюбленi у власну iсторiю, 
культуру, фольклор, мову, новiтнi iнтелектуали мали бути тiєю 
духовною силою, кот ра забезпечить вiдродження нацiональної 
самосвiдомостi, державницького iнстинкту в народнiй душi. 
Проте розгром Кирило-Мефодiївського братства драматично 
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перервав процес нацiонального вiдродження, на яке поет покла-
дав великi сподiвання майбутнього становлення України-нацiї, 
 України-держави.

Саме цими переживаннями, вiзiями нереалiзованого духов-
ного потенцiалу сучасної нацiонально-свiдомої iнтелiгенцiї, 
нереалiзованої програми визволення Батькiвщини, сповнений 
цикл «В казематi». 

Через свою жанрову природу вiн є iдейно-естетичною 
цiлiснiстю, котра визначається i детермiнується розвитком 
внут рiшнього конфлiкту й авторськими рефлексiями навколо 
питання буття України.

Щодо першого моменту, то в циклi виразно сформована 
група поезiй, об’єднаних темою оцiнки власної ролi та ролi 
братчикiв, спiльного внеску в нацiональне самовизначен-
ня українцiв й оцiнкою наслiдкiв цiєї дiяльностi («Згадайте, 
братiя моя», «Менi однаково», «Н. Костомарову», «В неволi 
тяжко...», «Чи ми ще зiйдемося знову», «Косар»). Тарас Шев-
ченко дуже гос тро переживав ув’язнення: давалася взнаки 
пам’ять про крiпацьке пiдневiльне життя (людина, яка вiдчула 
свободу, вельми гостро сприймає будь-яке її обмеження); окрiм 
того, пекла думка про те, що на волi вiн мiг би бiльше прислу-
житися Батькiвщинi; були нарiкання на своє захоплення ро-
мантичними просвiтницькими iдеями кирило-мефодiївцiв, на 
iдеалiзм, що в зiткненнi з реаль нiстю явно програвали i були 
надто жорстоко покаранi. Виразний розпач i самокартання 
простежуються в пое зiї «В неволi тяжко...», де через розгортан-
ня антитези «воля-неволя», «своє поле – чуже» вiдкривається 
глибина психологiчного потрясiння, яке пережив Тарас Шев-
ченко пiд час арешту та ув’язнення («В неволi тяжко, хоча й 
волi, / Сказать по правдi, не було. / Та все-таки якось жилось, / 
Хоть на чужому та на полi...»), а тавтологiя («Дурний свiй розум 
проклинаю, / Що дався дурням одурить») та лiтота («В калюжi 
волю утопить») [10, с. 299] увиразнюють критичну оцiнку 
поетом полiтичної платформи та дiяльностi членiв Кирило-
Мефодiївського братства. 

Решта творiв цiєї групи з тiєю чи iншою долею драматиз-
му вiдтворюють душевнi борсання i хвилювання Т. Шевченка. 
Розв’язання цього внутрiшнього конфлiкту, на наш погляд, по-
дане в поезiї «Згадайте, братiя моя». За своєю тональнiстю твiр 
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вирiзняється з-помiж iнших. У ньому виразно звучать iнтонацiї 
примирення з власною долею, окреслена життєва концепцiя, 
до якої прийшов лiричний герой протягом складних i болiсних 
мiркувань (недаремно твiр був написаний уже по прибуттi пое-
та до Орської фортецi i введений пiзнiше до циклу). Мудрiсть 
Тараса Шевченка полягає ще й у тому, що вiн, тонкий психолог, 
розумiв, яке внутрiшнє потрясiння пережили його товаришi, 
усвiдомлював, наскiльки болiсним було їхнє розчарування, 
прозрiння i <...> передбачав iмовiрне «ламання» душ пiд тиском 
зовнiшнiх обставин. Послання «Згадайте, братiя моя» окреслює 
нову модель поведiнки, яку прийняв лiричний герой i приймуть 
його товаришi: «А потiм жити почнемо / Меж людьми, як люде 
[курсив наш. – О. Г.]» [10, с. 291]. Проте автор наголошує на 
необхiдностi збереження патрiотичностi духу, що вирiзнятиме 
«братiю» з-помiж пересiчних людей: «Любiтеся, брати мої, / 
Украйну любiте / I за неї, безталанну / Господа молiте» [10, с. 291].

Таким чином, внутрiшнiй конфлiкт виник унаслiдок 
самоiдентифiкацiї Т. Шевченка як поета нацiонального, вiд 
присутностi якого в духовному ареалi свого народу залежало 
теперiшнє i майбутнє України (поезiя «Менi однаково»).

У циклi «В казематi» митець, по сутi, продовжив розпочатi 
в перiод «трьох лiт» роздуми над парадигмою iсторичного бут-
тя Вiтчизни, трагiчнiсть якої особливо загострилася через стан 
поневолення поета, що своїм словом-зброєю мав вплинути на 
дух i чин українцiв.

У циклi з’являються поезiї, охарактеризованi iнтерпретатора-
ми як «лiричнi замальовки з українського побуту» (Є. Кири-
люк, Г. Недiлько, Н. Чамата, Ю. Iвакiн): «Ой одна я, одна», «За 
байраком байрак», «“Не кидай матерi”, – казали», «Чого ти хо-
диш на могилу?», «Ой три шляхи широкiї», «Садок вишневий 
коло хати», «Рано-вранцi новобранцi». Утiм, з урахуванням 
символiчної природи образностi, iмплiцитностi смислiв цих 
творiв варто говорити про їх вiзiонерський характер. 

Специфiка пiдтексту в цих текстах виявляється в тому, що 
«безпосередньо зображене в творi сприймається як самодостат-
ня й самовичерпна “картина життя”, яка проте, водночас поро-
джує вiдчуття недостатностi, недомовленостi, змiст якої може 
бути дешифрований зiставленням даної фабульної ситуа цiї 
(або образу) зi змiстом твору в цiлому i, ширше, – iсторичним, 
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бiографiчним, лiтературно-художнiм контекстом життя й 
творчостi автора [курсив наш. – O. Г.]» [3, с. 113]. Враховуючи 
це, названi твори потребують нового прочитання.

Отже, цикл варто розглядати як «текст України» (Ю. Бара-
баш) – «структурно-семiотичну систему», у якiй знаки самi со-
бою не мають предметного наповнення, «є лише сигнiтивними 
одиницями iнформацiї, “сигналом” того, якою поет сприймає 
Україну, якi спогади, думки, почуття, рефлексiї вона в нього 
пробуджує» [1, с. 34].

Шiсть iз дванадцяти поезiй циклу «В казематi» мають ви-
разний фольклорний характер. За своїми мотивами, сюжетно-
образним наповненням, ритмомелодикою вони наближаються 
до лiричних пiсень («Ой одна я, одна»), iсторичних пiсень («За 
байраком байрак»), балад («“Не кидай матерi”, – казали», «Чого 
ти ходиш на могилу?», «Ой три шляхи широкiї»), рекрутських 
пiсень («Рано-вранцi новобранцi»). Утiм, є спiльна риса: систе-
ма образiв зведена до моделi «дiвчина на виданнi» – «чоловiк-
наречений» («козак», «новобранець»), яка має символiчне напов - 
нення. Звернувшись до лiрики перiоду «трьох лiт», вiднаходимо 
подiбну модель i в поезiї «У недiлю не гуляла», що має вираз-
ний народнопiсенний характер, у творах «Дiвичiї ночi» (мотив 
самотностi, очiкування коханого), «Сова» (тема рекрутчини, 
самотностi нареченої та матерi, божевiлля останньої) i, без-
умовно, у мiстерiї «Великий льох», про що йшлося вище.

У циклi «В казематi» Тарас Шевченко, завдяки варiюванню 
цiєї моделi, послiдовно розгортає метаiсторiю України. Так, 
перша поезiя «Ой одна я, одна»  – це лiричний монолог дiвчини-
сироти на виданнi, яка зневiрюється в можливостi поя ви су-
дженого, що на символiчному рiвнi асоцiюється з темою ав-
торських роздумiв про недержавну Україну в очiкуваннi / 
вiднаходженнi свого лiдера (трансформування мiфологеми єд-
нання чоловiчого й жiночого начал як основи життя):

Меж чужими зросла,
I зросла – не кохалась!
Де ж дружина моя, 

Де ви, добрiї люде?
Їх нема, я сама.
А дружини й не буде! [10, с. 292].
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Продовжуючи розкриття цiєї теми, Тарас Шевченко звер-
тається до минулого, аби пояснити причини вiдсутностi 
керiвника – правителя – «дружини». У поезiї «За байраком 
байрак» промовляє примара козака (символ потойбiччя) – 
свiдка й учасника жорстокої i виснажливої для народу та дер-
жави боротьби за гетьманську булаву доби Руїни. Автор презен-
тує чоловiче начало як деструктивне, грiховне, нищiвне щодо 
власного  народу, неспроможне на конструктивнi дiї, тому-то 
воно й асоцiюється з темною, ворожою божому свiтовi, силою:

Нас тут триста, як скло,
Товариства лягло!
I земля не приймає.
Як запродав гетьман 
У ярмо християн,
Нас послав поганяти.
По своїй по землi 
Свою кров розлили 
I зарiзали брата.
Кровi брата впились 
I отут полягли 
У могилi заклятiй [10, с. 292].

Для митця виразною стає потреба корегування цiєї духов-
ної викривленостi, спотвореностi чоловiчого начала («Менi 
однаково», де батько й син є символом зв’язку поколiнь, 
уособ ленням народу). Своїм словом митець хотiв би пробу-
дити «приспану нацiональну свiдомiсть», попередити явище 
мало росiйства [6, с. 225–226]. Оборонцями нацiональної душi, 
тими, хто плекав би нацiональний дух, прагнення свободи, 
сформулював би для народу нацiональну iдею, забезпечивши 
тим самим ментальне одужання народу, мала стати елiта. Проте 
сучаснiсть демонструвала повну її деморалiзацiю, зраду влас-
ного народу.

Через певнi iсторичнi обставини провiднi верстви укра-
їнського населення знаходили оптимальнi умови для свого  
iнтелектуального розвитку та самореалiзацiї у столицях 
росiйської iмперiї – Москвi та Петербурзi. Наслiдком цього 
було їхнє «духовне зламання, прийняття iмперських “правил 
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гри”, якi передбачали нацiональне роздвоєння (а часто-густо 
i повне забуття свого первородства, добре, якщо не агресивне 
яничарство) <...> iнтегрування в iмперську систему, у так зва-
ну загальноросiйську культуру» [1, с. 81].

Використовуючи авторську систему кодiв-символiв («ягня-
та – народ («слiпi люди» з «Великого льоху», «менший брат» – 
послання «I мертвим, i живим», «овеча натура» з «Холодного 
Яру»); «хата-пустка» – країна («розрита могила») («Розрита  
могила», «Великий льох», «Чигрине, Чигрине»), «домови-
на – Україна» («Стоїть в селi Суботовi»); «сови, сичi» – лихо, 
смерть, потойбiччя («Сова», «Три лiта»)), Тарас Шевченко 
в поезiї «“Не кидай матерi!” – казали» демонструє ситуацiю 
спустошення рiдного краю через утрату елiти, яка:

Вiщує серце, що в палатах 
Ти розкошуєш, i не жаль 
Тобi покинутої хати... [10, с. 294].

Розвиваючи цю тему, поет використовує баладний сюжет 
про горювання зарученої дiвчини, що втратила козака-нарече-
ного, мотив викликання коханого, саджання калини як симво-
лу вiрностi, любовi й чистоти, мотив сну-смертi дiвчини («Чого 
ти ходиш на могилу?»). Тут Т. Шевченко моделює трагiчну 
ситуацiю вiдходу в небуття козацької Батькiвщини, а як 
наслiдок – розпорошенiсть її дiтей у свiтах (балада «Ой три 
шляхи широкiї»). Iмовiрно, що символiчна модель в останнiй 
поезiї вiдбивала ще й особисту драму – переживання митця 
щодо перспектив покарання за участь у дiяльностi Кирило-
Мефодiївського товариства i щодо вiдсутностi результатiв вiд 
«давно похованих, забутих, / Моїх кровавих тяжких сльоз. / А їх 
чимало розлилось / На марне поле. Хоч би рута, /А то нiчого не 
зiйшло» [10, с. 297], про що повiдує Т. Шевченко в наступнiй 
поезiї «Н. Костомарову».

Восьма поезiя циклу «Садок вишневий коло хати» неодно-
разово ставала предметом наукових студiй (I. Франко, П. Во-
линський, Ю. Iвакiн, Г. Клочек, Т. Пастух). Ученi досить тонко 
вловили iдею футуристичної України, яка закладена автором 
саме в пiдтекстi. Ця майбутня свiтобудова мала бути особливо 
привабливою, мала давати розраду й плекати нацiю у братчикiв 
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та й у нацiї в цiлому на перспективи побудови гармонiйного 
суспiльства.

Дев’ята поезiя «Рано-вранцi новобранцi», написана в стилi 
рекрутських пiсень, прогнозує покарання, яке спiткає поета. 
З огляду на тему «лiдер i народ, Україна», що розгорнута Та-
расом Шевченком у пiдтекстi, тут вiдтворено ще й майбутнє 
iнтелiгенцiї, яка врештi-решт повертається до рiдного краю, але 
вже запiзно, бо нацiя, виснажена роками страждання i чекання, 
утратила свої життєвi сили, духовно вимерла в очiкуваннi сво-
го провiдника (подiї близькi до iсторичної моделi, вiдтвореної 
пуантом у «Менi однаково»), причому художник використовує 
прийом контрасту до твору «Садок вишневий коло хати», чим 
пiдсилює трагiзм ситуацiї: «Марне, брате, не вигляне / Чорно-
брива з хати. / Не покличе стара мати / Вечеряти в хату... / А ко-
лись... Давно колись-то! / Рушники вже ткались. / I хустина ме-
режалась, / Шовком вишивалась, / Думав жити, любитися / Та 
бога хвалити! / А довелось...нi до кого / В свiтi прихилитись» 
[10, с. 299].

Танатична iдея, що вивершується в циклi фiлософсько-
алегоричною поезiєю «Косар», вiдбиває насамперед глибину 
психологiчного потрясiння Т. Шевченка та вiдтворює його 
песимiстичнi настрої щодо майбутнього України, якiй вiн через  
рiзнi обставини тепер не зможе прислужитися.

Отже, цiлiсне й послiдовне осмислення пiдтексту поезiй 
цик лу «В казематi» Т. Шевченка, декодування образiв-
символiв завдяки зверненню до попереднього контексту його 
творчостi дає право говорити про сувору логiку, виваженiсть, а 
найголовнiше – авторську установку в розташуваннi поезiй – 
лiричних побутових картинок, що вирiзняються особливою 
знаковою природою. Поет, використовуючи народнопiсеннi 
мотиви й сюжети, розробив тему долi України, осмислив причи-
ни її неволi – внутрiшнiй мiкроб самознищення, вiчний пошук 
кращої долi в чужому краї, вiдсутнiсть у нацiї лiдера. Пiдтекст 
творiв дає право говорити про мiцний сплав переживань авто-
ра щодо майбутнього українського народу та перспектив осо-
бистого життя, а це ще раз пiдтверджує самоiдентифiкацiю 
Т. Шевченка як поета нацiонального.

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



116

1 Недаремно вченi звертали увагу переважно на аналiз однiєї поезiї циклу 
«Садок вишневий коло хати» (П. Волинський, Ю. Iвакiн), у якому виразними 
є мотиви туги за досконалим українським свiтом-раєм, бiль митця, що перебу-
ває в ув’язненнi. Ми жодною мiрою не применшуємо взiрцевої майстерностi 
митця i досконалостi володiння художнiм письмом, сугестiї поетичного сло-
ва Т. Шевченка, що яскраво втiлилися в цьому творi, але вважаємо, що такiй 
«винятковiй» увазi вчених сприяла й вiдносна iдеологiчна неконфлiкт нiсть 
цiєї поезiї з усталеними критерiями оцiнки художнього твору. 

1. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: iмператив України. Iсторiо- й нацiо-
софська парадигма / Юрiй Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академiя, 
2004. – 181 с.

2. Барабаш Ю. Просторiнь Шевченкового слова / Юрiй Барабаш. – 
Київ : Темпора, 2011. – С. 339–367.

3. Галич О. Теорiя лiтератури / Олександр Галич. – Київ : Либiдь, 2001. – 
486 с.

4. Iвакiн Ю. Поезiя Т. Шевченка перiоду заслання / Юрiй Iвакiн. – 
Київ : Наукова думка, 1984. – 224 с.

5. Кирилюк Є. Тарас Шевченко / Євген Кирилюк. – Москва : Художня 
лiтература, 1988. – 350 с.

6. Клочек Г. Поезiя Тараса Шевченка. Сучасна iнтерпретацiя / Григорiй 
Клочек. – Київ : Освiта, 1998. – 237 с.

7. Клочек Г. Поетика вiзуальностi Тараса Шевченка / Григорiй Клочек. – 
Київ : Академвидав, 2013. – 256 с.

8. Маланюк Є. Книга спостережень. Статтi про лiтературу / Євген Мала-
нюк. – Київ : Днiпро, 1997. – 430 с.

9. Смiлянська В., Чамата Н. Структура i смисл: спроба наукової 
iнтерпретацiї поетичних текстiв Т. Шевченка / Валерiя Смiлянська, Нiна Ча-
мата. – Київ : Вища школа, 2000. – 205 с.

10. Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Днiпро, 1965. – 620 с.
11. Юнг К. Г. Психологiя i поезiя / К. Г. Юнг // Антологiя свiтової 

лiтературно-критичної думки / за ред. М. Зубрицької. – Львiв, 1996. –  
С. 93–107.
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Валентина Гончарук 
(Умань)

ОБРАЗ БОГОРОДИЦI У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тарас Шевченко в багатьох поезiях створює воiстину народ-
ний образ Богородицi, у якому на вiдмiну вiд формалiзованого 
церковного пошанування Дiви Марiї вiдбилися сердечнi, щирi, 
теплi та лагiднi почуття українцiв. Основу цих почуттiв складає 
святiсть материнства взагалi й глибокопроникливi, найтоншi 
вiдчуття, якi невидимими нитками поєднують кожну матiр з 
її дитиною. Жiнка-мати має особливе значення в ментальностi 
українцiв. З цього приводу дослiдник Богдан Цимбалiстий 
зазначає: «Коли запитали багатьох українцiв про їхнє дитин-
ство, частiше чуються спогади, навiянi глибокою любов’ю i 
пiєтизмом до матерi» [12, c. 85].

Українцям притаманне пошанування не тiльки жiнки-
матерi, але й жiнки взагалi – i саме за цiєю особливiстю нашої 
ментальностi можемо вiднести український народ до високо-
духовного, освiченого й мудрого, виразним представником яко-
го є велетень духу Тарас Григорович Шевченко. Пiдтвердження 
цьому знаходимо в класика української лiтератури Iвана Фран-
ка: «Коли правда те, що ступiнь освiти i цивiлiзацiї кожного на-
роду може означити з того, як той народ вiдноситься до женщин 
в життi i в пiснi, то безперечна правда й те, що для оцiнення 
поетичної творчостi Шевченка i її впливу на громадське жит-
тя нема лiпшого пробника, як його вiдношення до женщин в 
пiснi» [11, c. 153].

Протягом усього життя Тарас Шевченко створив непере-
вершенi образи жiнок-матерiв, якi нас захоплюють, зачаро-
вують i вiдкривають перед нами незвiданi гранi жiночої душi. 
Вродливими, тендiтними, прекрасними змальовує поет україн-
ських дiвчат, молодиць, з непiдробною любов’ю й теплотою 
в душi описує жiнок-матерiв, якi все ладнi були зробити, 
навiть пожертвувати своїм життям, заради своїх дiтей. Образ 
Богородицi став вершиною втiлення постатi жiнки-матерi в 
багатющiй творчiй спадщинi поета.

Метою статтi є дослiдження апокрифiчно-фольклорного 
 образу Богородицi в поетичних творах Тараса Шевченка.
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Величезний творчий доробок Т. Шевченка дослiджувала 
значна кiлькiсть науковцiв, як-от: В. Красицька, Ю. Барабаш, 
Т. Бовсунiвська, В. Бородiн, Ю. Гончар, I. Дзюба, Є. Колеснико-
ва, О. Мамедова, Г. Недiлько, I. Петровська, Ю. Iвакiн, В. Паха-
ренко та iн.

Проблемi наукової iнтерпретацiї поеми Шевченка «Марiя» 
присвячена монографiя В. Смiлянської та Н. Чамати «Струк-
тура i смисл: спроба наукової iнтерпретацiї поетичних текстiв 
Тараса Шевченка». Автори подають iсторiю написання поеми, 
розкривають на прикладах дуалiстичну природу образу голов-
ної героїнi [10].

Зв’язок творчостi Тараса Григоровича Шевченка загалом та 
поеми «Марiя» зокрема з Бiблiєю та агiографiєю дослiджував 
Станiслав Росовецький у наукових статтях «Агiографiя христи-
янська в лiтературнiй творчостi Шевченка» [7] та «Бiблiйнi мо-
тиви у творчостi Шевченка» [8]. Бiльша частина матерiалу, напи-
сана дослiдником, ґрунтується на компаративному аналiзi фактiв 
Святого Письма та поетичної дiйсностi поеми «Марiя» [7; 8].

Повсюди зустрiчаємося з рiзнопрочитанням багатьма вче- 
ними Шевченкових по-справжньому закодованих, глибоко-
релiгiйних, фiлософських творiв, але всi вони одностайнi в тому, 
що в обожнюваннi жiнки-матерi поет вiдтворив нацiональнi 
особливостi душi українського народу, найглибиннiшi порухи 
його серця та найпотаємнiшi струни мелодiї Всевишньої любовi, 
якою огортає Божа Мати кожну людину як своє дитя.

Образ «народної» Богородицi продовжує давню народно- 
релiгiйну традицiю, властиву найархаїчнiшим культурам, 
де побутувало поклонiння Богинi-Матерi як вiдгомiн епохи 
матрi архату. Фiлософ Олександр Кульчицький архетип доб рої 
матерi-землi (Магма Матер) ставить на перше мiсце серед iнших 
архетипiв українцiв. Цей архетип виявився в часи трипiльської 
культури: трипiльцi шанували богиню родючостi – Велику 
Матiр усього сущого, яка пов’язана з хлiборобським характером 
життя наших пращурiв [5]. 

В язичницькiй Русi поняття Богинi-Матерi трансформувало-
ся в поняття Матерi-Землi, пiзнiше – в образ богинi-Берегинi 
землi й людей, замiщений в християнськi часи образом Покрови 
(Богородицi).

Земля-мати – дополiтеїстичний образ-тотем протоукраїнцiв, 
якi поклонялися родючiй нивi, усiй землi. Образ землi- матерi 
ввiйшов поетичним символом до фольклору українського та 
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iнших слов’янських народiв [6, c. 28]. Культ Землi-Матерi, 
пiзнiше трансформований в образ Матерi-Землi, перерiс в 
обож нення жiнки, матерi, а будь-якi знущання над нею засу-
джувалися, вважалися великим грiхом.

Одним з рiзновидiв вербалiзацiї архетипу доброї матерi є матiр-
природа (добра земля), що стосується цiлого краю, Батькiвщини. 
У колядках українцi просять Бога зглянутися на їхню землю, 
Україну. Щедрiвки теж нерiдко прославляють хлiборобську пра-
цю на рiднiй землi. Архетип доброї землi як матерi широко розпо-
всюджений в українськiй художнiй лiтературi (твори I. Франка, 
Лесi Українки, М. Коцюбинського,  В. Стефаника, С. Васильчен-
ка, О. Кобилянської, Г. Тютюнника, В. Стуса та iн.). 

М. Максимович, М. Драгоманов, П. Кулiш вказували на 
органiчний зв’язок мiж орачем i воїном, мiж Землею i жiнкою-
матiр’ю. М. Стельмах суто в народнiй традицiї порiвнює жiнку 
iз землею, убачаючи в цьому найвищу поетизацiю [3, c. 107].

Фольклорне та лiтературне вiдображення символу Матерi- 
Землi, Матерi-Землi-Вiтчизни знайшло глибинний вiдгук у серцi 
народного генiя Тараса Шевченка, якого ця рiдна Мати-Зем-
ля й народила, а потiм зростила пiд покровом благодатi Матерi 
Божої (Богородицi, Покрови). Дослiдники творчостi Т. Шев-
ченка стверджують, що слово «мати» в його поезiї вживається 
найчастiше, а тема жiнки-матерi є провiдною в його творчостi. 

Увiбравши в себе вiдлуння вiкової народної мудростi, Тарас 
Шевченко створив самобутнi чарiвнi жiночi образи.  У своє-
му «Кобзарi» поет вiдтворює всi вiхи жiночої долi. Починаю-
чи з дитячої приязнi («Ми вкупочцi колись росли», «Мар’яна-
черниця»), дiвочого кохання (в «Катеринi», «Причиннiй», 
«Гайдамаках», «Тополi», «Мар’янi-черницi»), щасливого по-
дружнього життя («Росли укупочцi, зросли», «Слiпий»), щастя 
материнства («Слепая», «Сова», «Слiпий», «Княжна», «У нашiм 
раї на землi»), – до зрадливого кохання («Коло гаю в чистiм 
полi», «У тiєї Катерини»), нещасливої старостi й содомського 
грiха («Слiпа», «Княжна», «Вiдьма», «Титарiвна») [1, c. 215].

Задум написання поеми «Марiя» Тарас Шевченко виношу-
вав давно, та втiлити його в життя поету вдалося в жовтнi – 
листо падi 1859 року, коли вiн повернувся з України в Петербург. 

У цьому творi Шевченко розповiдає про матiр, яка, 
пiдкоряючись Божiй волi, народжує сина для великої жертви 
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заради спасiння всього людства. Тут поет як виразник народно-
го духу слiдує українськiй богородичнiй традицiї, згiдно з якою 
Прiсно дiва Марiя – це передусiм страждаюча матiр, яка всiм 
серцем любить свого сина, вона також готова допомогти будь-
якiй людинi, вiдчуваючи щирiсть її покаяння.

Iван Дзюба у вступi до Шевченкового «Кобзаря» (повна 
iлюстрована збiрка, Харкiв, 2010 р.) зазначає, що Шевчен-
ко «... йде за генiальним народним “примiтивом” рiздвяних 
спiвiв, колядок i щедрiвок, старовинних iкон i середньовiчного 
вертепу,  де Iсус Христос i Дiва Марiя “вростають” у селянське 
життя, стають “своїми”, близькими i зрозумiлими; все незужи-
те емоцiйне багатство народної душi, весь “запас” її людяностi 
обертається на цих євангельських персонажiв, так само небес-
них, як i земних, якi i далеко, i поруч» [13, c. 5–48].

Близькiсть образу Богородицi українському народовi, 
органiчний зв’язок його життя з Богоматiр’ю прослiдковується 
в колядках i посiвальних пiснях. Наприклад, у такому текстi:

Що в полi, полi
Сам Господь ходив,
Дiву Марiю за руку водив.
Породи, Боже, жито, пшеницю, 
Жито, пшеницю, всяку пашницю.
Що в полi зерно, а в домi добро [2, с. 187]. 

Хлiбороби-українцi не уявляли iншого способу життя, як до-
гляд за землею-матiнкою, тому навiть сам Христос зображений 
у посiвальнiй пiснi за плугом, а Божа Мати їсти йому носить. I в 
цьому вияв не тiльки нашого селянського менталiтету, а ще й гли-
боко християнського. Християнство увiйшло в душу, кров i плоть 
українцiв, тому й Христос, i Матiр Божа пройнялись простими й 
одвiчними турботами селянина. А селянську працю славить пiсня 
як найвищу чесноту на землi, адже сам Бог нею займається:

У полi, в полi плужок ходить,
За тим плужком сам Бог ходить,
Божа мати їсти носить,
Їсти носить, Бога просить:
– Гори, синку, цю нивку,
Посiємо яре жито.
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З колосочка буде жменька,
А з снопочка буде мiрка.
Вечiр добрий! [9, с. 26]. 

Образ Богородицi разом iз бiблiйними образами Iсуса Хрис-
та та апостолiв постає й у iнших колядках поряд з анiмiстичними 
образами Сонця, Мiсяця:

…Перший гостонько – ясне сонечко,
Ясне сонечко – сам Господь-Христос!
Друга гостонько – ясна зiрниця,
Ясна зiрниця – Пресвята Дiва!
Третiй гостонько – ясен-красен мiсячик,
Ясен-красен мiсячик – то святий Петро-Павло… 
 [4, с. 81]. 

Великою любов’ю i святiстю огортає Т. Шевченко Божу 
Матiр, розповiдаючи про її життя, iсторiю народження Iсуса, 
його дитинство. Поет подає нам зовсiм не бiблiйну iсторiю 
життя Марiї до народження Спасителя: Марiя – не дружина 
тесляра Йосипа, а його наймичка (це було ближче поетовi). 
Т. Шевченко залишає лише таку бiблiйну реалiю, як заняття 
Йосипа теслярською справою:

У Йосипа, у тесляра
Чи бондаря того святого,
Марiя в наймичках росла.
Рiдня була [13, с. 598]. 

Першим провiщенням майбутньої незвичайної долi стає 
дiвоча краса Марiї. Урочисто й iз захопленням звертається 
Т. Шевченко до Богородицi:

О свiте наш незаходимий!
О Ти, Пречистая в женах!
Благоуханний сельний крине! [13, с. 599]. 

Одне з основних символiчних значень лiлiї – непорочнiсть, 
безгрiшнiсть, у християнствi ця квiтка є емблемою святих 
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дiв; вiнок з червоних макiв – означення дiвочої краси та чис-
тоти. У народнiй свiдомостi лiлея, давня назва якої «крин», 
пов’язувалася не лише з дiвочою цнотою, а й з водою. У свою чер-
гу вода була невiддiльною вiд землi. Тому й висловлювали людинi 
таке побажання: «Будь багатий, як земля, а здоровий як вода». 

Чистота, цнотливiсть дiвчини пiдкреслюються в Шевчен-
ковiй поезiї завдяки «квiтковiй» атрибутицi, використанiй 
автором  у процесi художнього моделювання образу Марiї: «ро-
жевим квiтом розцвiла» [13, с. 598], «Марiя з гаю вихо[д]жає / 
Заквi[т]чана» [13, с. 600], «Цвiт зельний, наша красота!» [13, 
с. 603] (пiдкреслення «квiтучостi» Марiї – це не тiльки озна-
чення її гарної зовнiшностi, а вияв краси її внутрiшнього свiту). 
Поет звертається до квiткових образiв лiлiї та маку, якi форму-
ються в уявленнi реципiєнта як iнакомовна форма вiзуалiзацiї 
духовного стану Богородицi: «Заквiтчай голову дiвочу / 
Лiлеями та тим рясним / Червоним маком» [13, с. 600].

Для Т. Шевченка немає на землi нiчого святiшого вiд матерi 
з немовлям на руках, вiн глибоко страждає за всiх своїх «по-
криток», зведених, збезчещених дiвчат. У поемi Шевченко «по-
двигом життя Богоматерi нiби освячує материнство взагалi i 
“незаконне” особливо (бо воно найстражденнiше)» [13, с. 37]. 
Марiя перебуває на найближчому до Всевишнього щаблi. Плiд 
її грiха принiс спасiння людям. Змучена жiнка в найтяжчу хви-
лину єдина не втратила вiру, пiдхопила добро, не дала його зу-
пинити – уможливила майбутнiй порятунок людства, яке вби-
ло її дитину. Учення свого сина Божа Матiр понесла «святим 
огненним словом» у душi апостолiв, Iсусових учнiв, що вияви-
лися «нетвердими й душеубогими». У своїй високiй духовностi 
Марiя вивищується над ними. Покритка стала Покровою – за-
ступницею i надiєю стражденного свiту, тому закономiрно, що 
iдеалом людини в «Кобзарi» виступає саме Марiя.

Конфлiкт мiж призначенням жiнки на землi й тяжкою дiйс-
нiстю, яка нiвечить материнство, глибоко хвилював Шевченка. 
Майже в усiх його творах простежуємо трагедiю материнської 
долi на схилi вiку. Колись вродливi молодi матерi пережива-
ють самотню старiсть, калiцтва, божевiлля. Так забута всiма 
Шевченкова Марiя «пiд тином, / Сумуючи, у бур’янi / Умерла 
з голоду». Як зазначає I. Дзюба, що, напевне, так не було. Вiн 
висловлює припущення, що, може, у цьому фактi слiд убачати 
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своєрiдну реакцiю поета на недостатню увагу євангелiстiв до 
постатi й долi Марiї, а також «запiзнiлiсть i фальш пiзнiшого 
казенноцерковного звеличення» Марiї [13, с. 38]. 

Подiбно зi смиренням i терпiнням Богоматерi, не вербально, але 
в моральних пiдтекстах творчостi Т. Шевченка виростає неминуча 
сакральнiсть страждань українського народу. Участь персонажiв 
у календарно-обрядовому життi православної Церкви, у яко-
му наголошуються культи Христа й Богоматерi та вiдбувається 
iнтеграцiя з мiсцевою етнiчно-спiльнотною традицiєю, стає од-
ним зi способiв надання лiтературним ге роям нацiональної 
визначеностi. Те, яких святих i в який спосiб шанує той чи iнший 
народ, неминуче позначається на народному свiтоглядi.

У кiнцi поеми звучить оптимiстичний мотив незнищенностi, 
воскресiння Богородицi в душах українського народу:

...а ти, 
Мов золото в тому горнилi,
В людськiй душi возобновилась,
В душi невольничiй, малiй,
В душi скорбящей i убогiй [13, с. 615]. 

Цим самим Т. Шевченко утверджує «образ вiдродження 
правди, потоптаної можновладцями, в серцях простого люду, 
є перифразою Шевченкового образу України...» [13, с. 38]. 

Таким чином, генiй українського народу Тарас Шевченко 
створив образ Святої Матерi, що дала свiтовi Спасителя, а ра-
зом з тим i надiю на краще  майбутнє. Варто вiдзначити, що об-
раз Богородицi втiлює в собi високе духовне начало, внутрiшню 
силу, умiння гiдно зносити всi випробування i страждання, 
а також найвищий прояв гуманiзму й самопожертви.

Iсторiя життя Богородицi асоцiюється поетом (подiбно як i в 
народнiй українськiй традицiї) iз взiрцем подвигу матерi. Проте 
якщо народнiй традицiї властива канонiчна сакралiзацiя бого-
материнства, то Т. Шевченко проектує вiчнi цiнностi, пов’язанi з 
образом Дiви Марiї, на життя дiвчини й матерi з народу в сучас-
них поетовi складних соцiальних умовах. Передбачаючи трагiчну  
материнську долю простої дiвчини, Т. Шевченко через Христа 
єднається з її душею, а через її душу – iз цiлим українським на-
родом, уярмленим i зневаженим. У сакральностi материнської 
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долi поет вiдкриває для себе й читача принцип соборностi наро-
ду – те, що утримує iсторичну пам’ять та органiзацiйну перспек-
тиву суспiльства. В iдеалi народ може вiдбутися без воїна, але без 
матерi – нiколи. Матiр у поезiї Т. Шевченка постає символом вер-
тикального часу, без якого iсторiя i суспiльство втрачають сенс.
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Вiктор Гуменюк 
(Сiмферополь)

ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ВIДЛУННЯ  
В ДРАМАТУРГIЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  

(на прикладi п’єси «Мiж двох сил»)

Володимира Винниченка часто вважають безоглядним но-
ватором, який нiбито рiшуче вiдкидав попереднi лiтературнi 
традицiї. Проте парадоксальнiсть творчого мислення письмен-
ника значною мiрою якраз полягає в тому, що вiн плiдно по-
слуговується надбанням попередникiв, смiливо вводить їх у 
власну художню систему. Скажiмо, жанр мелодрами, здава-
лося б, уже цiлком застарiлий на початку ХХ ст., по-своєму 
вабить Вин ниченка, змушує задуматися над причинами його 
особливої популярностi, i як наслiдок такого зацiкавлення – 
вiн стає одним iз перших у свiтовiй лiтературi творцiв такого 
своєрiдного модерного жанру, як iнтелектуальна мелодрама, 
вишуканi зразки якої («Memento», «Базар», «Брехня», «Чорна 
Пантера i Бiлий Медвiдь») приносять йому як драматургу ви-
знання не лише в Українi, а й далеко за її межами.

В останнiй перiод своєї драматургiчної дiяльностi письмен-
ник звертається до жанру трагедiї i тут також напрочуд плiдно 
використовує творчий досвiд свiтової та вiтчизняної лiтератури. 
Вiдкриває цей перiод трагедiя «Мiж двох сил» (1918), у якiй, так 
само як i в багатьох iнших творах автора, зокрема таких п’єсах, 
як «Чужi люди», «Memento», «Брехня», виразне шевченкiвське 
вiдлуння. Власне шевченкiвськi мотиви вельми вiдчутнi i в 
раннiй поемi автора «Софiя (Повiя)», i в дебютнiй повiстi 
«Сила i краса» (пiзнiше перейменованiй на «Краса i сила»). 
Автопортретнi риси, часто характернi для жiночих образiв 
Шевченка, даються взнаки i в багатьох героїнях Вин ниченка, 
своєрiдно означаючи в їхнiх постатях ненав’язливу й незгли-
биму художню символiку. Подiбна автопортретнiсть властива 
також постатi Софiї Слiпченко – героїнi п’єси «Мiж двох сил». 

Ця п’єса вийшла друком 1919 року в київському видавниц-
твi «Дзвiн» [4; 5 1, с. 4], а писалася в 1918 роцi – по свiжих 
слiдах кривавої вакханалiї в окупованiй Українi. Болiснi вра-
ження вiд большевицьких погромiв, свiдком яких став автор, 
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та викликана ними духовна криза письменника, заполоненого 
соцiалiстичними iдеями, яскраво вiдлунилися в цьому творi, 
iсторичнi передумови появи якого детально проаналiзовано 
в статтi Миколи Жулинського «Його пером водила сама 
iсторiя» [8]. Уже в самiй назвi цiєї статтi влучно передано й 
епiчний розмах вiдтворених у п’єсi реальних iсторичних подiй, 
i їх гостро-емоцiйне авторське сприйняття, що значною мiрою 
зумовлюють особливу вишукану цiлiснiсть поетики твору, яка 
визначається насамперед своєрiдним поєднанням, перегуком 
i взаємодоповненням однаково напружених та iнтенсивних 
зовнiшнього й внутрiшнього рiвнiв дiї. Якщо головним пер-
сонажем зовнiшньої акцiї можна вважати батька великого 
сiмейства, українського патрiота-воїна Микиту Iвановича 
Слiпченка, який вiдкриває список дiйових осiб, то централь-
ним персонажем внутрiшнього рiвня дiї є його донька Софiя – 
актриса Петербурзького iмператорського театру, що, захоплена 
большевицькими iдеями, прибула в рiдну Україну з важливим 
революцiйним завданням...

Список дiйових осiб п’єси, у першiй частинi якого назива-
ються члени родини Слiпченкiв, провiщає сiмейну драму, а та-
кож введення її в широкий соцiальний контекст (в останньому 
переконує друга частина, де значаться в основному большеви-
ки). Вступна iнтер’єрна ремарка пiдтверджує й увиразнює таке 
провiщення. Портрет Шевченка з вишиваним рушником, iншi 
деталi iнтер’єру вказують на помешкання українцiв-патрiотiв, 
а «велике iталiйське вiкно», крiзь яке «видно будинки мiста», 
немов знаменує включення родинного життя в широку пано-
раму суспiльних подiй.

Починається дiя характерною для Винниченкового драма-
тичного письма промовистою мовчазною сценою. Портрет-
ну ремарку стосовно молодика Панаса («з голеною бородою, 
бiлявий, в очах переважно юмористичний вираз») продовжує 
окреслення цiєї сцени: «Вiн дивиться у дзеркало, розглядаючи 
себе зо всiх бокiв. Коли в сусiднiй кiмнатi чується голос, вiн 
хутко одходить од дзеркала, бере рубанок i стругає» [5, с. 16]. 
 Центральною подiєю першої дiї п’єси є приїзд iз далекого Пе-
тербурга Софiї, яка чотири роки не була в рiдному домi. Вираз-
ний стосунок до цього приїзду й Панасової поголеної бороди, 
i його таємничого розглядання себе в дзеркало розкривається 
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вiдразу в сповненому тривожних пiдтекстiв з’ясуваннi взаємин 
з Панасом його дружини Христi, Софiїної сестри. Душевне 
сум’яття Христi, яка прагне переконати себе, що Панас пого-
лився не для Софiї, а просто так, аби змiнити вигляд (хоч ми 
можемо припустити, що вiн i бороду був завiв на знак туги за 
Софiєю), увиразнюється чiткими й лаконiчними оповiдними 
штрихами, перегук яких у п’єсах Винниченка замiнює тради-
цiйну розгорнуту експозицiю.

З цих та iнших вплетених в дiйову тканину лаконiчних 
штрихiв постає iсторiя кохання романтично налаштованого 
й захоп леного прогресивними iдеями поета-патрiота Панаса i 
юної Софiї, яка, дедалi бiльше переймаючись його поглядами, 
все ж таки пiшла за покликом свого таланту, вiдтак покинула і 
Панаса, і Україну i поїхала за славою в Петербург. Панас чи то 
на злiсть Софiї, чи швидше за все для того, аби хоч якось бути 
зв’язаним з нею, з її свiтом, одружився iз Софiїною сестрою Хрис-
тею. Зневiрений у коханнi, у сповiдуваних ранiше романтичних 
iдеалах, вiн рiшуче вiддаляється вiд будь-якої полiтики i в часи 
боротьби прагне лишатися осторонь протиборчих сил, вкладає 
свою енергiю в теслярське ремесло, яке допомагає гасити розпач 
та зневiру, здобуватися на стриманий скептицизм. Iмпульсивна 
Софiя (мистецький характер її професiї багато важить для 
розумiння її постатi), опинившись у Петербурзi, щиро захопила-
ся соцiалiстичними iдеями, iнтерес до яких у нiй свого часу про-
будив Панас. Найiмовiрнiше, що одним iз iмпульсiв цього захоп-
лення були спогади про коханого Панаса, i Софiя таким чином 
пiдсвiдомо прагнула якось компенсувати його вiдсутнiсть. Усi цi 
психологiчнi нюанси суттєво загострюють драматизм i динамiку 
безпосереднього дiйового плину. «Ну, та нехай батько, Марко, 
нехай тисячi обдурених – звертається Софiя до Панаса на по-
чатку другої дiї – не знають, що вони роблять, нехай своїми влас-
ними руками держать i не пускають ярма з своїх бiдних темних 
ший. Їм буде прощено. А ви? А ви? Ви ж поет, ви – художник, 
ви – соцiалiст. Ви ж колись мучили мене за те, що я не була “гро-
мадянкою”, як ви казали, що, будучи українкою, я не цiкавилась 
полiтикою i хотiла бути актрисою» [5, c. 43].

У першiй сценi драми, сценi болiсного з’ясування стосункiв 
Христi й Панаса, у якiй незримо присутня Софiя, поки що не-
певно-грайливо, увертюрно зринає слово «кацап». Прагнучи 
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впевнити себе в тiм, що не для Софiї поголився Панас, Христя 
«занадто щиро» звертається до чоловiка: «...тобi таки без бороди 
далеко краще. Тепер у тебе зовсiм український тип. А тодi трош-
ки скидався на кацапчука» [5, c. 16]. Прагнучи заспокої ти дружи-
ну («Дитинча, навiщо ти собi кiхтоньки в серце за пускаєш?..»), 
Панас запевняє: «Ну, скажiть на милость, що значить одна ма-
лесенька паршивенька, цапина борiдка. В руки взять нема чого, 
а як зголив, так якi сльози через неї. Нi, дитинча, годi, я заведу 
через мiсяць тобi таку, що всi кацапи будуть ахкать» [5, c. 17].

«Всiм, хто пише, – зауважив якось Ярослав Iвашкевич, – 
здавна вiдомо про iснування певних слiв-ключiв» [9, с. 17]. Про 
важливу функцiю таких слiв та виразiв iще в давньогрецькiй 
трагедiї розмiрковує Вiктор Ярхо: «Коли якесь поняття по-
вторюється декiлька разiв поспiль протягом усiєї сцени, якщо 
в обмiнi короткими реплiками один iз партнерiв раз у раз 
пiдхоплює слово, щойно вимовлене iншим, – то жоден iз цих 
засобiв словесної органiзацiї тексту не є випадковим» [13, с. 9]. 
Далеко не випадковим у п’єсi «Мiж двох сил» є слово «кацап» 
та похiднi вiд нього, якi вживаються в нiй понад двадцять разiв. 
Слiд пiдкреслити, що це слово аж нiяк не є тут синонiмом до 
слова «росiянин» i вжите в основному на позначення дрiмучої 
росiйської брутальностi, що, зокрема, утiлилася в такому по-
творному явищi, як большевизм, проти руйнiвної сили якого 
значною мiрою спрямовано суворий пафос Винниченково-
го твору. Тут можна вгледiти певну паралель iз вживанням 
подiбних слiв у Т. Шевченка.

Сцену з’ясування стосункiв Христi з Панасом перериває по-
ява Микити Iвановича Слiпченка, котрий уже не в грайливо- 
непевному контекстi, а з цiлком виразною лютою зневагою 
промовляє ключове слово: «Ну, нехай упораємося з прокляту-
щою кацапньою, засяду за граматику» [5, c. 18]. У цiй постатi 
особ ливо чiтко виявляється провiдний драматургiчний прин-
цип Винниченка в подачi персонажа, принцип, що передбачає 
цiлiсну взаємодiю сценiчно яскравої узагальненостi, масковостi 
та позначеної витонченим психологiзмом натуралiстичної 
достовiрностi. Робiтниче вбрання Панаса з рубанком у руках  
театрально ефектно розкриває душевний стан цього iнтелiгента. 
Прикметно, що слово «театрально» вживається навiть в 
портретнiй ремарцi стосовно Слiпченка: «Вiн – присадкуватий, 
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кремезний, рокiв 50. Вуси довгi, з пiдусниками, звисають униз 
по-козацькому, вишивана сорочка з стьожкою. Зверх сорочки 
пiджак, але штани пiдперезанi червоним широким поясом, за 
якого причеплено револьвера. Говорить поважно, силкуючись 
удавати козака, трохи театрально» [5, c. 18]. Певна пiднесенiсть, 
котурновiсть цього персонажа, що має навiть комiчне забарв-
лення [7, с. 110] 2, однак, набуває глибокого психологiчного об-
ґрунтування, а вiдтак пов’язана з ним героїчна патетика рiшуче 
вiддаляється вiд поверхової яскравостi й проймається лiричною 
сокровеннiстю. Микита Iванович – то передусiм звичайна собi 
людина, батько численного сiмейства, який особливо не пере-
ймається полiтикою i мало чим вiдрiзняється вiд пересiчного 
малоросiйського загалу. Вiн навiть українською мовою володiє 
ще не зовсiм упевнено, на що звертається увага з перших його 
реплiк. У невiддiльних вiд стрiмкого дiйового плину кiлькох 
оповiдних штрихах стосовно цього персонажа виразно розкри-
вається пов’язана з революцiйною добою iсторiя пробудження 
його нацiональної свiдомостi, за якою вгадується iсторiя про-
будження широких мас українства.

Вiдчуваючи себе духовно обiкраденим, одуреним росiйсь-
кою великодержавною iдеєю, Слiпченко запалюється правед-
ною люттю, помноженою страхiтливою пiдступнiстю, звiр-
ствами окупантiв-большевикiв, новоявлених носiїв цiєї iдеї. 
У виявi його патрiотизму вчувається певний надмiр сил, 
емоцiй, не позбавлена попервах теплої авторської iронiї пате-
тична яскравiсть, театральнiсть, яка, проте, стає життєво пере-
конливою й, урештi-решт, обертається суворою героїкою, суго-
лосною шевченкiвським «Гайдамакам». Чи не кожна реплiка, 
окреслена ремаркою характеристична деталь стосовно пер-
сонажа засвiчується грою достовiрної конкретики й епiчної 
узагальненостi, натуралiстичних та символiчних аспектiв.

Динамiка революцiйних подiй виразно вiдлунюється в 
темпо ритмi драматичного плину п’єси. Один сповнений го-
строго драматизму й iнтенсивної гри мистецьких деталей епiзод 
змiнюється iншим, ще бiльш напруженим. Нарештi прибуває 
Софiя, яку майже всi з таким нетерпiнням чекали. Вона про-
йнята певною ейфорiєю, радiстю зустрiчi з рiдними, з рiдною 
землею, до якої, як вона щиро вiрить, разом з большевицькою 
революцiєю приходить довгожданне визволення: «...нарештi 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



130

дома. Дома, дома, на рiднiй землi, на Українi, татусю, на нашiй 
любiй i своїй тепер землi. I яке щастя говорить по своєму, наче 
плаваєш...» [5, c. 21]. Тут тактовно увиразнюється вiдчутне в 
п’єсi шевченкiвське вiдлуння, слова Софiї є перифразом поето-
вого рядка «На нашiй, не своїй землi...». Це духовне пiднесення 
допомагає Софiї долати будь-якi труднощi, почувати себе «як 
свiженький огiрочок», незважаючи на тяжку дорогу.

На тлi радiсної пiднесеностi впадає в око дещо сухувата 
зустрiч Софiї з Панасом, але саме за цiєю сухуватiстю криєть-
ся з’ясування їхньої глибокої особистої драми. Утiм, Софiя – 
справжня дочка свого батька, i їй, як i йому, зараз не до особис-
тих драм. Не встигши навiть належно привiтатися з рiдними, 
вона сповiщає про очiкуваний вiзит до неї: «Дуже важна справа. 
Доручення з Петрограду». I коли невдовзi з’являються боль-
шевики Грiнберг i Семяннiков, Софiя невимушено просить 
усiх лишити її з прибулими наодинцi. Головна подiя дальшої 
сцени – передача товаришам грошей та iнструкцiй з Петрогра-
да, якi уможливлюють негайний рiшучий наступ большевикiв 
на сили Центральної Ради. Автор у цiй п’єсi з особ ливою ху-
дожньою ефектнiстю використовує росiйськомовнi вкраплен-
ня, якi сприяють увиразненню психологiчної характеристики 
дiйових осiб. Софiя вiдразу заявляє, що говоритиме тiльки 
українською мовою i волiла б, аби i її товаришi, що несуть сво-
боду Українi, говорили по-українськи. Грiнберг, висловлюючи 
жаль з приводу того, що «товарищ Семянников не говорит 
по-украински», охоче запевняє: «Я, можно сказать, влюблен в 
этот прекрасный, богатый язык», i тут же додає: «Я ж сам укра-
їнець, родився й вирiс на Українi» [5, c. 22–23]. Пiдкреслено 
ввiчливий Семяннiков поки що вибачається, що не знає 
української. 

Дiзнавшись, що її нинiшня допомога фактично означає 
 негайний наступ большевикiв («Сегодня можно выступать» – 
таке Грiнбергове резюме прочитаних паперiв), Софiя вислов-
лює сподiвання, що це пройде безкровно. «О да… Я думаю...», – 
вiдповiдає їй у тон дещо неуважно Грiнберг i поспiшає 
попрощатись. Вийшовши разом iз Семяннiковим, вiн усе- таки 
на якусь хвилину повертається. Що його змусило поверну-
тися: чи потерпання за долю товаришки-большевички, чи, 
можливо, чоловiча небайдужiсть до Софiї, яка  вгадувалася 
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за його  запитаннями, якi вiн ставив, стримуючи свiй порив 
до негайного виконання петроградських iнструкцiй?.. Автор 
iмпресiонiстично означує цi нюанси й до кiнця не розкриває 
їх. Грiнберг просить Софiю «сеї ночi перейти в нижнiй етаж 
або переночувати у кого другого», даючи замiсть непевно-
го «О да...» конкретну вiдповiдь на Софiїне запитання про 
безкровнiсть – цей район, де укрiпилося вiльне козацтво, має 
пiддатися артилерiйському обстрiлу.

Панас, зауваживши знайомство Софiї з большевиками, ви-
словлює своє дивування, яке тут же топить у наспiвуваннi пiснi 
«Ой не шуми, луже...», що стає психологiчно виразним рефре-
ном у подачi його постатi – характерною реакцiєю на бурхливi 
життєвi подiї, реакцiєю, що разом з поринанням у теслярську 
роботу покликана пiдкреслити його «вселенську» байдужiсть. 
Однак за цiєю байдужiстю, яка в цьому разi свiдчить про 
неординарнiсть натури персонажа, його прагнення вийти з по-
лону будь-яких суспiльних стереотипiв, стати понад протибор-
чими силами, угадується гаряче серце, палкiсть якого помно-
жена особистою драмою. Автор з допомогою тонких штрихiв 
окреслює iстинний душевний стан персонажiв, зокрема й Па-
наса. За Панасовим здивуванням тим, що до Софiї завiтали 
большевицькi лiдери («важнi тут парсони»), вiдгомiн ревнощiв 
(i особистих, i свiтоглядних), за легкою ущипливiстю обмiну 
реплiками iз Софiєю – їх глибока небайдужiсть одне до одно-
го. Проте цей обмiн реплiками миттєво вриває пильна Христя: 
«Софiє, умиватись iди» [5, c. 27].

Завершується перша дiя розгорнутою сценою окреслен-
ня родинних взаємин, якi передусiм є виразним вiдлунням 
суспiльних протирiч. З’являється старший Слiпченкiв син 
Марко, портрет якого (мiцна статура, вiйськовий одяг, емоцiйна 
пiднесенiсть) вказує на його належнiсть до вiльного козацтва. 
Обмiнявшись ущипливими фразами з начебто байдужим 
до суспiльних справ Панасом, Марко, вiдвiвши вбiк батька, 
сповiщає йому про таємний наказ «сьогодня вночi обеззброїть 
большевикiв». Обговоривши з батьком революцiйнi справи, 
Марко пiддає кпинам небагатослiвного середульшого брата 
Тихона, що саме нагодився, за його большевицькi настрої: «Як 
там твої друзi кацапи ся мають?» [5, c. 29]. Своє ставлення до 
мовчазної затятостi Тихона та в’їдливих кпинiв Марка Панас 
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вкладає в нiбито вiдсторонене, але все голоснiше наспiвування 
«Ой не шуми, луже...». Постать Панаса, як слушно зауважує 
Л. Мороз, вiдчутно увиразнює певною мiрою властивi п’єсi 
риси поетки абсурду [11, с. 63].

Батько, переймаючись Марковим революцiйним завзят-
тям, забуває сповiстити про приїзд сестри й лише принагiдно 
згадує про цей приїзд: «Софiя ж приїхала». Зустрiч Марка й 
Тихона iз сестрою вiдбувається пiд акомпанемент дальшого 
безплiдного з’ясування їх полiтичних стосункiв. Софiї в цих 
стосунках важко розiбратися: «Та невже большевики тут такi 
вороги нацiонального вiдродження?» [5, c. 33].

Тим часом конфлiктна ситуацiя набуває дедалi бiльшої 
 напруги, її драматизм, який на початку п’єси тiльки вгадуєть-
ся, уже наприкiнцi першої дiї сягає особливого загострення. 
Слiпченко виганяє Тихона з батькiвського дому («Забирайсь, 
запроданце кацапський!») i разом з Марком та Арсеном ру-
шає в криваво-вогненний вир рiшучої битви з большевиками. 
Софiя, призвiдниця цiєї битви, певною мiрою усвiдомлює гiрку 
суть становища й звертається до батька з розпачливим благан-
ням залишитися цього вечора вдома: «Ми ж не бачились чо-
тири роки». Серед iнших сентенцiй дiалогу, що набувають рис 
афористичної чiткостi, видiляється позначена сокровенною 
патетикою батькова вiдповiдь: «Не можу, дочко. Ми з нашою 
державою не бачились триста рокiв» [5, c. 34].

Друга дiя вiдбувається пiд повсякчасний акомпанемент стрi-
лянини, пiд супроводжуванi блискотiннями гуркоти гармат, 
 заграви пожеж. Тремтять стiни, брязкотить посуд, украй 
 напнутi нерви присутнiх у домi. Христя на гранi iстерики. Мати 
Гликерiя Хведорiвна благально закликає всiх «у колiдорчик», 
де менше чути вибухи. Софiя незворушно стоїть бiля вiкна. 
Панас працює за верстатом, вибиває долотом по дошцi. Вiн 
вiдсилає охоплену розпачем Христю до матерi в коридорчик, 
сподiваючись, що вона там хоч трохи заспокоїться. Але для 
Христi лишити Панаса наодинцi iз Софiєю – це ще страшнiше 
за стрiлянину. Можливо, її розпач пов’язаний не зi стрiляниною, 
а стрiлянина – тiльки привiд для його безпосереднього вияву. 
На тлi «кривавих побоїщ» за вiкнами вiдбуваються «кривавi 
побоїща» в людських душах. Зовнiшнiй i внутрiшнiй плани дiї 
перегукуються й увиразнюють один одного. 
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«Здається, кiнчилась уже “битва русских с кабардинца-
ми?..”» – ця Панасова фраза висловлена в такому контекстi, 
що важко збагнути, чого саме вона стосується, – чи за-
тухання пожежi безпосереднього з’ясування їхнiх любов-
них стосункiв, чи завмирання запеклої битви за вiкном. 
Найiмовiрнiше, i того, й iншого. За всiєї декларованої персо-
нажем байдужостi до ходу реального бою Панас цiєю грай-
ливою фразою ставить в один ряд колонiальну полiтику ца-
ризму й зазiхання на Украї ну росiйських большевикiв. Тож 
не дивно, що ця фраза є початком словесного двобою мiж 
ним i Софiєю, яким змiнюється попередня любовна сцена. 
«Ви всi тут, – з несподiваною рiзкiстю звертається Софiя до 
Панаса, – такi шовiнiсти й запальнi оборонцi старого ладу, 
як батько й Марко?» [5, c. 42]. Словесний двобiй має досить 
химерну структуру й наближається за своїм характером до 
безконтактного дiалогу, бо, урештi, кожен персонаж лиша-
ється при своїй думцi. Тут переважають розлогi монологiчнi 
тиради Софiї, якi виявляють ураженiсть артистичної натури 
героїнi ефектною большевицькою риторикою, превалюють її 
велемовнi пасажi на кшталт: «Як же можна бути проти, та ще 
як! Проти того, що хотять большевики. Як ви не розумiєте, 
що це ж величезна подiя всiх вiкiв, усього свiту? Що це пере-
ворот всiх цiнностей, що це зоря нового життя?» [5, c. 43]. 
Але цi хвилi щирих та наївних Софiїних емоцiй щоразу роз-
биваються об лаконiчнi сентенцiї Панаса, котрий уже добре 
знає цiну соцiалiстичнiй риторицi, якою сам колись горiв i 
якою, як з’ясовується тут же, запалив колись Софiю. Спер-
шу Панас пiддає iронiї Софiїну пiднесенiсть («А?? Так ви, 
значить, з тих, що нищать старий лад?»), потiм ставиться до 
неї iз сумом розумної людини («I невже ви серйозно вiрите 
в можливiсть цього... нового життя?»), урештi, заперечує її 
з розпачем, який виявляє його глибоку духовну кризу: «...не 
мучте мене. Ради Бога, не мучте... Я не можу вже думать про 
це. Я нiчого не хочу. Я вже на соцiялiст...» [5, c. 44]. Щоправда, 
Софiїна риторика, яка справляє на Панаса таке прикре вра-
ження, не минає безслiдно. Не без її впливу Панас вирiшує 
пристати до вiльних козакiв, борцiв проти большевизму.

Наприкiнцi другої дiї напружене з’ясування стосункiв 
персонажiв змiнюється не менш напруженою динамiкою 
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зовнiшньої акцiї. З’являється поранений Арсен, який сповiщає 
про невтiшний перебiг бою – перемагають большевики, 
у яких несподiвано з’явилася «маса грошей» («Вони платять 
по тридцять  карбованцiв у годину гарматним наводчикам» – 
число тридцять тут, певно, не випадкове) i яких так само 
несподiвано пiдтримали деякi козацькi загони: Панас знiмає iз 
зомлiлого Арсена патронташ, забирає його зброю, чим фактич-
но рятує хлопця, бо коли пiзнiше в дiм вриваються большевики, 
Арсена вдається видати за пораненого гiмназиста, якого крiзь 
вiкно вцiлила куля. Але большевики арештовують Микиту 
Iвановича Слiпченка й Марка, що нагодилися саме перед їхнiм 
приходом. Цей арешт, яким завершується друга дiя, – одна з 
ключових подiй драми, подiя, що вкрай загострює драматичну 
ситуацiю, у якiй опинилася Софiя.

Опис сценiчного простору третьої дiї починається тими са-
мими словами, що й попереднiх, – «Велика кiмната...», але тут 
же уточнено – «...канцелярiя». Єднає цi iнтер’єри також порт-
рет Шевченка – тут вiн «великий», канцелярських стандартiв. 
Якщо попередня обстановка свiдчила про родиний затишок, то 
ця говорить не лише про офiцiйну прохолоду («Канцелярськi 
столи, шафи, етажерки»), а й про гнiтючий безлад, принесений 
революцiйним часом. Тут, як i ранiше, у центрi подiй Софiя, що 
прийшла з Грiнберговою перепусткою в большевицький штаб 
визволяти батька i брата. Уже в її першому обмiнi реплiками 
з вартовими з’ясовується затята нетерпимiсть новоявлених 
визво лителiв України до всього українського:

В а р т о в и й. А ви кто будете? Из украинцев или наших?
С о ф i я. I з українцiв, i з ваших.
В а р т о в и й. Гм! Чудно. Таких мы вон куда отправляем...
С о ф i я. Не знаєте, хутко має прибути товариш Грiнберг?
В а р т о в и й. Я твоего дурацкого языка не понимаю, говори 

по-человечески! [5, c. 56].
Софiя стає мимовiльним свiдком кривавої вакханалiї, учи-

неної большевиками. Винниченко в кiлькох позначених нату-
ралiстичною достовiрнiстю епiзодах, якi перегукуються з 
основ ними подiями, подає широку, епiчно обарвлену панораму 
суспiльних катаклiзмiв, подає картину нечуваних звiрств боль-
шевицьких окупантiв, свiдком яких був сам i якi описав також 
у фiлософсько-публiцистичнiй працi «Вiдродження нацiї» [2].
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Картини розстрiлiв подаються в п’єсi не безпосередньо, а пе-
реважно крiзь призму сприймання вартових красногвардейцiв, 
котрi ставляться до масових розправ як до цiлком буденної 
роботи: 

2-й  к р а с н о г в. А, видно, заядлый хохленок. Самостiйна 
Украина. Вот, увидит он Самостiйну...

1-й  к р а с н о г в. О! Офицер уже «свободен». Тiльки одною 
ногою подригує, як жаба. Так його, за ноги, до купи. Прикладом 
би ще по головi, а то, сука, ще оживе.

2-й  к р а с н о г в. Пущай оживает, их в общую яму всех... 
Одну уже зарыли, душ сорок. Некоторые еще дышали... [5, c. 59].

Опинившись в епiцентрi жаху, Софiя усвiдомлює, як не-
просто їй вирвати з його лабет своїх рiдних. Вона швидко пе-
реконується в цьому пiд час зустрiчi з Грiнбергом. У весело-
му пiднесеннi заходить вiн i прямує до Софiї: «Здравствуйте, 
дорогая! С победой, с торжеством пролетарского дела!» Вiн 
майже не чує тривожних звернень Софiї, уриває її на пiвсловi 
й огортає трiумфальною велемовнiстю: «А как они мерзавцы 
удирали! А? Это было прямо великолепно. Мы их били, как 
куропаток» [5, c. 61]. Однак Грiнберг встигає зауважити, що 
Софiя звертається до нього українською мовою, яка нiяк не 
в’яжеться з його нинiшнiм настроєм: «Знаете что, товарищ: го-
ворите по-русски, ей-Богу, теперь как-то не до этого» [5, c. 61].

Коли Софiї нарештi вдається пояснити мету свого при-
ходу, Грiнберг, ледь виявляючи прикре здивування, тут же 
повертається до попередньої велемовностi, ховаючи за нею 
свої справж нi почуття, своє небажання чимось допомогти. 
Зовнi його большевицька риторика дещо нагадує Софiїну з її 
поперед ньої розмови з Панасом, i тепер вона нiби має змогу 
поглянути на ту риторику збоку. Суть Грiнбергової риторики 
виразно окреслюється в кiлькох фразах, сповнених мало не 
бiблiйної символiки, яка в цьому контекстi концентрує в собi 
страхiтливу облуднiсть суспiльного фанатизму: «У меня са-
мого – брат контрреволюционер. Но если его поймают, я не 
буду стараться освобождать его. Борьба. В социальной войне 
нет ни отца, ни матери, ни братьев. Братья – все социально 
угнетенные, враги – все угнетатели...» [5, c. 63].

Ще одна сцена, у якiй Софiя має нагоду переконатися в 
справжнiй сутi большевизму, – сцена, де вiтають її за сприяння 
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вiйськовому трiумфу. Вiтають, окрiм Грiнберга, уже знайомий 
Семяннiков, що грає роль культурної та iнтелiгентної особи,  та 
iншi большевики. З-помiж них видiляється Подкопаєв, бру-
тальна зовнiшнiсть якого («нiс м’ясистий, качиний, вигляд 
царського полiцейського пристава») цiлком вiдповiдає його 
внутрiшнiй сутi. У загальну картину жорстокого плюндруван-
ня України додається ще один прикметний штрих:

П о д к о п а є в (дивиться на портрет Шевченка). А почему 
эта контрреволюционная икона висит здесь до сих пор? Убрать 
к черту оттуда! (Рушницею сильно б’є по рамi й збиває пор-
трет на землю. Протикає багнетом лице, настромлює, крутить 
i одкидає в куток.) Эта хохляцкая морда мне надоела наконец. 
Везде торчит.

С о ф i я. Товарищ!..
Г р i н б е р г (глянувши на Софiю). Товарищ Подкопаев, за-

чем вы? Ведь это Шевченко. 
П о д к о п а є в. Да, конечно Шевченко, черт его... Я заявляю 

откровенно, что с национализмом, с этими Шевченками, авто-
номиями, федерациями, самостийностями и прочей буржуаз-
ной дрянью буду бороться беспощадно [5, c. 68].

Цiлком розгублена, Софiя несподiвано дiстає страхiтливо 
парадоксальну, але чи не єдино можливу для врятування 
приречених настанову Панаса, що, маючи вигляд робiтника, 
проник у большевицьку канцелярiю, у канцелярiю не лише 
в прямому, а й в переносному значеннi. Панас розiгрує роль 
паяца, за личиною якого виразно проглядається його не-
стерпна душевна драма, глибокi переживання за понiвечену 
долю вiт чизни й долю свого гiркого кохання. Вiн звертається 
до Грiнберга з пропозицiєю, аби i його розстрiляли, як тисячi 
iнших, бо ж вiн «не тiльки читає, а й пише по-українському». 
Пiсля того, як Грiнберг, викликаний в якiйсь пильнiй справi, 
лишив їх iз Софiєю наодинцi, Панас iз iще бiльшим завзяттям 
розiгрує свою роль: «Вам не нравится выражение “мадам”; 
но ведь это из почтения, мад <...> ну сударыня, если хотите. 
С особой, которая родного отца и брата принесла в жертву 
великой святой идее, я не могу иначе говорить, как на язы-
ке благородном, на языке наших освободителей, несущих нам 
светоч…» [5, c. 71]. Урештi, переконуючись, що Софiя справдi 
хоче визволити рiдних, Панас скидає iронiчну личину: «Пiзно 
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з бомбами. Вимагайте вiд ваших товаришiв випустити їх!» 
Незважаючи на всi пережитi страхiття, Софiя, витончена 
натура, не може поз бутися прекраснодушних iлюзiй – Па-
нас називає Грiнберга «паршивцем, жулiком, шарлатаном», 
а Софiя тут же заявляє, що той з високих принципiв не може 
звiльнити її рiдних: «Це була б зрада, порушення обов’язку...» 
Панасовi нiчого не лишається, як, може, i в жорстокий спосiб, 
жорстокий не тiльки стосовно Софiї, а й самого себе, зму-
сити її спуститися на землю: «Яка моральна чистота! А-ну, 
дайте йому тисячу карбованцiв, побачите, чи злякається вiн 
зради?.. А-ну, запропонуйте йому свою любов, чи побоїться 
вiн порушення обов’язку?» [5, c. 72]. У сповненiй вишуканих 
пiдтекстiв, пройнятiй тривожною взаємодiєю iронiї й роз-
пачу сценi, у якiй любовнi стосунки Панаса й Софiї сягають 
неймовiрного драматизму, вражаюче поєднуються зовнiшнiй 
i внутрiшнiй плани дiї. Ця сцена неухильно помножує страж-
дання героїнi, якi увиразнюються ремарками: «Софiя, упавши 
головою на стiл, глухо, болюче ридає»; «Кусає хустку, щоб не 
заридать...» [5, c. 73–74].

Софiя – актриса. Опанувавши себе, вона вступає з Грiн-
бергом в любовну гру, якої той, як видно з усього, давно очiкував. 
Грiнберг швидко згоджується звiльнити Софiїних рiдних, але, 
певно, прагнучи убезпечити себе вiд можливих звинувачень з 
боку товаришiв, прагнучи, так би мовити, догодити i вашим, i 
нашим, вiддає таємний наказ молодого розстрiляти (аби потiм 
упевнити Софiю, що вiн уже був на той час розстрiляний), а ста-
рого випустити. Цим пiдступним, блискавично розрахованим 
наказом Грiнберга та його обiцянкою Софiї все владнати завер-
шується третя дiя. Уся вона становить низку епiзодiв, у яких 
з особливою силою пульсує драматична напруга, що проймає 
як зовнiшню акцiю, так i складнi перипетiї душевного стану 
героїнi. Можна, мабуть, сказати, що це розтягнуте в сценiчному 
часi щоепiзодне наближення до кульмiнацiї, до прозрiння 
Софiї, яке б передувало її переходу на iншi свiтогляднi позицiї, 
на нехибний шлях служiння визволенню України. Але такого 
прозрiння не вiдбувається. Софiя настiльки заполонена висо-
кою iдеєю земного раю, що навiть пiсля всього, що пережила 
й бачила в трагiчну нiч торжества большевизму, продовжує 
спiвпрацювати з большевиками. 
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Неоднозначний мотив одержимостi iдеєю, один з провiдних 
у художньому свiтi автора, є в нього мотивом глибоко 
особистiсним, болiсно вiдчутим i пережитим. Так само, як 
Мотря в повiстi «Краса i сила», Софiя в п’єсi «Мiж двох сил» 
криє, як уже зазначалось, автопортретнi риси. «У п’єсi, – пише 
М. Жулинський, – психологiчно ефектно оголено внутрiшню 
драму головної героїнi Софiї, з якої “вичитується” драма самого 
Вин ниченка, котрий був глибоко вражений жорстокою акцiєю 
вiйськ Мурайова» [8]. Внутрiшня драма Винниченка полягала 
значною мiрою в неможливостi навiть пiсля зiткнення iз цiєю 
жорстокiстю подолати свої соцiалiстичнi iлюзiї, наслiдком 
яких стало його подальше прагнення спiвпрацi з большевика-
ми, прагнення, передбачене ще в п’єсi «Мiж двох сил» [4; 5].

Прикметно, що в описi iнтер’єру четвертої дiї, який почина-
ється словами «Невелика кiмната...», немає, як ранiше, портре-
та Шевченка. Бачимо Софiю в службовому кабiнетi, де вона як 
урядовець нової влади провадить прийом з допомогою свого 
брата, большевика Тихона. Драматизм дiї тут умисне спершу 
дещо послаблений, але вiн поступово наростає з новою силою. 
Спершу драматизм лише вгадується в колоритних побутових 
картинах зустрiчей Софiї з робiтниками, селянами, iншими 
вiдвiдувачами, у картинах, що свiдчать про хаос в країнi i 
неспроможнiсть нової влади навести лад у рiзних сферах жит-
тя. Зосередитися Софiї на нерозв’язних службових проблемах 
заважає Грiнберг, який усiляко намагається здiйснити поперед-
ню угоду з нею. Софiя вирiшує боротися з ним його ж мето-
дами й обiцяє «пiднять цю справу перед усiма товаришами». 
Грiнберг не спиняється в нових погрозах i пiдступах, мотиву-
ючи це своєю палкою пристрастю до Софiї, але большевики 
дедалi бiльше вiдчувають, що в них хитається ґрунт пiд ногами. 
Наростає переможний наступ вiльних козакiв.

У цей драматичний момент Тихон приносить i читає Софiї 
батькового листа, у якому Слiпченко закликає «большевиць-
ких запроданцiв», «братоубийць» покаятися, схаменутися, 
iнакше погрожує їм прокляттям i смертю. «Ми чужi i там, 
i тут», – болiсно констатує Тихiн... Козаки вриваються в буди-
нок. Большевики тiкають крiзь вiкна. Один з утiкачiв, Сорокiн, 
кидає Софiї фрази, якi вражаюче пiдкреслюють Тихонову пра-
воту: «Радуетесь? Да? Ваши идут? Дождались?.. Но погодите 
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вы, хохлы проклятые. Мы придем опять. И тогда мы уж вам 
покажем самостийность. О мы еще придем» [5, c. 98].

Тихiн тiкає разом з усiма большевиками, а Софiя категорич-
но вiдмовляється вiд втечi. Вона готова до зустрiчi з гайдама-
ками, якi невдовзi вриваються до кiмнати. Безкомпромiсний 
i запальний Слiпченко сповнений вистражданої ненавистi 
до дочки, яка, як вiн вважає, продалася «кацапським красно-
грабiжникам», зрадила свiй народ. На велемовнi батьковi зви-
нувачення Софiя вiдповiдає коротко, тихо, але твердо: «Я не 
зраджувала свою нацiю». Так само «з зусиллям, ледве чутно», 
але чiтко й лаконiчно вiдмовляється вона письмово вiдректися 
вiд свого пов’язаного з большевизмом минулого: «Я не можу 
бути зрадницею». Слiпченко ладен негайно вбити Софiю. 
I тiльки настiйнi наполягання Панаса на необхiдностi суду 
змушують його спинитись. На тлi батькових запальних тирад, 
яким, здається, важко вiдмовити в логiцi й правотi, контраст-
но видiляється суворо-стражденна небагатослiвнiсть Софiї, 
яка викликає бiльше спiвчуття. Здебiльшого мовчазна реакцiя 
Софiї на болючi батьковi слова окреслюється промовистими 
ремарками: «Стоїть все так само», «Стоїть непорушно», «Хоче 
щось сказати на першi слова, але при останнiх зацiплює зуби 
й одкида голову назад» [5, c. 101–103]. Серед цих ремарок 
видiляється одна, у якiй автор, як завжди, вельми тактовно, 
вдається до бiблiйних ремiнiсценцiй: «Заплющує очi, одкида 
голову до стiни й, як розп’ята, стоїть так» [5, c. 103].

У Софiї є ще можливiсть врятуватися, не пишучи покаян-
ного листа. Коли на настiйнi прохання Панаса її на певний 
час лишають саму, аби вона подумала над написанням такого 
листа, у вiкнi з’являється голова Тихона, котрий сповiщає, що 
неподалiк Грiнберг чекає її «з кiньми, з гайдамацьким пропус-
ком». Софiя знову рiшуче вiдмовляється вiд втечi, натомiсть 
прохає Тихона дати їй револьвер, i коли Тихiн, угледiвши в 
дверях Слiпченка, швидко зникає, вона «озирається на батька, 
потiм зразу приставляє револьвера до виска, стрiляє, падає» 
[5, c. 105].

Софiя позбувається большевицьких iлюзiй i розумiє, що 
з такими, як Грiнберг, їй не по дорозi. Але вона не сприймає 
полiтичного диктату i з iншого боку, тим бiльше, що цей диктат 
виходить з уст рiдного батька й супроводжується здебiльшого 
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незаслуженими образами, що сягають рiвня брутальностi 
(«Розумiється, у неї там полюбовники. Як же вона може 
 одректися? У-ух, ти шлюха кацапська» [5, c. 103]). Вона волiє 
вiдстояти свою духовну сувереннiсть цiною смертi.

У п’єсi вчувається певне вiдлуння бiблiйного мотиву при-
несення в жертву небу власної дитини. Якщо для Грiнберга 
подiб ний мотив («нужно быть близким к борющимся… и ин-
тересы их ставить выше родственных связей» [5, c. 63]) – 
лише прикриття власної ницостi, то для Микити Iвановича 
Слiпченка вiн глибоко вистражданий, особистiсний, реаль-
ний. В iнтертекстуальному полi, у яке входить Винниченкiв 
твiр, простежується зв’язок його героя з гоголiвським Тарасом 
Бульбою (постать цього персонажа особливо виразно пере-
гукується з постаттю Слiпченка), а також, як i у випадку з 
п’єсою «Memento», iз Шевченковим Гонтою, який у «Гайдама-
ках» вбиває власних дiтей-католикiв. Героїчна романтизацiя, 
поетизацiя українських визвольних змагань у Винниченка так 
само вiдчутна, як i в Шевченка, але поруч iз цим Винничен-
ко, здається, бiльшою мiрою, нiж Шевченко, увиразнює наго-
лос на неоднозначностi навiть праведної помсти. Пройнятому 
лютим завзяттям Слiпченковi, згрубiлому в жорстокiй борнi з 
ворогом, забракло батькiвської чуйностi, аби хоч спробувати 
зрозумiти й пробачити свою безталанну дочку.

Винниченко тут сценiчно виразно й психологiчно пере-
конливо простежує процес дедалi бiльшого опанування лю-
диною обраної для себе суспiльної ролi, процес цiлковитого 
переростання маски (у цьому разi маски грiзного месника) 
у внутрiшню суть, у якiй нiвелюються iншi душевнi цiнностi. 
За всiєї спiвчутливостi до праведного гнiву персонажа автор 
не уникає наголосу на його жорстокостi, що сягає фанатич-
них меж, жорстокостi, яка є певним вiддзеркаленням затятої 
лютi большевикiв. Слiпченкова фраза: «Кацапа, як не вини-
щити до ноги, то й ради з ним нема!» [5, c. 50] – страхiтливо 
римується з пiзнiшою реплiкою 1-го красногвардейця: «А тих 
українцiв дак не то що розстрiлювати, а просто живими всiх у 
яму  засипать» [5, c. 60].

Складна винниченкiвська образнiсть, як пiдтверджує й 
п’єса «Мiж двох сил», здебiльшого не пiддається однознач-
ному трактуванню. Це свiдчить про символiчну природу 
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 авторового художнього письма. Виписана з натуралiстичною 
достовiрнiстю конкретна драматична ситуацiя епiчно 
спiввiдноситься з перспективою iсторичних процесiв в Українi 
вiд давно минулих подiй до майбутнiх. Чого варта хоча б 
пiдсилена болiсною тирадою Панаса, дiйовою й водночас нiби 
вiдстороненою вiд драматичної конкретики, згадка про зраду 
козацького полку, який нарiк себе гордим iм’ям Сагайдачного. 
Як слушно вiдзначають дослiдники, у п’єсi закодовано перед-
чуття страхiтливих катаклiзмiв, якi випадуть на долю України 
у ХХ ст., а також i сьогоднiшнiх наших проблем [8; 10; 12]. 
Поєднання гострого драматизму й епiчної монументальностi 
випромiнює не лише пристрасну публiцистичну наснаженiсть, 
а й невiддiльну вiд неї фiлософiчнiсть, пов’язану передусiм 
з осягненням постiйно варiйованих в авторському худож-
ньому свiтi проблем спiввiднесення виплеканих людською 
свiдомiстю iдеалiв та реальної дiйсностi, спiввiднесення 
рацiонально окреслюваної iдеї й таємничої життєвої стихiї. 
Цiлковите пiдкорення такiй iдеї провiдних персонажiв є дже-
релом їхньої сили, а водночас i джерелом їхньої трагедiї. Симп-
томатична iз цього погляду постать Панаса, який усiляко про-
тивиться такому пiдкоренню.

Прикметною рисою драматургiчної манери Винниченка 
є також пiдкреслення символiчних вимiрiв образного ладу з 
допомогою ненав’язливого застосування промовистої худож-
ньої ономастики. Характерне для символiстської драми мета-
форичне обiгрування слiпоти (тiльки слiпоти не фiзичної, як 
у драмах М. Метерлiнка, а духовної), вiдчутне в п’єсi «Мiж 
двох сил», насамперед у постатях провiдних персонажiв, 
прiзвище яких – Слiпченки, iз цього погляду цiлком про-
мовисте. Микита Iванович, котрий лаяв своїх дiтей за те, 
що вони вдома «дурну хохлаччину заводять», став свiдомим 
українцем, прозрiв у вирi нацiонально-визвольних змагань, 
але виявився заслiпленим силою ненавистi, що не дала йому 
змоги порозумiтися зi своєю дочкою, заслiпленою блиском 
вабливої iдеї земного раю.

Багатограннiсть художньої проблематики твору невiддiльна 
вiд незглибимої символiки його драматичної образностi, яку 
значною мiрою увиразнює властиве п’єсi виразне шевчен-
кiвське вiдлуння.
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1 У 1998 роцi було здiйснено 2-ге вид., за яким наводимо цитати в нашiй 
статтi.

2 Важко погодитися з Дж. Дiнглi, який вважає, що, поєднуючи в постатi 
Слiпченка «елементи комiчного i трагiчного», автор «змальовує його досить 
нечiтко» [7, с. 110]. Життєва переконливiсть постатi, пiдкреслена комiчними 
рисами, не перечить її трагедiйнiй монументальностi. 
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Iрина Даниленко 
(Миколаїв)

ПАРАЛЕЛЬ IЗРАЇЛЬ–УКРАЇНА  
В ПОЕТИЧНIЙ ФУТУРОЛОГIЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Майбутнє України та українського народу завжди було для 
Шевченка найпекучiшим питанням. Властиве поетовi вiзiйне 
сприйняття свiту в трьох його часових вимiрах (минуле, сього-
дення, майбуття) сприяло створенню метаiсторiї України в 
рiчищi романтичної традицiї, з характерною для неї увагою до 
iсторiї, нацiональних витокiв, нацiонально-визвольних рухiв, 
мiфологiї, сфери релiгiйно-мiстичного, просякнутого, зокре-
ма, профетичними тенденцiями й настроями. На перехрестi 
цих тенденцiй збудовано Шевченкову iсторiософську вiзiю 
України, найприкметнiшою рисою якої є постiйна присутнiсть 
Бога та очiкування його втручання, яке, за слушним спосте-
реженням Д. Наливайка, має «виправити» iсторiю згiдно зi 
«святою правдою» [6, c. 233–234]. Це значною мiрою пояснює 
той факт, що в мiфологiзацiї майбутнього поет спирається на 
тексти Бiб лiї, освяченi авторитетом Божих пророкiв, тодi як 
у процесi творчого осягнення минулого йде вiд фольклору й 
нацiональних легенд.

Отож, вдаючись до бiблiйно-християнської iсторiї, Шевчен-
ко створює низку поезiй, в яких вибудовується прозора пара-
лель Iзраїль – Україна. Зауважимо, що в бiблiйному контекстi 
назва Iзраїль спочатку згадується як iм’я, дароване Богом Iако-
ву, коли той боровся з Богом, явленим йому в образi ангела Бо-
жого («И сказал (ему): отныне имя тебе будет не  Iаков, а Из-
раиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь», 
Быт. 32:28 [1]). Але поступово це нове iм’я патрiарха набуває 
загальнiших конотацiй: його вживають на означення Землi 
Святої, Обiтованої (тобто обiцяної усiм 12 колiнам Iзраїлевим), 
Церкви Божої (Iс. 49:3, Рим 9:6), усього єврейського народу як 
нащадкiв Iакова, а також як назву держави – Iзраїльського цар-
ства (спочатку єдиного, а потiм пiвнiчної його частини). 

Вибiр Шевченком пророцьких текстiв з метою творчого пере-
осмислення є вмотивованим. Зокрема, вiн звертається до пiсень, 
що приписуються царю й пророку Давиду («Давидовi псалми», 
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грудень 1845; «Подражанiє 11 псалму», 15 лютого 1859 р.), до 
книг «великих» (за кiлькiстю залишених текстiв) пророкiв Iсаї 
(«Iсаiя. Глава 35 (Подражанiє)», 25 березня 1859 р.) та Iєзекiїля 
(«Подражанiє Iєзекiїлю. Глава 19», 6 грудня 1859 р.) i «малого» 
пророка Осiї («Осiя. Глава XIV. ПодражÎнiє», 25 грудня 1859 р.). 
Усiх бiблiйних пророкiв, безумовно, об’єднує турбота про май-
бутнє Iзраїлю. Згiдно зi Святим Писанням, усi Божi пророки 
дiя ли пiд впливом Святого Духа, а саме: провiщали майбуття на-
роду, смiливо (навiть перед лицем володарiв, а отже – й смертi) 
розкривали духовнi причини його негараздiв, сповiщали слова 
втiхи й напучували на шлях iстини. 

З-помiж зазначених творiв цикл «Давидовi псалми» – пер-
ше в Шевченка i до того ж вельми «стереоскопiчне» пере-
осмислення iудейсько-християнської образностi пророцьких 
текстiв Бiблiї у вимiрi поетової iсторiософiї. З усього тема-
тичного розмаїття псалмiв Давида (умовно їх роздiляють на 
iсторичнi, месiанськi, повчальнi й похвальнi) Шевченко для 
переспiву обрав тi десять, якi переважно стосуються проблем 
вiдносин суспiльства й людини. Зокрема, п’ять iз них (12, 
43, 52, 93, 136) мiстять релiгiйно-патрiотичнi мотиви, – це 
так званi «нацiональнi елегiї», ще два (1, 132) – повчальнi з 
iсторичними ремiнiсценцiями, один (81) – «псалом соцiальної 
несправедливостi» (за класифiкацiєю Н. Сарни, на яку спирав-
ся Р. Коропецький [4, c. 154]). 

Дiбранi Шевченком псалми об’єднує рефлектування з при-
воду життя в оточеннi неправедних («злих», «лукавих») та 
ворогiв-чужинцiв («лютих», «хитрих»), котрi викликають у 
суб’єкта мовлення переважно гнiвнi почуття, бо поет далекий 
вiд християнської iнтерпретацiї поняття «вороги» як людськi 
грiхи (див., напр.: [8]). Християнська складова свiтогляду 
Шевченка проявляється в його «Давидових псалмах» лише 
спорадично (див. пс. 53), а загалом, розбудовуючи в циклi пара-
лель Єрусалим – Україна, Шевченко, як нiхто iнший, ввiйшов 
у саму глибiнь почуттiв старозавiтного псалмоспiвця, котрий, 
переймаючись проблемами iудеїв як народу-обранця, спрямо-
вує гнiв на його реальних соцiальних i зовнiшньополiтичних 
ворогiв (а отже – й ворогiв самого Бога), прикликає на них 
Божу помсту й висловлює впевненiсть у їхнiй невiдворотнiй 
загибелi од Божої покари. Виходячи з цього, важко погодитися 
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з твердженням польського дослiдника В. Мокрого, буцiмто в 
способi обробки Шевченком оригiналiв Псалтиря проявляєть-
ся «христи янський спосiб» їхнього осмислення й iнтерпретацiї, 
через що «деякi неясностi» в пiснях Старого Заповiту «були 
допов ненi тлумаченнями, вiдповiдними до християнського 
вчення про посланництво Iсуса Христа» [12, s. 72]. 

Назагал двi головнi опозицiї (свiй праведний – свiй нечести-
вий, лукавий, та знедолений свiй – сильний чужий, ворог) втiлюють 
провiдну iдею «Давидових псалмiв» – обстоювання нацiо-
нальної самодостатностi України та утвердження суспiльної 
злагоди на основi морального вдосконалення й покарання 
тих, хто не дотримується Божого Закону. Ця iдея послiдовно 
реалiзується в циклi на всiх структурних рiвнях, передовсiм 
у загальному композицiйному рiшеннi. У пс. 43 Шевченково-
го циклу поняття «ворог», крiм того, диференцiюється (ворог 
«давнiх лiт» та ворог «новий» або «перша сила» й друга «ще 
лютiша»), чого немає в першоджерелi. А згадуванi у цьому вiршi 
подiї прозоро вказують на реалiї суто українського iсторичного 
буття – польсько-шляхетське поневолення України в мину-
лому та гнiт Росiйської iмперiї в теперiшньому. Лексичнi пов-
тори, синтаксичний паралелiзм та enjambement’и посилюють 
експресiю i вагомiсть прохання: «Поборов Ти першу силу, / По-
бори ж i другу, / Ще лютiшу!..» [10, c. 360]. Акцентуючи не так 
взаємини людей з Богом, як їхнє прагнення здобути свободу й 
незалежнiсть, поет вочевидь прагнув пiдкреслити пригноб лене 
становище власне українського народу. Це зумовлює характер 
модифiкацiї вiдповiдного канонiчного тексту й значною мiрою 
скеровує вектор сприйняття й подальших переспiвiв, що вхо-
дять до цього поетичного циклу. 

Однак, попри очевидну тривогу за майбуття українцiв, 
оптимiстичним настроєм просякнутi вiршi «Давидових псал-
мiв», у яких поет, наслiдуючи пророка Давида, актуалiзує мотив 
вiри в Божу пiдтримку (пс. 93), амплiфiкує пророцьке патетич-
не утвердження братернього життя в однодумностi й злагодi 
(пс. 132), розгортає пророкування щасливого майбуття народу- 
обранця (пс. 149). Тож магiстральний вектор руху лiричного 
сюжету «Давидових псалмiв» цiлеспрямований: утвердження 
високого iдеалу людського буття вiдповiдно до законiв Божої 
справедливостi; подолання морально-духовного занепаду, що 
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перешкоджає народовi здобути «правду» i «волю»; знищення 
соцiальної несправедливостi, яка є неприродною (безбожною), 
а тому й земнi можновладцi неправеднi; оптимiстична вiра в 
Божий промисел, яка сприяє досягненню братнього життя в 
єдностi й злагодi; поступове повернення народу до Бога через 
страждання в неволi та щире каяття; вiзiя щасливого майбут-
нього праведного народу, що з Божою пiдтримкою виборов i 
«правду», i «волю», i «славу». 

До циклу «Давидовi псалми» у генетичному й тематичному 
вiдношеннi примикає Шевченкiв вiрш «Подражанiє 11 псал-
му». Як митець, загострено чутливий до атмосфери iсторичної 
доби, син поневоленого народу, Шевченко у переспiвi 11-го 
псалма оприявнює свiй «багатовимiрний» погляд на проблему 
Слова. Зокрема, вiн актуалiзує наявне в оригiнальному псалмi 
протиставлення лестивих серцем людей тим «нищим» i «убо-
гим», пiд якими святi отцi традицiйно розумiють людей скром-
них, що терплять образи, не скаржачись, i своєю лагiднiстю 
схиляють до себе милiсть Божу [3, c. 157–158]. У переспiвi 
поет подає чiтку опозицiю, на одному полюсi якої – зухвалi 
лукавi з їхнiм «велеречивим» язиком та прагненням куль-
турної експансiї («I возвеличимо надиво / I розум наш i наш 
язик… / Да й де той пан, що нам закаже / I думать так i гово-
рить?» [11, c. 281]), а на iншому – приниженi без’язикi раби, 
що потребують не просто Божого захисту, а рятiвного Божого 
дарунку – Слова. Наслiдуючи псалом, поет накреслив i осно-
вний шлях вiдстоювання нацiональної унiкальностi: «Воскрес-
ну я! – той пан вам скаже, / Воскресну нинi! Ради їх, / Людей 
закованих моїх, / Убогих, нищих… Возвеличу / Малих отих ра-
бов нiмих! / Я на сторожi коло їх / Поставлю слово <…>» [11, 
c. 281]. Двiчi повторене поетом «воскресну» слушно викликає 
алюзiю з євангельським сюжетом Воскресiння Христа заради 
вивiльнення людини з грiха й зi смертi, що, власне, й пророкує 
Давид у своєму 11-му псалмi (порiвняймо: «Страсти ради ни-
щих, и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголет Господь: по-
ложуся во спасение, не обинюся о нем», Пс. 11: 6). Iнше, досить 
поширене трактування вислову «Я на сторожi коло їх Постав-
лю слово», йде вiд Ю. Iвакiна, за яким цi рядки Шевченка на-
були характеру декларацiї письменника про мету й суспiльне 
значення лiтературної творчостi [9, c. 119]. Проте варто взяти 
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до уваги iдеологiчну скутiсть радянських дослiдникiв, що уни-
кали говорити про релiгiйнiсть i пiдкреслений нацiоналiзм 
українського поета. Наведене потрактування визначних для 
розумiння загальної iдеї твору слiв значно звужує його семан-
тику, яку вочевидь визначає iсторiософська вiзiя поета, з харак-
терною для неї присутнiстю Бога.

Звернення поета до сакральних текстiв iнших пророкiв 
значною мiрою спричиненi його прагненням деталiзувати 
й усвiдомити основнi моменти своєї iсторiософiї, зокрема її 
футурологiчної складової. Так, глава 35 Книги пророка Iсаї, що 
змальовує картину блаженства Божого народу пiсля пережи-
тих ним страждань, привертає увагу поета пафосом стверджен-
ня свiтлого майбутнього. Порiвняно з Бiблiєю Шевченкова 
пое зiя «Iсаiя. Глава 35 (Подражанiє)» має виразнiшу соцiальну 
спрямованiсть (адже у бiблiйному текстi вiдсутнi згадки про 
«невольничi утомленi руки», «кайдани», вiдсутня опозицiя вла-
дики – раби тощо). Символiка буяння життя iзраїльського на-
роду, який повернув собi батькiвщину, спокутувавши свої грiхи 
перед Богом, у свiтлi поетових нацiонально-визвольних iдей 
набуває рис вiзiї щасливого життя на власнiй землi зцiленого 
«волею» українського народу («Радуйтесь, вбогодухi, / Не ля-
кайтесь дива, – / Се Бог судить, визволяє / Долготерпеливих / 
Вас, убогих. I воздає / Злодiям за злая!» [11, c. 283]). Властивий 
цьому вiршу оптимiзм, занурений у майбуття, зближує його iз 
псалмом 149-м Шевченкового циклу «Давидовi псалми».

У творi «Подражанiє Iєзекiїлю. Глава 19» Шевченко з 
властивою йому зосередженiстю на антимонархiстськiй iдеї 
наслiдує саме ту главу, в якiй лунають загрозливi поперед-
ження останньому iзраїльському царевi Седекiї про кiнець 
його династiї. Шевченко, якому була дуже близька порушена 
у 19-й главi Книги пророка Iєзекiїля проблема страждання 
народу за грiхи можновладцiв, а також iдея безпосередньо-
го панування-правлiння Бога над обраним народом, знайшов 
тут благодатний матерiал на пiдтвердження своїх iсторико-
фiлософських мiркувань щодо злочинностi деспотичних 
суспiльних структур, зокрема взаємин «царiв» i «людей» – 
традицiйної для Шевченкової поезiї опозицiї, де царi – не 
люди. З перших рядкiв поезiя Шевченка набуває i гострiшого, 
порiвняно з  сакральним текс том, викривального пафосу, 
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 завдяки своєрiднiй амплiфiкацiї образiв царствених левiв. 
Поширений у Бiблiї символ надiлених особливою владою й 
могутнiстю людей, у поетичному контекстi Шевченка отримує 
додатковi, принизливо-зневаж ливi конотацiї: їх змальовано як 
щенят, що перетворилися на небезпечних для людей хижакiв 
передусiм через нерозбiрливiсть у зв’язках їхньої суки-матерi: 
«…I рци: / Нащо та сука, ваша мати, / Зо львами клещилась, ще-
нята? / I добувала вас лихих? / I множила ваш род проклятий?» 
[2, c. 330]. (Порiвняймо: «и речеши: почто мати твоя львица 
среде львов почи, посреде львов умножи львичища своя?», Иез. 
19:2). Вiдомо, що вiдверто лайливе зниження бiблiйного обра-
зу левицi у Шевченка iнспiроване його особистою ненавистю 
до росiйської iмператрицi Марiї Федорiвни – вдови Миколи I 
та матерi Олександра II, яку поет рiзко осмiяв ще 1844 року в 
поемi «Сон», а в написаному пiсля її смертi (у 1860 р.) вiршi-
iнвективi «Хоча лежачого й не б’ють…» iмператрицю знов-таки 
названо «Сукою». Як слушно зауважує I. Дзюба, тут, напевно, 
маємо особливе ставлення Шевченка до тих, хто його спрова-
див у солдатчину, що викликає в поета ширшi асоцiацiї та веде 
до постiйних iдей (idea fixe) – зокрема iдеї проклятостi цариз-
му i його неминучої кари [2, c. 552].

Отож, завдяки бiблiйнiй образностi у «Подражанiє Iєзекiї-
лю. Глава 19» традицiйна Шевченкова опозицiя «царi / влади-
ки – люди» знаходить своє абсолютне втiлення. Акцентуючи 
змiст 3-го вiрша пророцтва («И отскочи един от львичищ ея 
и бысть лев, и научися восхищати восхищения и человеки сне-
де», Иез. 19: 3), поет, використовуючи рiзнi засоби виразностi, 
пiдкреслює нелюдськiсть можновладцiв, з одноко боку (див.: 
використання «тваринної» образностi, алiтерацiї на «з», «щ», 
«ж», «р», «к», enjambment’iв), i праведнiсть, незлобливiсть та 
певну безпораднiсть i боязку мовчазнiсть «людей», – з iншого 
(алiтерацiя на «л» та «ч» i «т» це вдало пiдкреслює): «А потiм 
з вас, щенят зубатих, / Зробились львичища! Людей // Незлоб-
них, праведних дiтей, / Жрете, скаженi!.. Мов шулiка / Хватає в 
бур’янi курча, / Клює i рве його… / А люде… / Хоч бачать люде, та 
мовчать» [11, c. 330]. Переспiвуючи наступнi 4–9 вiршi першо-
джерела, де розповiдається про єгипетський i вавилонський 
полон iзраїльських царiв, Шевченко у своєму творi акцентує 
причинно-наслiдковi зв’язки у злiй долi двох молодих «льви-
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чищь», котрих люди покарали власне за їхню жорстокiсть, 
вiдвiвши одного з них на каторгу в Єгипет («Пiдстерег ли його, 
взяли. / Та, закувавши добре в пута, / В Єгипет люде одвели – / 
На каторгу» [11, c. 330]), а другого – ще лютiшого («А люта 
мати! / Спустила друге бiсновате / Своє скаженеє звiря, / Що 
гради й весi пожирало» [11, c. 330]), – закувавши, посадили у 
глибоку тюрму Вавилонiї («Окули люде i цього / Заперли в ще-
лепи удила / I в Вавилонi посадили / В тюрму глибоку / Щоб 
не чуть / Було на свiтi того рику <…>» [11, c. 330]). Через те, 
що в Шевченка вiдсутня згадка i про iншi народи (в оригiналi 
«языцы», порiвняймо: «И слышаша о нем языцы, и ят бысть в 
растлении их, и приведоша его во узде во Египет», Иез, 19:4), 
i про iнших царiв (зокрема, вавилонського: «И положиша его 
во узде и в клети, приведоша его ко царю Вавилонску и вверго-
ша его в темницу, яко да не слышится глас его ктому на горах 
израилевых», Иез. 19:9), у «Подражанiї Iєзекiїлю. Глава 19» 
актуалiзується мотив революцiйного знищення iнституту ца-
рату загалом. При цьому алюзiя з росiйським «царствуючим 
домом» та його майбутнiм крахом тут є абсолютно прозорою 
завдяки згадуванню в текстi власне про самодержавство у ряд-
ках, семантику яких до того ж пiдкреслено з допомогою рiзкої 
змiни ритмiчного малюнку: на тлi 4-стопного ямбу з’являється 
3-стопний верс (див.: «<…> Самодержавного владики, / Царя 
неситого…» [11, c. 330–331]).

Вiдповiдно до першоджерела наступний момент у розвит-
ковi лiричного сюжету Шевченкового вiрша пов’язаний з об-
разом виноградної лози, пiд яким у Шевченка мається на 
увазi вся царська династiя. В Iєзекiїля цей образ (так само, як 
i попереднiй – левицi), уособлює весь iудейський народ, або 
(за iншими богословськими тлумаченнями) матiр iзраїльських 
царiв. Змiна образiв надала пророковi можливiсть розповiсти 
про подальшу долю Iудеї (див.: «Мати твоя яко виноград и яко 
цвет шипчан на воде насажден, плод его и отрасль его бысть 
от воды многи», Иез. 19:10–14). При цьому Iєзекiїль, розгорта-
ючи цей образ i пророкуючи загибель виноградної лози через 
несприятливi зовнiшнi й внутрiшнi обставини, як-от схiдний 
вiтер, безводна земля, слабкiсть та вогонь, що вийшов з її 
власних гiлок-жезлiв, вочевидь сумує («и обломися в ярости, 
и на землю повержен бысть, и ветр знойный изсуши плоды его: 
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 увядоша, и изсше жезл крепости его: огнь потреби его. И ныне 
насадиша его в пустыни, на земли безводне. И изыде огнь от 
жезла избранных его и пояде  и, и не бе в нем жезла крепости 
его: племя в притчу плача есть, и будет плачь», Иез. 19:12–14). 
Шевченкiв тип авторської емоцiйностi iнший: поет, який до-
сить точно передає загальну семантику останнiх чотирьох 
вiр шiв першоджерела, наголошує на тому, що неминуча за-
гибель «лози»-династiї обернеться добром для народу, а дум-
ку про неминучiсть докорiнних змiн додатково пiдкреслює 
ритмiчним курсивом, видiляючи слово «минуть» в окремий 
рядок (1-стопний ямб) з чоловiчою клау зулою, i в такий спосiб 
додаючи переконливостi цьому пророцтву («Минуть, / Уже по-
троху i минають / Днi беззаконiя i зла» [11, c. 330–331]). Шев-
ченко також вiдчутно увиразнює той момент у першоджерелi, 
що загибель виноградної лози вiдбудеться не стiльки через 
зовнiшнє втручання, скiльки через її власнi вади, з-помiж яких 
передусiм наполегливо (за допомогою градацiї, повторiв) зга-
дує таку, як гнилiсть її кореня («…Уповають / На корень свiй, 
уже гнилий, / Уже червивий, i малий, / I худосильний…» [11, 
c. 331]). За таких умов кривавий кiнець самодержавного безза-
коння через несприятливi обставини («…Вiтер з поля / Дихне, 
погне i полама. / I ваша злая своєволя / Сама скупається, сама / 
В своїй кровi» [11, c. 331]) виглядає цiлком природно i геть не 
викликає спiвчуття. Зважаючи на це, можна цiлком погоди-
тися зi спостереженням М. Ласло-Куцюк, що вiрш Шевченка, 
на вiдмiну вiд наслiдуваного ним пророцтва, є не «плачем» за 
минулим, а вiзiєю майбутнього [5, c. 289]. Утiм, так само, як i 
в першоджерелi, Шевченкове «пророцтво» завершує мотив 
плачу, що має пролунати «вомєсто львичищого рика». Але й 
цей мотив поет розширює, конкретизуючи з допомогою низки 
зневажливих епiтетiв («Нiкчемний, довгий i поганий…» [11, 
c. 331]), та актуа лiзує його, трансформуючи у «самодержавний 
отой плач», що «межи людьми во притчу стане».

Поезiя «Осiя. Глава XIV. ПодражÎнiє» завершує низку бiб-
лiйних «подражанiй», написаних Шевченком протягом 1859, 
i вирiзняється з-помiж них насамперед тим, що, не будучи роз-
рахованою на цензурний друк, експлiкує виразну асоцiативну 
паралель Iзраїль – Україна. Вiрш побудовано як звернення 
пророка саме до України i розпочато застрашливим перед-
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баченням тотальної загибелi держави внаслiдок морально-
етичної та соцiально-iсторичної провини її «чад лукавих» – 
недостойних зверхникiв: «Погибнеш, згинеш, Україно, / Не 
стане знаку на землi». Твiр значною мiрою iнспiровано заго-
стренням соцiально-полiтичної ситуацiї в Росiйськiй iмперiї 
напередоднi селянської реформи, коли царський уряд, го-
туючи звiльнення крiпакiв, передовсiм дбав про iнтереси 
помiщикiв, i цей план запопадливо пiдтримувало й українське 
панство. Утiм, iсторичним контекстом змiст вiрша не вичерпу-
ється. Ключовi мотиви першоджерела Шевченко переосмис-
лює згiдно з власною концепцiєю української метаiсторiї, яка 
вияскравлюється у роздумах лiричного суб’єкта – пророка. 
Поет, дошукуючись причин такої нещадної кари, яка спостиг-
не його Батькiвщину («За що тебе Господь кара, / Карає тяж-
ко? <…> До краю нищить…»), звинувачує насамперед гетьмана 
Б. Хмельницького та iмператора Петра I, бо їхнi дiї призвели 
до поневолення України, втрати нею державностi, а згодом – 
до закрiпачення селян; винуватцями називає i «панiв <…> по-
ганих». Завершальнi рядки Шевченкового вiрша, як i остання 
глава Книги пророка Осiї, несуть загалом оптимiстичний заряд. 
Втiм, спрямоване проти нацiонального та соцiального гнiту, 
провiщення Шевченкового пророка орiєнтоване на невизна-
чено далеке майбуття, оскiльки тодiшня суспiльно-полiтична 
ситуацiя в Росiйськiй iмперiї, (зокрема – стан пiдневiльної i 
досить iнертної України) не залишали надiй на змiни ближ-
чим часом. Шевченко амплiфiкує другу частину 1-го вiрша 
названої глави («оружием падут сами, и младенцы их разби-
ются, и во утробе имущыя их разсядутся». – Ос. 14, 1) i, залу-
чаючи експресивну лексику й рiзноманiтнi засоби виразностi 
(плео назм, порiвняння, enjambement’и, паралелiзм), конкре-
тизує ту «кару невсипущу», що її «Довготерпеливий» нашле 
на розкiшний колись край («Потреблю / Твою красу, твою 
оздобу, / Сама розiпнешся. Во злобi / Сини твої тебе уб’ють / 
Оперенi, а злозачатi / Во чревi згинуть, пропадуть, / Мов 
недолежанi курчата!..» [11, c. 332]).

Наступний момент у розвитку лiричного сюжету поезiї – 
звернення суб’єкта мовлення (тобто пророка) до України з за-
кликом воскреснути i повернутися у «свiтлицю-хату» («Бо ти 
аж надто вже втомилась, / Грiхи синовнi несучи», рр. 24–29) – 
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є теж наслiдуванням сакрального першоджерела (порiвняймо: 
«Обратися, Iзраiлю, ко Господу Богу своему, зане изнемоглъ еси в 
неправдахъ твоихъ», Ос. 14, 2). Шевченкiв образ «свiтлиця-хата» 
постає тут в суто духовному вимiрi – як сфера Божої благодатi, 
що вiдверне Україну вiд неправедного шляху (порiвняймо: об-
раз «тепла хата» у поезiї «Свiте ясний! Свiте тихий!», 1860 р.). 
Пiдставовий для поезiї Шевченка мотив Слова в аналiзованому 
вiршi також iнспiровано, вочевидь, першоджерелом, де пророк 
Осiя закликає спiввiтчизникiв до покаянної молитви: «Возь-
мите словеса и обратитеся ко Господу Богу вашему, рцыте ему: 
(можеши всяк отврещи грех:) яко да не прiимете неправды, но 
да прiимете благая, и воздадим плод устен наших» (Ос. 14, 3). 
Шевченкiв пророк пiдказує матерi-Українi такi слова, якими 
вона переконала би грiховних синiв у тому, що їхнi злочини 
(«безчестiє, i зрада, / I криводушiє <…> / Нарiзанi на людських 
душах» [11, c. 333]) призвели країну до занепаду i викликали гнiв 
Господа. Вiдтворена Шевченком погроза неминучої кари зрадни-
кам i лиходiям (бо «не спасе їх добрий цар» i не врятуються вте-
чею) перегукується також iз першотекстом (порiвняймо: «Ассур 
не спасет нас, на кони не взыдем», Ос. 14, 4). Змiст цього вiрша 
поет вiльно переспiвує, амплiфiкуючи з допомогою низки екс-
пресивних синонiмiчних епiтетiв, градацiй, паралелiзмiв, увираз-
нюючи анафорами, алiтерацiєю, асонансами, enjambement’ами 
(«Спочивши, скорбная, скажи, / Прорци своїм лукавим чадам, / 
Що пропадуть вони, лихi, / Що їх безчестiє, i зрада / I криводушiє 
огнем, / Кровавим, пламенним мечем / Нарiзанi на людських ду-
шах, / Що крикне кара невсипуща, / Що не спасе їх добрий цар, / 
Їх кроткий, п’яний господар, / Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, / 
Не дасть коня вам охляп сiсти / Та утiкать; не втечете», див. та-
кож рр. 44–61 [11, c. 333]). 

Мотив безжальної народної «правди-мсти» тут двiчi пiд-
креслено ритмiчним курсивом – enjambement’ами («I не схо-
ваєтеся; всюди / Вас найде правда-мста; а люде / Пiдсте режуть 
вас на тоте ж, / Уловлять i судить не будуть», рр. 43–46). 
Шевченкознавцi радянського часу саме до мотиву «правди-
мсти» зводили iдею твору, трактуючи вiрш виключно як вияв 
революцiйно-демократичних поглядiв Шевченка: поет, ви-
криваючи «фальшиве народолюбство» царя Олександра II та 
його спiльникiв – панство – «прорiкає майбутню революцiю» 
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[див.: 9, c. 70]. При цьому дослiдники оминали такий вагомий 
момент: проголосивши невiдворотнiсть застрашливої «правди-
мсти» («вас, бiснуватих / Розтнуть, розiрвуть, розiпнуть»), 
Шевченкiв Осiя стишує гнiв i просить матiр-Україну 
сповiстити грiшникiв про мирний шлях до спасiння, а саме – 
вiдкинути брехню «iдолiв в чужих чертогах» i прийняти «сло-
во нове». Пророк заперечує «древлє слово // Розтлєнное» [11, 
c. 333] i сповiщає, що саме новозавiтне слово має врятувати 
людей. Тож концепт «правда» знову постає у вiршi, але цього 
разу вкупi з iще одним традицiйним для Шевченкової поезiї 
концептом – «слово» – одержує вже iншi, ширшi, конотацiї – 
«Божа правда», правда, що її проголошує живий Бог – Iсус 
Христос. Тут дається взнаки християнський спосiб мислен-
ня поета i добре знання сакрального першоджерела. Справдi, 
Книга Осiї мiстить месiанськi вiщування, у котрих вгадується 
постать Iсуса Христа або Бога-Логоса (див.: Ос. 1, 10; 2, 23; 9, 
25–26; 6, 2, 13, 14). Зокрема, саме Осiї належить славнозвiсний 
вислiв, у якому виголошено вiру у воскресiння i спасiння лю-
дей через спокутування їхнiх грiхiв Сином Божим: «От руки 
адовы избавлю я и от руки смерти искуплю я: где пря твоя, 
смерте; где остен твой, аде?» (Ос. 13, 14). Виявлено у вiршi 
й амбiвалентнiсть свiдомостi поета: шукаючи найефективнiшi 
шляхи та засоби досягнення соцiальної гармонiї, вiн вагався, 
за влучним висловом В. Мокрого, «мiж Прометеєм i Христом» 
[12, s. 35–129], або, на думку Л. Плюща, мiж «правдою-мстою» 
i «правдою-любов’ю» [7, c. 28].

Прикметно, що у Шевченковому переспiвi конкретизовано 
рятiвну силу «слова нового»: воно «люд окрадений спасе», але 
не вiд грiхiв, як можна було очiкувати, а «од ласки царської…». 
Як зауважує I. Дзюба, «зосередженiсть на цiй антицаристськiй 
iдеї супроводжує всю Шевченкову поезiю, принаймнi вiд “Сну”, 
i має позаособовий, принциповий характер» [2, c. 552]. Таким 
чином, завершальнi рядки Шевченкового вiрша, як i остання 
глава Книги пророка Осiї, несуть загалом оптимiстичний за-
ряд. Спрямоване проти нацiонального та соцiального гнiту 
провiщення поета орiєнтоване на невизначено далеке майбут-
тя, адже тодiшня суспiльно-полiтична ситуацiя в Росiйськiй 
iмперiї, зокрема стан пiдневiльної i досить iнертної України, не 
залишали надiй на змiни найближчим часом. 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



154

Назагал завдяки вiдчутнiй паралелi Iзраїль – Україна, 
проведенiй за бiблiйними текстами, майбутнє Вiтчизни в пое-
товому дискурсi вимальовується у свiтлi вiзiонерства та про-
фетизму як повернення волi та вiдродження справедливостi в 
найширшому значеннi «Божої правди».
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Сергiй Денисюк 
(Київ)

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС 
 ЮРIЯ ШЕВЕЛЬОВА

Iм’я i багатогранний творчий доробок всесвiтньо вiдомого 
українського вченого-фiлолога Юрiя Володимировича Шеве-
льова поступово повертається на Батькiвщину, стає не лише 
предметом наукових дослiджень, а й фактором суспiльної 
свiдомостi. Про всю складнiсть цього процесу красномовно 
свiдчать подiї осенi 2013 року, пов’язанi зi вшануванням пам’ятi 
видатного українiста в його рiдному Харковi.

Iнтерес до постатi та спадщини Тараса Шевченка учений 
пронiс через усе своє життя. За словами I. Дзюби, «це була сво-
го роду точка вiдлiку, з якої вимiрювано – в минуле i в майбут-
нє – весь простiр української лiтератури: мiркою нацiональної 
iдентичностi та людської гiдностi. У багатьох його розвiдках 
i есеях про тi або тi лiтературнi явища чи лiтературний про-
цес присутнiй Шевченко – не як канон, а як масштаб оцiнки» 
[1, с. 25–26]. Ученi з емiграцiї та материкової України вже 
розглядали окремi аспекти шевченкознавчих студiй Ю. Ше-
вельова [2; 3; 5; 10]. Проте досi бракує працi, у якiй було б 
комплексно проаналiзовано шевченкознавчi iдеї та концепцiї 
дослiдника. Труднощiв додає й та обставина, що до сьогоднi 
шевченкiана Ю. Шевельова окремо не зiбрана i не перевидана, 
а деякi важливi студiї залишаються важкодоступними. Жод-
ним чином не претендуючи на заповнення цiєї лакуни, у межах 
нашої статтi хочемо зосередити увагу на окремих принципових 
проблемах тiєї частини спадщини вченого, що стосується iменi 
найвеличнiшого українського поета.

До безсумнiвних заслуг Ю. Шевельова перед шевченко-
знавством слiд насамперед зарахувати запропоновану 
ним власну перiодизацiю цiєї галузi знань, довга i склад-
на iсторiя якої, за його визначенням, стала «нiби втiленим 
символом нацiї». У стислому, фактично тезовому викладi 
ця перiодизацiя була викладена у вступному словi Ю. Ше-
вельова на вiдкриттi Шостої шевченкознавчої конференцiї 
в березнi 1986 року в Нью-Йорку. Учений виводив генезу 
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шевченкознавства з  промови П. Кулiша над могилою сво-
го побратима. Найранiший пiдхiд до iнтерпретацiї творчостi 
Т. Шевченка дослiдник називає народницьким. Нечiткiсть i 
багатозначнiсть самого поняття «народ» призвело, на думку 
Ю. Шевельова, до того, що «в Кулiша вибивався нагору склад-
ник нацiонального, в росiйських перших критикiв, на зразок 
Iвана Тургенєва або Миколи Доб ролюбова, виразно перева-
жало розумiння “народности” поезiї й постатi Шевченка як 
селянськости…» [7, с. 11]. Пiзнiше цей спосiб iнтерпретацiї 
крiзь призму неокресленої «народности» найповнiше виявив-
ся в працях С. Єфремова, М. Сумцова та iн. За Ю. Шевельо-
вим, з усiх пiдходiв до творчостi Т. Шевченка саме народниць-
кий виявився чи не найживучiшим.

Наступний етап у шевченкознавствi припадає на кiнець 
70-х рокiв ХIХ ст., i пов’язаний вiн зi спробами М. Драгома-
нова розглянути Т. Шевченка з позитивiстських позицiй. Не-
минучим наслiдком цього стало уявлення про Т. Шевченка як 
«мужика талановитого, але без систематичної освiти, чиї по-
гляди аж нiяк не вiдповiдають тому, що Драгоманову й iншим 
позитивiстам видається останнiм i остаточним словом науки, 
цiєї для них релiгiї новiтнього свiту» [7, с. 11].

Третiй пiдхiд,  започаткований працями О. Кониського, 
Ю. Шевельов називає нацiоналiстичним. Для представникiв 
цього напряму, до кола яких зараховував Б. Грiнченка, С. Смаль-
Стоцького, Л. Бiлецького та iн., Т. Шевченко став утiленням 
нацiонального свiтогляду, речником i символом нацiонального 
визволення.

Окремо вчений видiляв естетично-формалiстичний пiд-
хiд, фундаторами якого називав М. Євшана та iнших «хатян» 
(критикiв, що гуртувалися довкола журналу «Українська хата» 
(1909–1914). У межах цього дослiдницького напряму  працюва-
ли А. Нiковський, П. Филипович, А. Шамрай, О. Дорошкевич, 
I. Айзеншток, Ф. Колесса та iн. Їхнi роботи стали найбiльшим 
досягненням шевченкознавства першої третини ХХ ст.

Радянське шевченкознавство Ю. Шевельов уважав псевдо-
iсторичним. «Унiверсальнi вартостi творчостi й дiяльностi 
Шевченка замовчуються, поета намагаються показати тiльки 
як представника своєї доби, яка й собi висвiтлюється пропаган-
дивно спрощено» [7, с. 12].
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Найновiший етап у шевченкознавствi, названий Ю. Ше-
вельовим синтетичним чи iнтегральним, репрезентують 
iмена Г. Грабовича, Б. Рубчака, Л. Плюща, М. Павлишина. За 
вiдмiнностi дослiдницьких пiдходiв усiх їх об’єднує вiдмова вiд 
псевдо iсторизму радянської науки, прагнення «схопити текст 
iнтегрально – як рух вiд тексту до особи i знов вiд особи до 
текс ту, своєрiдний психологiзм, але психологiзм узагальнений, 
так би мовити. Звiдси звернення до мiту, переступлення через 
багато рiзних табу» [7, с. 13].

Звiсно, зазначена перiодизацiйна схема є досить спроще-
ною, на що вказував i сам Ю. Шевельов. Вона має як сильнi, 
так i вразливi мiсця. На думку сучасного дослiдника, така 
класифiкацiя методологiчних засад «охоплює сутнiснi риси 
процесу осягнення творчостi українського поета, не акцентую-
чи, проте, на складностi й суперечливостi цього еволюцiйного 
процесу, бо в кожному з названих пiдходiв виразно окресленi 
взаємно протилежнi тенденцiї, по яких не раз проходить вододiл 
мiж шевченкознавством в Українi та в емiграцiї» [3, с. 54]. Вiд 
себе додамо, що видається не зовсiм вдалим окреслення мето-
ду М. Євшана як естетико-формалiстичного. О. Бартко спра-
ведливо назвала провiдним пiдходом лiтературних критикiв 
журналу «Українська хата», зокрема М. Євшана, психоесте-
тичний аналiз, метою якого було не самодостатнє з’ясування 
рис психiки окремого автора, а швидше її вплив на продуку-
вання певних естетичних поглядiв, якi не тiльки реалiзувались 
у виробленому естетичному свiтоглядi, а й виявилися в доборi 
вiдповiдних художнiх форм.

Потребують суттєвої корекцiї погляди Ю. Шевельова на 
мiсце i роль у розвитку шевченкознавства такої постатi, як 
Сергiй Єфремов. Учений залишився послiдовним противни-
ком тих методологiчних засад, на якi спирався С. Єфремов 
при тлумаченнi iсторико-лiтературного процесу загалом та 
творчостi окремих письменникiв зокрема. «Iсторiї українсько-
го письменства» С. Єфремова дослiдник закидав антиiсторизм, 
дуальне розумiння лiтературного процесу та беззмiстовнi 
апеляцiї до «народу» i «народностi». Ю. Шевельов подiляв 
погляди В. Петрова, який у своїй працi «Провiднi етапи 
шевченко знавства» (1947) доводив, що радянське шевченко-
знавство продовжує розвивати народницьку концепцiю 
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Т. Шевченка, найповнiше виражену в працях С. Єфремова. 
До того ж сам єфремiвський пiдхiд до Кобзаря вiн уважав не 
науковим, а культовим. Можна лише здогадуватись, чи така 
оцiнка вiдбивала справжнi переконання самого В. Петрова, чи 
випливала з виконання замовлення його покровителiв з радян-
ських спецслужб щодо дискредитацiї поглядiв такої видатної 
постатi в iсторiї України, якою був академiк Сергiй Єфремов. 
Але як би там не було, таке трактування є упередженим i не 
вiдповiдає справжньому стану речей, адже нарiжний концепт 
єфремiвського тлумачення Т. Шевченка – погляд на нього на-
самперед як на нацiонального поета, з чим послiдовно й на-
полегливо боролось офiцiйне радянське шевченкознавство. 
Визначальним для С. Єфремова був науковий пiдхiд до худож-
ньої творчостi, а в радянському лiтературознавствi домiнував 
класовий, партiйний, а отже, одномiрний спосiб iнтерпретацiї 
мистецьких явищ. I хоча сам Ю. Шевельов визнавав значен-
ня бiографiчних праць С. Єфремова про Т. Шевченка, належно 
оцiнював пiдготовленi академiком ґрунтовнi видання листу-
вання i «Щоденника» Кобзаря, загалом з його судженнями сто-
совно свого попередника ми не можемо погодитись. Очевидно, 
що в такому баченнi бiльше емоцiй, нiж об’єктивностi неупе-
редженого дослiдника.

Безсумнiвною заслугою Ю. Шевельова була пiдтримка 
своїм авторитетним словом новаторських пiдходiв до постатi 
й творчостi Т. Шевченка, праць тих учених, що вiдходили вiд 
традицiйних методiв. Важливою вiхою на шляху оновлення 
шевченкознавства, за словами дослiдника, став 1979 рiк, коли 
побачили свiт першi роботи Л. Плюща i Г. Грабовича. Їхнє зна-
чення Ю. Шевельов вбачав у тому, що «навiть бувши спiрними 
або й просто збоченими, вони виводять шевченкознавство з 
його сну, непритомности, зацiпенiння, мертвости, викликають 
дискусiю, боротьбу думок, змагання концепцiй. Вони роблять 
шевченкознавство i самого Шевченка знову живими, сучасни-
ми нам, контроверсiйними» [8, с. 6].

Для монографiї Л. Плюща «Екзод Тараса Шевченка»  Ю. Ше-
вельов пiдготував ґрунтовну передмову, у якiй вiдзна чив праг-
нення автора поєднати традицiйнi та новiтнi методи, знайшов 
зв’язок методологiї Л. Плюща з тартуською структуралiстичною 
школою, впливи М. Бахтiна, московської мiфологiчної групи 
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(В’яч. Iванов, В. Топоров, Б. Успенський та iн.). Їх об’єднує, за 
Ю. Шевельовим, розумiння лiтературного твору як вiдкритої 
структури, що постiйно взаємодiє з iншими структурами. Тому 
Л. Плющ  i «шукає в поезiї Шевченка якраз таких структур, 
якi живуть крiзь вiки, кожного разу читаючися по-iнакшому 
серед iнших контекстiв рiзних епох» [8, с. 18]. Досягнення 
працi Л. Плюща полягає в особливому характерi iсторизму, 
який вiдрiзняється вiд iсторизму радянського шевченкоз-
навства. «У творах Шевченка вiн шукає i находить минуле 
iндоєвропейське, минуле слов’янське, минуле українське, мину-
ле Шевченка i – кiнець кiнцем, либонь, минуле своє» [8, с. 19].

Ю. Шевельов указує також на слабкi мiсця дослiдницького 
пiдходу Л. Плюща, зокрема, тяжiння до авторської 
каламбуризацiї, анаграм, перерозкладу слiв, прагнення охарак-
теризувати семантику звукової органiзацiї вiрша – усе те, що 
вчений назвав iнфрасемантичним прочитанням. Вразливiсть 
таких трактувань полягає в тому, що їх не можна перевiрити та 
проконтро лювати. «Але завдання науки не тiльки в тому, щоб 
усе чесно описувати, а i в тому, щоб будити думку. Цю функцiю 
виконує книжка Плюща, i подає вона багато переконливих 
пропозицiй. Тi, що непевнi, теж ведуть думку вперед» [8, с. 17].

Праця Л. Плюща вiдкрила тi сторони життя i творчостi 
Т. Шевченка, якi ранiше з рiзних причин не були предме-
том дослiдницької обсервацiї. «Десятилiття нам вкладали в 
свiдомiсть образ Шевченка як апостола сокири, як “револю-
цiйного демократа”, себто борця за соцiальне визволення “тру-
дящих”. Вкладали так уперто й послiдовно, що не тiльки на 
Українi, але й поза нею в цей образ почали вiрити, тiльки – на 
емiграцiї – додаючи до визволення соцiального нацiональне. 
Але Шевченко був не меншою мiрою апостолом чогось зовсiм 
iншого – правди i науки. Книжка Плюща аж нiяк не замов-
чує видива кривавої помсти в свiтобаченнi Шевченка, але 
рiшуче i переконливо вона показує iнший аспект, про який ми 
зовсiм забули. Коли ще й помину не було про “революцiйних 
демократiв”, Шевченко виростав (i лишився вiрним) на 
релiгiйнiй лiтературi, нiколи не обтрусився з цiєї атмосфе-
ри, а в роки заслання вiдповiдне свiтовiдчуття перетворив на 
свiтогляд. Не Бєлiнський чи Чернишевський, i не тiльки Бiблiя, 
а й акафiсти, житiя святих, Отцi Церкви, Тома Кемпiйський, 
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просто навiть церковнi календарi» [8, c. 19–20]. Л. Плющ до-
водить, що шукання святостi – константа духовного життя i 
творчостi поета. Не замовчуючи бунтарського, руїнницького, 
нова книжка Л. Плюща показує рух до святого через аналiз 
лектури Т. Шевченка, його переживань, свiдчень учасникiв, але 
насамперед – через лiтературнi твори.

Ю. Шевельов у власних шевченкознавчих студiях i сам зо-
середжувався на малодослiджених аспектах спадщини Кобза-
ря. Серед праць, присвячених творчостi Т. Шевченка, особливе 
мiсце посiдає стаття «1860 рiк у творчостi Тараса Шевченка» 
(1962). Слiд зазначити, що iнтерес до останнього року жит-
тя найвiдомiшого українського поета з’явився ще на початку 
творчого шляху дослiдника. Зокрема, у статтi «Шевченко – 
класик?» (1943), що постала як вiдгук на книгу Є.-Ю. Пелен-
ського «Шевченко – класик. 1855–1861» (1942), вiн наголошу-
вав, що це чи не «найцiкавiший перiод у розвитку Шевченка 
взагалi, досi явно недооцiнюваний, не сприйманий належно i не 
розкритий науково-критично» [9, c. 23]. Для Ю. Шевельова не-
прийнятне як усталене в радянському шевченкознавствi поло-
ження про еволюцiю Т. Шевченка вiд романтизму до реалiзму, 
так i головний концепт працi Є.-Ю. Пеленського, вiдповiдно 
до якого рух естетичної свiдомостi Кобзаря вiдбувався в 
напрямi класицизму. «Думається, що в тiм то й суть, що нiяких 
-iзмiв притягати не треба, що пiзнiй Шевченко такий глибо-
кий i такий своєрiдний, що всякий -iзм для нього прокрусто-
ве ложе, що всяке намагання вкласти його на певну поличку 
непотрiбне й недоречне насильство над вiчно живою данiстю 
його поезiї. Широко i смiливо черпаючи своє звiдусiль – з жит-
тя i з лiтератури, з iсторiї i з сучасностi, з України i з iнших зе-
мель – Шевченко в небувалiй доти синтезi споруджує могутнi 
й величнi засади свого стилю» [9, c. 32].

Ю. Шевельов доводить, що останнi роки творчостi Т. Шев-
ченка пройшли пiд знаком синтезу рiзних стильових елементiв 
i називати Т. Шевченка класиком можна в тому значеннi, у яко-
му говорять про класичнiсть Й. Гете чи О. Пушкiна. Вiн «осяг-
нув в останнi роки життя цiєї мудрої й глибокої ощадностi, цiєї 
прозорої i непрозiрної глибини, цiєї властивостi тисячо кратно 
дробити кожний промiнь i в кожному його заломi й виблиску 
вбачати вияв мудрих i вiчних законiв життя – хоч, звичайно 
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форми цього виявлення в нього глибоко своєрiднi i не мають 
нiчого спiльного нi з Гете, нi з Пушкiним. У такому розумiннi 
Шевченко – класик i тiльки в такому» [9, с. 40].

Iдея про творчу iндивiдуальнiсть як рушiйну силу 
лiтературного процесу, його головний суб’єкт є наскрiзною у 
творчостi Ю. Шевельова. Яскравим взiрцем такої особистостi, 
що виламується з тiсних меж будь-якого стилю, i бачився Та-
рас Шевченко. Вiн – «володар усiх iсторично-заповiджених 
українськiй поезiї стилiв їх руйнувач, комбiнатор i поглиблювач, 
дерзновенний експериментатор i генiальний синтетик – глибо-
ко нацiональний i цiлком позахуторянський – цей Шевченко 
може стати прапором нової поезiї. Це диктує нам дiялектика 
лiтературного процесу, це диктує нам i потреба вияснити в 
словi правду нашої душi – української душi…» [6, с. 624].

У працi «1860 рiк у творчостi Тараса Шевченка» дослiдник 
поглиблює та розвиває основнi iдеї своєї ранньої роботи. На-
голосивши на вражаючiй цiлiсностi творчостi Т. Шевченка, 
учений розглядає характер тих змiн, що вiдбулися в останнiй 
рiк поетового життя, котрий Ю. Шевельов називає другим пе-
тербурзьким перiодом. Цi змiни позначилися на трактуваннi 
провiдних iдей творчостi Т. Шевченка, на еволюцiї стилю вiд 
деструктивного, сум’ятного до зосередженого, монолiтного 
i гармонiйного. Пiдґрунтям цих процесiв вiн уважав зрушен-
ня у свiтоглядi й настроях поета, визначальним для яких ста-
ло особливе вiдчуття вселенської злагоди, гармонiї, душевної 
рiвноваги, злиття зi Всесвiтом в iдеальнiй гармонiї. Вiдповiдно 
у творах цього часу Ю. Шерех бачить «певне злагiднення го-
лосу, вигасання або пом’якшення мотивiв гнiву, ненавистi, 
помсти, натомiсть посилення мотивiв великодушностi, тону 
iронiї; водночас стилiстика його стає строгiшою, ощаднiшою, 
але не зазнає спрощення – навпаки, тяжiє до езотеричностi»  
[1, с. 26]. Учений доводить, що в останнi мiсяцi свого земного 
життя Т. Шевченко виробив iнакший пiдхiд до ключової проб-
леми своєї творчостi – проблеми нацiональної свободи України. 
Нове бачення визволення людини й нацiї засвiдчує, на думку 
дослiдника, поезiя «Бували войни й вiйськовiї свари…» (листо-
пад 1860). У нiй iдеться про нацiональну трагедiю-зраду свого 
народу українською елiтою, для якого вона, за словами поета, 
стала дядьками «отечества чужого». I все ж таки твiр прониза-
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ний iсторичним оптимiзмом, пов’язаним з вiрою у вiдродження 
України не шляхом кривавої революцiї, а через трiумф Правди 
i Справедливостi. «…Не у кривавих битвах та сутичках мину-
лого i не у слiпому бунтi бачить тепер Т. Шевченко визволення 
людини, а в становленнi внутрiшньої гармонiї людської душi, 
гармонiї взаємин людських душ. Якщо цiєї гармонiї буде досяг-
нуто, проблема України вирiшиться сама собою» [6, с. 80–81].

Досi зберiгає свою актуальнiсть думка Ю. Шевельова щодо 
необхiдностi переосмислення всiх перiодiв життя i творчостi 
Т. Шевченка для визначення їх спiльних i вiдмiнних рис. I на 
цьому шляху праця дослiдника про останнiй рiк життя Кобза-
ря має неабияке теоретичне й методологiчне значення.

Студiям Ю. Шевельова завжди притаманний несподiваний 
пiдхiд до предмета дослiдження, а також властиве нестандарт-
не бачення навiть хрестоматiйних творiв, у яких вiн знаходив 
прихований вiд iнших змiст. Iз цього погляду досить показо-
вою є стаття «Критика поетичним словом», що постала на 
основi доповiдi на науковiй конференцiї 1989 року, присвяченiй 
175-рiччю вiд дня народження Т. Шевченка. У нiй дослiдник 
веде мову про складнiсть лiтературної позицiї Т. Шевченка 
стосовно своїх видатних попередникiв – I. Котляревсько-
го та Г. Квiтки-Основ’яненка, висловлену ним у поезiях «На 
вiчну пам’ять Котляревському» (1838) i «До Основ’яненка» 
(1839). У цих творах, на думку Ю. Шевельова, поет у художнiй 
формi виразив ставлення до своїх лiтературних батькiв – 
«попри  всю пошану – це нищiвна критика й заперечення» [6, 
с. 95]. Дослiдник так бачить формулу стосункiв мiж поетом-
початкiвцем i лiтературними метрами: «Шевченко мусiв запе-
речити Котляревського й Квiтку, але це завдяки їм сталося так, 
що вiн не мусiв починати на порожньому мiсцi, з мовчазних мо-
гил без живих свiдкiв. Тож неублаганна, безкомпромiсна кри-
тика не виключала пошани. Стосунки були як мiж батьками й 
дитиною, не як мiж чужинцями» [6, с. 96].

Ю. Шевельов, як це здебiльшого в нього буває, виходить за 
межi однiєї проблеми, торкається цiлої низки важливих пи-
тань, зокрема ролi суржику в становленнi нової лiтературної 
мови, рiзних концепцiй лiтературного процесу тощо. Допо-
магає глибшому розкриттю лiтературної ситуацiї початку 
XIX ст. мiркування вченого з приводу специфiки тогочасної 
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української лiтературної критики. «Це критика синкретична, 
ще не вiдокремлена вiд того, що скоро мало стати окремими 
й вiдмiнними жанрами. Тут i лiтературний манiфест, i поетич-
на вiзiя минулого й сучасного, i документ особистого жит-
тя» [6, с. 97].

Дослiдники вже вiдзначали пiдвищений iнтерес Ю. Ше-
вельова до так званих гiбридних, пограничних видiв мис-
тецької творчостi, що постали на межi лiтератури i живопису, 
лiтератури i кiно, лiтератури i театру тощо. Тому не випадко-
вою видається оригiнальна спроба Ю. Шевельова порiвняти 
художнi свiти живописця М. Ґе i Т. Шевченка, реалiзована в 
статтях «Микола Ґе i Тарас Шевченко: мистець у вiдмiнному 
контекстi» (1990) i «Слiдами Миколи Ґе: Париж i Київ» (1991). 
Несподiване зiставлення цих, здавалося б, дуже рiзних постатей 
дало змогу виявити дивовижну схожiсть Т. Шевченка i М. Ґе в 
поглядах на свiт i людину, суголоснiсть провiдних образiв i тем 
їхньої творчостi. Розмiрковуючи над питанням творчого мето-
ду митцiв, дослiдник пропонує означувати твори М. Ґе на схилi 
життя поняттям «передекспресiонiзм». Риси цього стилю вiн 
знаходить i в поезiї Т. Шевченка: «Енергiйний мазок, спро-
щення, напрямленiсть, вихоплювання окремих частин цiлого i 
яскрава їх подача, маємо те саме розумiння художнього твору – 
не як точної копiї реальних речей, а як узагальнення певних 
понять – i те саме розумiння завдань мистецтва взагалi: воно 
для них обох не iмiтацiя природи, а спосiб заражати людей по-
чуттям й iдеями» [6, с. 136]. Брак фактичного матерiалу не дав 
змоги вченому вiдповiсти на низку важливих питань, зокрема 
щодо причин такої разючої подiбностi мiж двома митцями, якi 
не були навiть особисто знайомi мiж собою. Проте згадалися 
слова Ю. Шевельова, що «поставити проблему в науцi часто 
важить не менше, нiж розв’язати її. Бо постава проблеми при-
вертає до неї увагу iнших дослiдникiв, i вони доробляють або 
виправляють те, що не обґрунтовано або хибно розроблено в 
першого автора» [9, с. 23].

Своїми працями Ю. Шевельов вiдстоював бачення Т. Шев-
ченка як «творця специфiчного, свого власного уявлення про 
свiт i мiсце людини в ньому, Шевченка-фiлософа, носiя оста-
точної правди, вiдважного експериментатора з мовою, поетич-
ними образами, стилем» [6, с. 132]. Основнi шевченкознавчi 
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дослiдження вченого написанi в тi роки, коли на материковiй 
Українi наукове шевченкознавство перебувало пiд жорстким 
iдеологiчним тиском. Зусиллями Ю. Шевельова та iнших 
дослiдникiв з емiграцiї вдалося не лише зберегти кращi традицiї 
шевченкознавчої науки, а й збагатити її оригiнальними пра-
цями, концепцiями, iдеями. Його твори допомагають глибше 
збагнути постать i спадщину Т. Шевченка й водночас краще 
уявити загальну картину духовного обличчя тiєї доби, у якiй 
жив i працював поет. Ю. Шевельов пiдтримував новаторськi 
пошуки в шевченкознавствi, пов’язанi з iменами Г. Грабови-
ча, Л. Плюща, О. Забужко. Особливим його внеском у роз-
виток науки є дослiдження творчостi останнього року життя 
найбiльшого українського письменника, що є наскрiзною те-
мою шевченкiани Ю. Шевельова.
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Анна Зайцева 
(Луганськ)

ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
У ТВОРЧОСТI ОЛЕНИ ПЧIЛКИ

Кобзарю наш! Хвали не треба
Твоїм пiсням, твоїм думкам.

Немов зоря з ясного неба 
Вони пiввiку сяють нам!

Олена Пчiлка

Могутнiй вплив на розвиток української культури Тараса 
Григоровича Шевченка, творчiстю якого надихалися величнi 
свiтила української лiтератури протягом багатьох рокiв, за-
лишається цiкавим й актуальним питанням для сучасних 
дослiдникiв. Серед письменникiв, життєва позицiя й творче 
кредо яких зазнали знач ного впливу Великого Кобзаря, слiд 
вiдзначити вiдому дiячку української культури та науки Оле-
ну Пчiлку, доробок якої з таких позицiй ґрунтовно не вивча-
ли в українському лiтературознавствi. Серед дослiджень, при-
свячених життєвому та творчому шляху Т. Шевченка, варто 
вiдзначити монографiю О. Забужко «Шевченкiв мiф Украї-
ни: спроба фiлософського аналiзу» [5], де виокремлено й об-
ґрунтовано етапи духовного зростання Кобзаря; монографiю 
Г. Грабовича «Шевченко як мiфотворець» [3], у якiй дослiдник 
на основi структуралiстського аналiзу подає своє тлумачення 
творчостi письменника; працю Г. Клочека «Поезiя Тараса Шев-
ченка: сучасна iнтерпретацiя» [7], у якiй науковець наголосив 
на потребi дослiдження не лише творчого доробку митця, але i 
його постатi; монографiю П. Зайцева «Життя Тараса Шевчен-
ка» [6], яка репрезентує яскравi сторiнки життєвої й творчої 
бiографiї письменника, тощо. 

Мета статтi – проаналiзувати рецепцiю постатi Т. Шевченка 
у творчостi Олени Пчiлки. Досягнення мети передбачає вико-
нання таких завдань: з’ясувати точки дотику поглядiв Т. Шев-
ченка i свiтоглядної позицiї Олени Пчiлки, а також визначи-
ти особливостi втiлення мисткинею його iдей у дiяльностi та 
творчостi.
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Вагоме значення для формування особистостi Олени 
Пчiлки, її життєвої позицiї та творчого потенцiалу мав, перш 
за все, вплив сiмейного середовища. Сама письменниця так 
характеризувала свої дитячi роки: «Українська течiя оточува-
ла нас могутньо; з усiм тим зливалося й наше власне, через те, 
що ми не були штучно вiдiрванi вiд того всього хатнiм вихо-
ванням i всiм нашим життям. <...> Чи ж можна було нам не 
знати українського слова, коли воно було просто таки нашою 
рiдною, притаманною стихiєю?» [9, с. 220]. Вихованням дiтей 
i прищепленням їм любовi до книги займався батько Олени 
Пчiлки – Петро Якимович Драгоманов, який був людиною 
освiченою, мав лiтературний хист i слiдкував за здобутками 
української та свiтової науки й культури. Завдяки батьковi ще з 
юних лiт Оленi Пчiлцi були вiдомi твори Т. Шевченка. Переїзд 
мисткинi на навчання до Києва вiдiграв вирiшальне значення в 
її життi й формуваннi творчих уподобань. Письменниця потра-
пила в оточення свого брата Михайла Драгоманова. Саме брат 
був головним наставником i порадником Олени Пчiлки, тому 
постать Т. Шевченка вiдiграла важливу роль у формуваннi 
нацiональних почуттiв мисткинi, оскiльки Михайло вважав, 
що «українськi лiтератори повиннi йти своїм шляхом i, як 
Шевченко, черпати мотиви життя з народної творчостi, з iсторiї 
своєї Батькiвщини» [8, с. 6]. Вона опинилася «в ядрi “Старої 
громади” серед таких свiтил української культури як М. Ста-
рицький, М. Лисенко формувався її свiтогляд, лiтературно-
естетичнi смаки, громадянське, письменницьке кредо, яке до 
кiнця її життя майже не зазнало суттєвих змiн» [8, с. 5].

Олена Пчiлка належить до когорти тих українських митцiв, 
якi вважали Т. Шевченка своїм духовним учителем, iдеологiчним 
наставником, взiрцем для боротьби за нацiональне вiдродження 
українського народу. Тому протягом усього життя мисткиня  
займалася популяризацiєю його життєвого й творчого шляху.  
Перу Олени Пчiлки належать поезiї «До Кобзаря», «На 
Шевченковiй могилi», «Тарасовий пам’ятник», п’єси «Щас-
ливий день Тараса Кравченка», «Весняний ранок Тарасовий», 
«Кобзаревi дiти», оповiдання «Тарасове свято» тощо. Мистки-
нею було органiзовано значну кiлькiть шевченкiвських свят та 
ранкiв для дiтей, лiтературних вечорiв з нагоди ювiлеїв Т. Шев-
ченка, роковин його пам’ятi та iн. Зокрема, слiд вiдзначити 
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дiяльнiсть Київського Українського клубу, до складу якого вхо-
дила й Олена Пчiлка. Так, саме Українським клубом було впер-
ше в Києвi органiзовано свято, присвячене величнiй постатi 
Т. Шевченка, яке було спрямоване на заохочення українцiв до 
активної громадянської позицiї, духовного збагачення кожної 
особистостi засобами української культури, iсторiї та традицiй. 
Саме iз цiєю метою дiячi Клубу органiзовували вечори пам’ятi  
видатних митцiв України, якi сприяли формуванню нацiо-
нальних почуттiв, згуртовували народ навколо iдей нацiо-
нального самовизначення й культурного вiдродження. Знамен-
ною подiєю стали урочистостi 1920 року, присвяченi творчостi 
Т. Шевченка, коли Олена Пчiлка пов’язала жовто-блакитний 
прапор на бюстi Кобзаря – на протест офiцiйнiй вимозi влади 
використовувати державну символiку УНР. Цей випадок був 
негативно сприйнятий представниками влади, унаслiдок чого 
мисткиню ненадовго було ув’язнено.

З огляду на те, що Т. Шевченко для Олени Пчiлки – «зразок 
мужностi й незламностi, вiрностi високим iдеалам» [2, с. 15], 
його життя для письменницi було незмiнним взiрцем, тому її 
поезiя «До Кобзаря» сповнена думками про силу духу Шев-
ченка, захопленням його волею до життя i свободи пропри всi 
негаразди та арешти: «Ти не позбувсь думок юнацьких, / Не од-
цуравсь нi в полонi, / Нi в диких нетрах азiацьких, / Де довгi 
роки йшли сумнi…» [11, с. 69].

Тема вiдчаю i надiї, що звучить у рядках «Не дай Господь 
дожить до того, / Щоб вiру щиру загубить, / Позбудься по-
риву святого, / Руками думку задавить!» [11, с. 70], спонукає 
письмен ницю звернутися до Кобзаря iз проханням навчити 
українцiв не зраджувати своїм життєвим принципам i жити 
з непохитною вiрою у свiтле майбутнє: «Кобзарю наш, почуй 
благання / I жить навчи нас так, як ти: / Щоб найсвятiшi пори-
вання / Аж до могили донести» [11, с. 70].

Олена Пчiлка, палка шанувальниця постатi Т. Шевченка, 
нерiдко вiдвiдувала могилу Великого Кобзаря на Чернечiй 
горi поблизу Канева. Її враження стали основою для пережи-
вань лiричної героїнi поезiї «На Шевченковiй могилi». Сумний 
лiричний настрiй вiрша вiдтворює особистi емоцiї письменницi: 
«Я на Тарасовiй могилi / Стою сама в журбi нiмiй, / Сплелися 
в думки легкокрилi / Моя задума й смуток мiй…» [12, с. 220]. 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



168

 Переживання поетеси стають дуже глибокими й емоцiйними, 
коли вона перебуває на самотi: «Нема юрби, немає гуку, / 
 Мовчить околиця смутна, – / Та виразнiш про давню муку / 
Могила мовить самотна…» [12, с. 220]. На могилу Т. Шевченка 
за його муки Олена Пчiлка поклала гiлку барвiнку та польову 
квiтку, якi нагадуватимуть Кобзаревi про рiдний край, моги-
ли козакiв, що були так часто ним оспiванi у творах: «Тарасе 
Батьку! Ти вгадаєш, / Де квiтка тая процвiла, / Красу журли-
вую впiзнаєш, / Що в краю рiдному зросла» [12, с. 220]. Звер-
нення «Тарасе Батьку» є свiдченням шанобливого ставлення 
мисткинi до Кобзаря, уособленням думки про те, що Шевченко 
є iдеологiчним батьком не лише самої письменницi, а й усього 
українського народу.

У поезiї спостерiгаємо поєднання реального свiту («Я на 
Тарасовiй могилi / Стою сама в журбi нiмiй…» [12, с. 220]) зi 
свi том духовним: «Я чую дух святої сили / Пiд тим проречис-
тим хрестом» [12, с. 220].

Глибоко шануючи постать Великого Кобзаря, мисткиня  пе-
реймалася проблемою спорудження пам’ятника Т. Шев ченковi, 
адже багато рокiв минуло з моменту його смертi, а про встанов-
лення монумента не було й мови. Цi переживання були взятi 
за основу для вiрша Олени Пчiлки «Тарасовий пам’ятник». 
У поезiї репрезентовано спробу мисткинi силою поетичного 
слова вплинути на суспiльство з метою сприяння вшанування 
пам’ятi визначного українського дiяча. Зокрема, рядки «Стоїть 
лише хрест одинокий, / Мов образ страждання i мук / <…> Се – 
пом ник на всю Україну, Рамена свої простяга, / Немов би на 
рiдну країну, Вiн Господа просить, блага» [14, с. 86] вказують на 
гостру потребу спорудження пам’ятника Великому Кобзаревi.

У своїх творах, як i в життi, Олена Пчiлка особливого значен-
ня надавала нацiональному вихованню молодого поколiння. Зва-
жаючи на те, що творчiсть Т. Шевченка була для неї iдео логiчним 
взiрцем, мисткиня часто запозичувала мотиви його творiв, а об-
раз Кобзаря нерiдко ставав центральним. У цьому сенсi варто 
вiдзначити п’єси, орiєнтованi на дитячу аудиторiю. Дослiдниця 
творчостi Олени Пчiлки Л. Мiрошниченко вiдзначила, що «в її 
дитячому театрi тема Кобзаря – лейт мотивна: вiд згадок про по-
ета (“Щасливий день Тараса Кравченка”) та iнсценiвок з його 
дитинства з використанням творiв (“Весняний ранок Тарасо-
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вий”) до спроб поєднання у дiйствi реальних подiй з поетового 
життя з епiзодами з його творiв (“Кобзаревi дiти”)» [10, с. 118]. 

Так, п’єсу «Щасливий день Тараса Кравченка» було напи-
сано 1920 року в Гадячi. Головними персонажами твору є дiти, 
зокрема Ганя, Тимiш та Микола, якi зi своєю матiр’ю мешкають 
на кухнi в родини письменникiв. Окрiм них у цьому домi осе-
лилися сажотруси Федiр i Тарас, якi живуть у комiрчинi. Тарас 
має поетичний талант – вправно пише вiршi, за що оточуючi 
його дуже хвалять. Хлопчина тяжiє до науки, на заробленi ко-
шти купує книжки, цiкавиться iсторiєю, страшнi сторiнки якої 
дуже його хвилюють. Своїми переживаннями Тарас дiлиться 
з Любою – дiвчинкою з письменницької сiм’ї. Зокрема, хлоп-
чина переповiдає Любi подвиги Богдана Хмельницького, про 
бiй пiд Берестечком, i це спонукає Тараса до написання вiр ша. 
Хлопець декламує його перед Любою та iншими дiтьми, якi iз 
захопленням слухають. Враженi талантом звичайного хлопчи-
ка, слухачi пророкують йому славу Т. Шевченка. Проте юний 
поет з ними не погоджується, адже вважає, що Тарасiв на свiтi 
безлiч, а такий визначний дiяч як Шевченко – єдиний. Саме ця 
провiдна думка побутувала й у iнших творах письменницi.

П’єса «Весняний ранок Тарасовий», написана для дитя-
чого театру, побачила свiт на сторiнках «Молодої України» 
1914 року, коли вiдзначався столiтнiй ювiлей вiд дня народжен-
ня Т. Шевченка. У передмовi до видання редакторка журналу 
спонукає молоде поколiння вшановувати пам’ять Великого 
Кобзаря, який був справжнiм сином своєї Батькiвщини, любив 
i плекав українське слово, його народ: «Любив i всiм українцям 
заповiдав те саме: шанувати рiдне слово, любити дорогу Украї-
ну i обiйняти найменших убогих братiв» [1, с. 2].

Як i в iнших творах для дiтей, дiйовими особами в п’єсi є 
дiти, якi, крiм дiвчинки Олени, походять з бiдних крiпацьких 
родин. Чотирнадцятилiтнiй хлопчик Тарас, який пасе ягнят, 
має найгiрше становище, тому що «в його ж матерi нема. Вiн 
сирота. Нiхто й не пожалує! Всi збиткуються. Мачуха бьє» 
[1, с. 7]. Проте, попри всi негаразди, хлопчик умiє читати,  
цiкавиться iсторiєю, має хист до малювання, сподiвається на 
свiтле майбутнє: «Я не ледащо! Я хочу робити, працювати, 
я шукаю людей, щоб добру навчили! Ну, що-ж, коли я сирота, 
коли я нещасний уродився!» [1, с. 22]. 
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Окрiм уведення в полотно твору образу Тараса, у п’єсi по-
дано один iз творiв Т. Шевченка («Чи ти мене, Боже милий…») 
з примiткою авторки про його наявнiсть у «Кобзарi», що є не 
лише прикладом ушанування постатi великого письменника, 
а й популяризацiєю його творчостi.

П’єсу «Кобзаревi дiти», присвячену постатi Т. Шевченка, 
було написано в будинку А. Макарової 1920 року. Дослiдниця 
Л. Дрофань стверджує, що «ця одноактна п’єса створена за мо-
тивами творiв Шевченка “Катерина”, “Перебендя” та багатьох 
iнших, у яких змальовується тяжке життя сироти, поневiряння 
в наймах, у чужих людей» [4, с. 131]. Так, Ганна, яка працює най-
мичкою в козака-хуторянина дiда Трохима, має багато спiльних 
рис з головними героїнями творiв Кобзаря, якi переважно 
закрiпаченi або блукають у пошуках заробiтку, наймаючись 
за мiзерну платню. Ще одним уособ ленням шевченкiвських 
мотивiв є Тарас, тринадцятилiтнiй хлопчик-крiпак, який пасе  
ягнят. Вiн скаржиться на свою тяжку долю, розповiдає Мелан-
цi, що мати його померла, а батько одружився вдруге. Мачу-
ха дуже знущається над хлопцем, б’є його, а останнiм часом 
вiддала в найми, де з нього також збиткуються. 

Варто вiдзначити символiчний образ слiпого кобзаря – дiда 
Перебендi, який уособлює iсторичне минуле України. Вiн 
розповiдає дiтям про те, як вiн був i ченцем в монастирi, i на 
Запорiжжi мiж козацтвом. На вiйнi йому опалило очi з гармати, 
тому вiн ослiп i залишок свого життя мандрує по свiту.

Прозовi твори Олени Пчiлки також засвiдчують вагомий 
вплив Т. Шевченка на мисткиню. Зокрема, дiя оповiдан ня 
«Тарасове свято» вiдбувається перед Рiздвом, коли два юнаки- 
коминярi Тарас та Андрiй вирiшують привiтати багатших лю-
дей, у яких вони чистять комини, зi святом. Тарас має поетич-
ний хист, вiн пропонує товаришевi не просто вручати листiвки 
з пiдписом «Вiтаємо», а написати на них вiршi, складенi ним 
особисто. Проте постає питання, як пiдписатися. Знову ж 
таки Тарас пропонує: «Тiлько ти слухай, i не смiйся: я в однiй 
книжеч цi українськiй якось вичитав <…> там замiсть “трубо-
чист” написано було “комiнарь” – i менi те слово дуже сподо-
балось!» [13, с. 5]. Ця риса свiдчить не лише про обдарованiсть 
хлопця, а й про тяжiння юнака до знань, його любов до укра-
їнської мови.
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Морозного рiздвяного ранку, коли хлопцi вирушили роз-
давати листiвки з вiршами, Тараса охопив страх: «Правда, ко-
жен раз його серце затiпається, як хто з панiв розгорне вiршi 
в прихожiй, та, дивлячись у аркушик, iде далi в горницi» [13, 
с. 12]. Завiтавши з поздоровленнями в господу до молодої пан-
ночки, якiй дуже сподобалися вiршi Тараса, хлопцi отрима-
ли щедрого гостинця. Проте поета бiльше вразило захоплен-
ня господинi його вiршами: «Вiн навiть не дивився, скiлько 
було дано: серце його було повне словами, хвалою привiтної 
панночки; обличчя його сяяло радiстю навiть на улицi»  
[13, с. 12].

На зiбранi юнаками кошти було вирiшено влаштувати свят-
ковий бенкет, на який зiбралася переважно молодь. Гостi, сидя-
чи за столом, гомонiли про всiлякi справи. Андрiй почав вихва-
ляти Тараса за його вiршi, завдяки яким вони зiбрали чимало 
коштiв. Гостi заходилися порiвнювати юнака з Т. Шевченком, 
проте вiн сором’язливо вiдмовив: «Куди менi!..» [13, с. 16]. Коли 
розпочалися танцi, Тарас залишився наодинцi з Марусею, яка 
давно припала юнаковi до серця. Цього вечора й вiн здавався 
дiвчинi дуже привабливим, не таким, як був ранiше: «Завжди 
блiдий, а сьогоднi грає краска в виду; i волосся так гарно спадає 
часом на чоло, як вiн до неї нахиляється. Гарне волосся, немов 
кучеряве, – i чорне таке <…> А як йому гарно в тiй червонiй 
стьожцi! Хоч мiг би вiн i в панськiй сорочцi ходить, – зовсiм вiн 
як панич!..» [13, с. 18]. Апофеозом святкових подiй, що стали-
ся з хлопцем, був поцiлунок з Марiчкою, через який юнак був 
дуже щасливий i довго не мiг заснути: «Може бути, що в ту нiч 
не було на свiтi щасливiшого поета, вiд нашого комiнаря – Та-
раса» [13, с. 21]. 

Таким чином, аналiз творчого доробку Олени Пчiлки в 
аспектi характеристики постатi Т. Шевченка дає пiдстави кон-
статувати, що використовуючи силу впливу друкованого сло-
ва, мисткиня прагнула втiлити провiднi iдеї поета, який був для 
неї духовним учителем, iдеологiчним наставником, взiрцем 
для боротьби за нацiональне вiдродження українського на-
роду. Поетичнi та прозовi твори Олени Пчiлки, її громадська 
дiяльнiсть репрезентують цi прагнення, а також популяризу-
ють творчiсть Великого Кобзаря й спонукають до шанування 
його постатi.
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Переспективи нових дослiджень творчостi Олени Пчiлки 
вбачаємо в подальшому вивченнi специфiки творчої манери 
письменницi.

1. Весняний ранок Тарасовий: дiя для кону. – Київ : Молода Україна, 
1914. – 24 с.

2. Вишневська Н. Олена Пчiлка : [передмова] / Надiя Вишневська // Олена 
Пчiлка. Твори. – Київ : Днiпро, 1988. – С. 5–24.

3. Грабович Г. Шевченко як мiфотворець: Семантика символiв у творчостi 
поета / Григорiй Грабович. – Київ, 1991. – 212 с.

4. Дрофань Л. Берегиня / Любов Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 206 с.
5. Забужко О. Шевченкiв мiф України: спроба фiлософського аналiзу / 

Оксана Забужко. – Київ, 1997. – 144 с.
6. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – Київ, 1994. – 

453 с.
7. Клочек Г. Поезiя Тараса Шевченка: сучасна iнтерпретацiя / Григорiй 

Клочек. – Київ, 1998. – 238 с.
8. Купрата Н. Лiтературно-естетичнi та суспiльно-полiтичнi погляди 

Олени Пчiлки : навч. посiб.  / Надiя Купрата. – Одеса : ОКФА, 1998. – 64 с.
9. Мiкула О. Творчiсть Олени Пчiлки i фольклор : монографiя / Ольга 

Мiкула ; передм. В. Iвашкiва. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 312 с.
10. Мiрошниченко Л. «Український дитячий театр» Олени Пчiлки / Лари-

са Мiрошниченко // Київська старовина. – 1999. – № 4. – С. 114–125.
11. Олена Пчiлка. Сосонка / Олена Пчiлка. – Київ : Школа, 2007. – 175 с.
12. Танана Р. Олена Пчiлка i Тарасова свiтлиця / Раїса Танана // Ми-

нуле i сучасне Волинi та Полiсся. Олена Пчiлка i родина Косачiв в iсторiї 
iнтелектуальної елiти України та Волинi : наук. зб. – Луцьк, 2009. – Вип. 33. – 
С. 218–221.

13. Тарасове свято : оповiдання. – Полтава : Вид-во Г. Маркевича, 1907. – 
21 с.

14. Яблонська О. Поетична Шевченкiана Олени Пчiлки в контекстi 
розвит ку жанру / Ольга Яблонська // Минуле i сучасне Волинi та Полiсся. 
Олена Пчiлка i родина Косачiв в iсторiї iнтелектуальної елiти України та 
Волинi : наук. зб. – Луцьк, 2009. – Вип. 33. – С. 84–89.

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



173

Микола Зимомря 
(Дрогобич)

ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  

АСПЕКТ НАДIНТЕРПРЕТАЦIЇ  
В НIМЕЦЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

Природа структури художнього тексту є складною та 
полiфункцiональною. Цю сутнiсть аргументовано виокре-
мив Юрiй Лотман [8], наголосивши, що вона поєднується зi 
стрижневим розумiнням якiсної та кiлькiсної сукупностi тек-
стових субструктур. Однак суголосне трактування зазнає зри-
мої трансформацiї пiд впливом рiзних чинникiв. Водночас її 
дiєвiсть особливо помiтна в ходi перекладної iнтерпретацiї. 
Йдеться про адекватне збереження такого явища, як цiлiснiсть 
семантичного коду. Саме останнiй i спроможний розкрити мо-
вою мети означувану лiнiю множинних зв’язкiв на рiвнi як об-
разу, так i мотиву. У цьому сенсi характерною постає поетика 
Шевченкового слова.

Модельна сила поезiї Тараса Шевченка заснована на 
стабiльному пiдпорядкуваннi цiннiсних засад. Їхня сутнiсть 
має зримий нацiональний ґрунт. Проте внутрiшньої чи 
зовнiшньої суперечностi тут немає, бо Шевченко, як i багато 
iнших свiточiв людської думки, володiв непiдробним даром за-
кодовувати «текст у текстi». Як слушно зазначив Iван Фран-
ко у статтi «Тарас Шевченко» (1840), приуроченiй до виходу 
«Кобзаря», «в європейськiй лiтературi сталася подiя важлива 
i характерна» [18, с. 248]. Адже зi сторiнок названої збiрки по-
став на повен зрiст образ селянина, який уособлював потужний 
потенцiал – нi, не челядi як загалу, а всього українського наро-
ду, власне, як етносу – суб’єкта. Отже, закономiрно, що україн-
ська нацiя за наступних епох убачала й добачає нинi, а саме за 
умов державної незалежностi, у Шевченковi свого духовного 
пророка, рельєфний символ нацiональної свiдомостi. Оскiльки 
той провiдник виказує поколiнням, сказати б словами I. Фран-
ка, «новi, свiтлi та вiльнi шляхи». Без перебiльшення, цей вимiр 
iз прагматичною проекцiєю на структуру художнього тексту 
[20, c. 28] та механiзм зростання предметно-образної й iдейно-
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виражальної iнформацiї не був би таким самовладним, коли б 
Т. Шевченко не звертався у своїх творчих устремлiннях до вiч-
них образiв [1, c. 128–129]. До них, зокрема, належить Хрис-
това постать у двох iпостасях – божiй i людськiй. Т. Шевченка 
як поета хвилювали цi обидвi природи. Вони єдналися в одну 
органiчну сполуку парадигмою свободи й вiри в можливiсть 
вiльного життя людини на землi. Звiдси для Т. Шевченка поста-
вала доленосна рефлексiя в пов’язi з українським народом, який 
упродовж столiть входив у державнi органiзми народiв-сусiдiв, 
але не втрачав при цьому своєї головної iдентифiкацiї – мовної 
системи. Ця концептуальна iдея набула визначальної ваги у ба-
гатьох поетичних структурах Т. Шевченка. Насамперед тих, де 
безпосередньо або опосередковано носiєм руху – по вертикалi 
й горизонталi – виокремлено образ Воскресiння. Звiсно, його 
значущим речником є Iсус Христос («Марiя», «Не грiє сон-
це на чужинi», «Єретик», «Катерина», «Москалева криниця», 
«Неофiти» та iн.). Як вiдомо, жертву Понтiя Пiлата, римського 
прокуратора Юдеї, Т. Шевченко називає 23 рази, святобливо 
iменуючи Сина Божого Христом, один раз – Iсусом, а також 
вiдповiдно один раз – по-церковнослов’янському – Iiсусом [16, 
с. 304; 388–389]. Таким чином, 25 разiв Т. Шевченко засвiдчував 
судомний поштовх свого серця назустрiч найдосконалiшому 
єству, окресленому аурою Воскресiння. Адже вiдомо: той, хто 
воскрес для життя, бiльше не вмирає. Тут нуртує рефлексiйний 
характер, наприклад, образу страстей, якi в’яжуться з єдино-
особовою адресою, з одного боку, i позаоцiночним мотивом, 
себто вiд Бога, – з другого. Тому таким аргументованим вида-
ється пiд пером автора «Подражанiя 11 псалму» зiставлення, 
сказати б, паралель мiж реальним Воскресiнням Христа в 
недiльний день загалом i вiрою в завтрашнє (зважмо – з допо-
могою Слова) Воскресiння України, зокрема:

Воскресну я! – той пан вам скаже, – 
Воскресну нинi! Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих… Возвеличу 
Малих отих рабiв нiмих!
Я на сторожi коло їх
Поставлю слово [21, с. 653].
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Високi духовнi начала передати мовою мети завжди нелег-
ко, якщо йдеться про аспект надiнтерпретацiї рiзних концептiв, 
у тому числi iдеї чи конкретизованого мотиву. Ось яку нiмець-
комовну iнтерпретацiю цитованих рядкiв подає перекладач 
Альфред Курелла :

«Ich kehre wieder», spricht der Herr,
«Ich komm’ noch heute», um zu retten
Die armen Leute, die in Ketten
Und elend sind! Ich richte auf
Die armen Sklaven aus dem Schmutze
Und stelle neben sie zum Schutze
Mein starkes Wort! [26, s. 325].

Аналiз цього перекладеного вiдповiдника свiдчить про 
невиразнiсть смислової структури тексту нiмецькою мовою. 
Щоправда, певна однозначнiсть мiж семантичними рядами 
з проекцiєю на адекватне розумiння тексту, а також шкали 
Шевченкових оцiнок має мiсце в процитованiй iнтерпретацiї 
А. Курелли. 

Збагнути iстиннiсть – означає зрозумiти i сприйняти весь 
iндивiдуальний бiль Шевченка-поета в його проханнi до Все-
держителя, аби настав для України животворний сад. А ще: 

Веселий рай
Пошли їй, Господи, подай!
Подай їй долю на сiм свiтi
I бiльш нiчого не давай... [22, c. 442, 444].

Поетова iмперативнiсть мiстить заклик, що слугує об’єкти-
вiзацiї пiзнання Божої ласки – вiд її самопроголошення до (по-
зитивного чи вiд’ємного для України) богогласного призна-
чення. Лавиноподiбно розгортається драматична колiзiя, яка 
остаточно виразна на вiдстанi активного с п р и й н я т т я Хрис-
тових страстей. Вона, завершуючись запитанням до Господа 
(до речi, Т. Шевченко неодноразово використовує традицiйнi 
звертання: «Мiй Боже милий» у творi «Подражанiє 11 псал-
му»; «О милий Боже України» в поемi «Гамалiя»), спричиняє 
ефект не уявного, а реального Вiдкуплення:
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Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землi,
А ти пишалася колись
В добрi i розкошi! Вкраїно!
Мiй любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко?
(«Осiя. Глава ХIV») [22, c. 463].

Тарас Шевченко викристалiзовує триєдинiсть природно-
го циклу буття людини (з’ява, становлення, вiдхiд у «кращi 
свiти») у широкому планетарному контекстi; в його основу по-
кладено Христове Воскресiння, що втiлилося «згiдно з Писан-
ням». Чин В о с к р е с i н н я в поетичнiй свiтобудовi (а отже, 
i вiзiї) Кобзаря, як правило, iндивiдуалiзований, закодований 
на добрих намiрах i зримих дiлах Творця з проекцiєю на «Я – 
ОСОБУ». Вiд її iменi висхiдна Шевченкова мiнiмолитва, що 
зосереджує головну увагу на конкретицi явлення, достовiрному  
ч а с i  воскресiння «Я – ОСОБИ»:

Я на сторожi коло їх
Поставлю слово.
(«Подражанiє 11 псалму») [22, c. 442].

Докладний аналiз поетичних творiв Т. Шевченка, в яких 
мiстяться авторськi звернення до образу Творця неба i землi, 
а також до єдинородного Сина Божого, призводить до одно-
значного висновку: слово – це визначальне надбання в устах 
Iсуса Христа, тобто це – норма божественної нагороди. I, до 
речi, те слово не несе розпуку, а радше є вiсником сповiдi про 
ж и в е, хоч i мовиться про Розп’ятого Сина Марiї:

I помолилась в перший раз
За нас Розп’ятому. I спас
Тебе розп’ятий син Марiї.
I ти слова його живiї
В живую душу прийняла.
I на торжища, i в чертоги
Живого iстинного Бога
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Ти слово правди понесла.
(«Неофiти») [22, c. 436].

Примiтний факт: А. Курелла вiдтворив цю картину таким 
словесним малюнком у нiмецькомовнiй iнтерпретацiї:

Betetest du zum erstenmal
Zu dem, der uns zulieb die Qual
Des Kreuzes litt. Und neues Leben
Kam in dich durch Mariens Sohn.
Sein heil’ges Wort war in dir schon,
Du nahmst es auf in deine Seele,
Trugst in Palast und Hütte fort
Das wahre, das lebend’ge Wort
Gottes, dem wir uns anbefehlen [26, s. 313].

На жаль, доводиться констатувати: нiмецькому перекладачевi 
не вдалося адекватно декодувати авторську позицiю Шевченка 
та вiдповiдний рiвень «сакрального вираження» iдеї [11, c. 140]. 
Чи варто пiдкреслювати, яким дужим згустком мислезмiсту, 
мислеформи або антитези має бути архетип мови предкiв, голос 
яких почув Шевченко, а вiдтак конгенiально передав нащадкам, 
створивши часову й просторову єднiсть поколiнь. У цьому також 
полягає сила художнього мислення Кобзаря, бо ж вiн зафiксував 
предметний для українського народу символ свободи, зок рема,  
у творах, що мiстять миролюбну причиннiсть iдеалу, так характер-
ного для хлiборобського роду як носiя усього духовного клiмату, 
позначеного образом Воскресiння. Звiдси – Шевченкове звер-
нення до Всевишнього як надприродної домiнанти, що поклика-
на вирiвняти кривди України зi знаком справедливостi, власне, 
з огляду на сучаснi акценти. Бо ж, примiром, актуально звучить 
нинi клич не декларативного, а глибинно внутрiшнього голо-
су: «Запали свiчку!». Iдеться тут передусiм про конкретику тiєї 
функцiї, що пiд пером Тараса Шевченка має чiтку спрямованiсть 
на комунiкативну м е т у, а звiдси – на комунiкативний ефект, що 
виражений сполукою – благальним звертанням:

О милий Боже України!
Не дай пропасти на чужинi,
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В неволi вольним козакам!
I сором тут, i сором там –
Вставать з чужої домовини,
На суд твiй праведний прийти,
В залiзах руки принести
I перед всiми у кайданах
Стать козаковi… [21, c. 209].

Шевченкове бачення факту несе пiзнавально-оцiночну та 
композицiйно-змiстову спiввiднесенiсть. Наскiльки виразно 
правдивою (або необ’єктивною, себто неправдивою) може бути 
iнтерпретацiя авторської iдеї? У цьому сенсi цiкавим видається 
її вимiр р о з у м i н н я в росiйськомовному перекладi Мико-
ли Асєєва (1889–1963). Ось як iлюстративно звучить наведе-
на строфа:

О милый боже Украины!
Не дай погибнуть на чужбине
В неволе вольным казакам!
И тут позор, позор и там – 
Встать из чужих гробов с повинной,
На суд твой праведный прийти,
В железах руки принести,
В цепях-оковах перед всеми
Предстать казакам… [23, c. 49]. 

Аналогiчно некоректним постає внутрiшнє уявлення  ху-
дожньої тканини на рiвнi Шевченкового образу i в нiмецько-
мовному перекладi Гедди Цiннер (1905–1994). Так, у цiй кон-
цептуально важливiй строфi взагалi вiдсутнiй образ борця за 
свободу рiдного народу: 

O Gott der Ukraine, höre!
Nimm du von uns die Schmach, die schwere,
Und lass zerschellen unsre Bande!
Oh, Schande hier – oh, droben Schande:
Aus fremdem Sarg und bar der Ehre
Zu treten vor dein Angesicht,
In Ketten schwer vor dein Gericht –
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In Ketten unter Brüdern sein!
Bewahr’ uns Gott… [25, s. 273].

У зазначеному контекстi слушним є твердження О. Потебнi. 
Автор вiдомих лекцiй з теорiї словесностi виокремив як особ-
ливо важливi три компоненти характеристики структури 
художнього твору, а саме: а) зовнiшня органiзацiя тексту 
(форма); б) внутрiшня органiзацiя тексту (змiст); в) естетич-
не вiдображення образу [15, c. 43–45]. Особливостi поети-
ки структури «текст у текстi» крiзь призму перекладацької 
iнтерпретацiї органiчно пов’язанi з названими компонента-
ми. Тому процитованi тексти мовою мети – з погляду струк-
турної та семантичної органiзацiї – цiлiсно не вiдображають 
те комунiкативне завдання, яке необхiдно вiдтворити у пе-
рекладному текстi. Таким чином, змальована ситуацiя не 
є адекватною Шевченковому оригiналу, для якого, як пра-
вило, примiтною постає наявнiсть сенсорики у пов’язi з 
нацiональною парадигмою, з одного боку, та загальнолюд-
ськими вартостями – з iншого. Iдеться також про окреслення 
«часової наступностi» [24, c. 24]. У цьому аспектi цiкавим є 
пiдхiд поета до кiлькiсного спiввiдношення компонентiв. Ось, 
наприклад, частотнiсть Шевченкового звертання до образу 
Матерi Сина Божого складає 25, тобто стiльки саме, як i до об-
разу Христа [2, c. 17–18]. На наше переконання, така кiлькiсна 
рiвновага пiд пером поета – змiстовна деталь. Без сумнiву, 
в основi оцiнок, iнспiрованих джерелами Святого Письма 
[6, c. 18], лежить глибокий трагiзм, осмислений Шевченком 
i вiдтворений у тканинi високохудожнiх поезiй. Страждання 
Iсуса на Чесному Хрестi викликають не тiльки рефлексiйний 
бiль, але й вiдображають свiтло зворотної iпостасi – благотвор-
ний вплив Святого Письма на художню палiтру автора поеми 
«Марiя». Цей вплив стає добре зрозумiлим, якщо вести мову 
про iсторичну долю України в рецепцiї Шевченка (у жодному 
випадку не в сенсi мiфологеми) [3, c. 108; 4, c. 108]. 

Моральний iмператив Шевченкового висновку, якого поет 
дiйшов, наприклад, у винятково (з огляду на художнiй ефект) 
цiкавому вiршi «Чи ми ще зiйдемося знову?», сягає вершинно-
го впливу й поширення на рiвнi чисто нацiональної iдеї. Ось її 
домiнантна суть, сформульована Кобзарем ще в 1847 роцi:
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Свою Україну любiть,
Любiть її... Во время люте,
В остатню тяжкую мiнуту
За неї Господа молiть
(«В казематi») [22, c. 284].

У цьому контекстi постає доречним зiставлення об’єдную чого 
промислу спасiння Шевченкової землi з умилостивленням, ви-
словленим у «Посланнi до євреїв» св. Павлом: «Люди клянуться 
бiльшим вiд себе, i всякi їхнi суперечки кiнчаються клятвою для 
ствердження» («Надiя – якiр душi». – До євреїв, 6, 16) [12]. 

Своєрiдне Шевченкове «послання» розпiкає почуття для 
очищення, а вiдтак – для самоствердження на рiвнi поширеної 
обiтницi – «Свою Україну любiть, любiть її...». Iншими словами, 
заклик нацiонального Пророка розкриває не улесливу любов – 
доконувати прагнення (любити не с е б е в Українi, а  навпаки: 
любити Україну в с о б i !). Бо ж сказано: «Наповняйте землю 
та пiдпорядковуйте її собi» [10, c. 55]. Тарас Шевченко виви-
щує ступiнь функцiї м о л и т в и як засобу посередництва мiж 
Богом i людьми, коли пристрасно виписує дiалог мiж бать-
ком i сином: «М о л и с ь. Молися, сину, за Вкраїну...». Будьмо 
певнi: цей тiльки умовно реалiзований дiалог мiстить нечувано 
д i є в и й вольовий заряд, що оберiгає духовну сувереннiсть як 
одноплемiнникiв поета, так i л ю д с ь к у природу Христа, тоб-
то Людину – Iсуса Назарянина. У Шевченкових рядках «Менi 
однаково, чи буду Я жить в Українi, чи нi...» оголений нерв, 
вiдкритий на круговерть вiдлуння з уст Апостола Павла: «Живу 
вже не я, а  ж и в е Христос у  м е н i » («До галатiв», 2, 20). 

Шевченкове письмо – це жертовний уклiн людям доброї волi, 
тим, якi прагнуть знати: «Нема на свiтi України, немає другого 
Днiпра» («I мертвим, i живим, i ненарожденним землякам моїм 
в Українi i не в Українi моє дружнє посланiє»). У цьому письмi 
вiдсутня агресивна статистика; тут нуртують студенi джерель-
ця палкої  в i р и («В своїй хатi своя й правда, i сила, i воля»), 
яка пiдсилюється так званим зворотнiм резонансом сприйняття 
 факту, подiї, явища («Правдою торгують. I Господа зневажають, – 
Людей запрягають В тяжкi ярма...»). Примiтно, що суцiльний 
зворотнiй зв’язок – це характерна ознака, власне,  для багатьох 
поезiй Шевченка i, зокрема, тих, де стрижневим є кодовий знак 
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Вседержителя [5, c. 42], себто знаковi слова: «Бог як творець» 
[9, c. 286], «Господь», а також «Христос». Ось, примiром, спа-
лах думки з твору «Минають днi, минають ночi», де знаходимо 
п е р в i с н у безпосереднiсть молитовної щиростi, яку поет ви-
казує та сповiдує болiсним освiдченням – зойком душi:

Доле, де ти! Доле, де ти?
Нема нiякої!
Коли  д о б р о ї жаль, Боже,
То дай злої! злої! [22, c. 255].

У переважнiй бiльшостi Шевченкових поезiй вагому роль 
вiдiграють саме авторськi монологи, звертання, а також про-
хання, близькi до утвердження Божої й людської милостi, ви-
словленої у благальнiй молитвi до Отця-Вседержителя (сюди 
вiдносимо й звороти «Господа благати», «Бога благати», «Богу 
молитися» тощо) або ж у пiдтвердженнях факту Воскресiння 
та у словесних засвiдченнях смиренної покори, щирої любовi 
до триєдиного Бога (Отця i Сина i Святого Духа), Пречистої 
Богородицi Марiї [7, c. 156]. Це, власне, одна з важливих i 
багатовимiрних iпостасей у творчостi Т. Шевченка – насамперед 
як митця, а вiдтак – тонкого знавця й тлумача Старого й Ново-
го Заповiтiв Святого Письма. До того ж художньо довершеною 
поемою «Марiя» Шевченко пiдносить Матiр Iсуса Христа, за 
словами I. Франка, «…таку нещасну жiнку», «до апофеозу» [17, 
c. 388]. Iдеться про (по-шекспiрiвськи досконалу) захищенiсть 
моделi художнього мислення українського поета. Шевченко 
своєю енергiєю думки, ходами й пiдступами постає непере-
вершеним майстром вiзiї минулого й майбутнього Вiтчизни. Її 
образ спроможний викликати почуття спiвпереживання у кож-
ного, кому дорогi трансцендентнi вартостi. За слушним твер-
дженням професора Анатолiя Нямцу, визначного дослiдника 
образiв Нового Заповiту у свiтовому письменствi, «саме 
нацiональна специфiчнiсть конкретної версiї загальновiдомого 
матерiалу глибоко виявляє його унiверсальний контекст, до-
зволяє побачити в конкретному загальне i навпаки» [13, c. 51]. 

Образ Христа в Шевченкових поезiях пропорцiйно спiв-
вiдноситься з сутнiстю реалiї Воскресiння Сина Божого, що 
послiдовно прочитується в одновимiрнiй iпостасi – оптимально  
зорiєнтованiй паралелi з вiрою та констатуючою надiєю на  
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означено близьке Воскресiння поетової Батькiвщини. Звiд-
си – своєрiдна i водночас цiлеспрямовано драматична 
з о б р а ж а л ь н а ситуацiя, коли здiйсниться те, що п о в и н н о 
статися: 

Не смiйтеся, чужi люде!
Церков – домовина
Розвалиться... i з-пiд неї
В с т а н е  Україна.
I розвiє тьму неволi,
Свiт правди засвiтить,
I помоляться на волi
Невольничi дiти!..
(«Стоїть в селi Суботовi») [22, c. 227].

Збагнути й адекватно iнтерпретувати сутнiсть цих пророчих 
слiв, написаних Т. Шевченком 21 жовтня 1845 року, – нелегке 
завдання для чужомовного реципiєнта. Ось, примiром, приклад 
з творчого доробку нiмецького перекладача Ерiха Вайнерта:

Magst du heut’ noch spotten, Fremdling!
Bald in sich zusammen
Stürzt das Mal… die Ukraine
Setzt ein Sturm in Flammen,
Sturm der Wahrheit, aus den Wolken
Bricht die Morgenröte,
Und die Sklavenkinder werden
In der Freiheit beten!.. [25, s. 383].

Зiставлення першотвору з перекладною версiєю зримо про-
ливає свiтло передусiм на творчу iндивiдуальнiсть як носiя ху-
дожнього устремлiння з його мистецькими якостями, своєрiд-
нiстю iдiостилю, манерою письма загалом. Звiдси – злободенне 
звучання питання про особливостi поетики структури «текст 
у текстi» з проекцiєю на мистецтво iнтерпретацiї художньої 
свiтобудови Т. Шевченка. Її сутнiсть органiчно пов’язана з тим  
явищем, яке набуває особливої ваги на iнтерпретацiйному й над-
iнтерпретацiйному рiвнях. Саме тут автор поеми «Гайдамаки»  
був i є, за влучною оцiнкою I. Франка, «немов великий факел 
з українського воску, що свiтиться найяснiшим i найчистiшим 
вогнем європейського поступу» [19, c. 388]. 
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Петро Iванишин 
(Дрогобич)

НАЦIОНАЛЬНИЙ СЕНС ТУГИ, РАДОСТI ТА ЖАХУ  
В ПОЕЗIЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Проникненню в сутнiсть художнього мислення й образного  
унiверсуму Тараса Шевченка сприяє опертя наукового розуму 
на гносеологiчний потенцiал герменевтики та нацiонально- 
екзистенцiальної методологiї. Iз цих теоретичних позицiй 
лiтературно-герменевтичне мислення, притаманне генiю, по-
стає перед нами як осмислювальне розмiрковування, буттє-
вий процес ейдологiчного типу, що володiє глибинною витлу-
мачувальною спроможнiстю – осягнення iстини / сенсу нацiо-
нального буття за допомогою звернення до сущого, прозрiння 
в суще, розкриття буття сущого, зрештою, становлення буття 
в художньому творi. Водночас окреслюється один iз фунда-
ментальних модусiв (екзистенцiалiв, способiв iснування, бут-
тєвих рис) людської екзистенцiї – розумiння чи тлумачення 
як «звiдання сущого», осягнення його сенсу. Людина, у тому 
числi й художньо-лiтературна присутнiсть, персонаж, роз-
глядається як iстота герменевтична. Унiкальнiсть людини як 
сущого полягає в тому, що вона найдалi з усiх енсiв (сущих) 
проникає в буття. I саме модуси екзистенцiї як «здатностi бути, 
яка розумiє» уможливлюють осягнення художньо вираженої 
iстини нацiонального буття. 

Варто увиразнити художню сутнiсть екзистенцiалу розумiння, 
що сприяє пiзнанню iнших буттєвих рис присутностi як герме-
невтичної людини, допомагає верифiкувати нацiональнiсть її 
екзистенцiї, окреслити екзистенцiальну структуру присутностi 
i, як наслiдок, – виявити сутнiсть (сенс) буття, що образно 
витлумачується в художньому досвiдi Кобзаря.

Iнтерпретацiя лiричного героя (а також iнших персонажiв) 
рiзних творiв дозволяє помiтити, що основним для героя-творця 
в Т. Шевченка («кобзаря», «поета», «пророка») стає розумiння 
буття через художнє мислення. Воно виражене концептуаль-
ним образом «дум» (маємо неодноразовi окреслення власних 
вiршiв у Т. Шевченка як «дум моїх») як синонiмом власне 
лiтературно-герменевтичної здатностi до «роздумування  <…> 
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образами» [6, с. 196]. Однак є в художнiх творах i вихiд на шир-
ше витлумачення буттєвої риси розумiння як риси, по-перше, 
притаманної всiм людям (у поета вона наявна просто в глибин-
ному виявi, найвищому ступенi, наче зразково- iнварiантно). 
По-друге, як риси сутнiсно нацiональної, що допомагає пiзнати 
себе саме як нацiональну людину та збагнути унiверсальну 
екзистенцiйну вагомiсть нацiонального буття, часто представ-
леного в поезiї фрагментарно через зображення буття рiзних 
сущих («вишнi», «хата», «сад» та iн.), а також узагальнено – як 
свiт, край, землю, небо, батькiвщину, матiр тощо.

У медитацiї Т. Шевченка «Думи мої, думи мої…» [10, с. 124–
126] бачимо здатнiсть «добрих людей» (особливо ж «дiвочого сер-
ця») розумiти поезiї-«думи» лiричного героя-поета, що «дивить-
ся / На людей душою», на противагу до «людей»-«ворогiв». Iдеться 
про тих, якi не розумiють (не випадково вони «смiються») при-
чини появи художнiх «слiз» («Нiчого робить», – не сказали б на 
смiх…»). Дефективний модус нерозумiння не дозволяє збагну-
ти їм, що думи тi – «сльози за Украйну» – мають нацiональний 
сенс (iнтенцiю). Промовисто, що протагонiст спрямовує їх з 
«чужини», «чужого поля» як середовища нерозумiння («…Серце 
млiло, не хотiло / Спiвать на чужинi…»), на свою Батькiвщину 
як органiчне середовище розумiння:

В Україну iдiть, дiти!
В нашу Україну,
Попiдтинню, сиротами,
А я тут загину.
Там найдете щире серце
I слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу…

I шлях цей невипадковий, оскiльки осмислювальнi вiршi 
є «дiтьми» не лише героя, а й України як загального буттє-
вого джерела-«неньки» («Привiтай же, моя ненько! / Моя 
Україно! / Моїх дiток нерозумних, / Як свою дитину»), бо 
породженi вони не вузькоособистiсним, а широко зображе-
ним загальнонацiональним «лихом» – втратою нацiональної 
свободи («козацької волi»). Таке скерування поезiй-«дум»  
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опосередковано свiдчить i про їхню вагомiсть у сенсi iснування 
України як буття.

Характернi аспекти модусу розумiння дозволяють помiтити 
близькiсть його художньої iнтерпретацiї до тiєї експлiкацiї, що 
її можна вiднайти у фiлософсько-герменевтичному дискурсi. 
З iншого боку, метадискурсивне пояснення дає можливiсть пе-
рекласти тi аспекти з мови художньої на мову науки, унаслiдок 
чого варто говорити про розумiння та спорiдненi модуси – тлу-
мачення, пiзнання, iнтерпретацiю, розiмкнення, свiтопiзнання, 
накидування, розгляд, обговорення тощо як первинний мо-
дус буття-у-свiтi, тобто про «фундаментальний екзистенцiал» 
(М. Гайдеґґер) – основний модус буття присутностi (людини), 
якщо тiльки не плутати з розумiнням тi сурогати, якi «приду-
шують» автентичне розумiння [7, с. 78, 168, 149].

Ця первiсна структура буття-у-свiтi взята екзистенцiйно, 
а не як певна риса абстрактного позажиттєвого i позасвiтового 
«суб’єкта», обов’язково виявляє свою нацiональну природу, 
з огляду принаймнi на три герменевтичнi причини. Осягнення є 
лише саморозумiнням, що, за Ґадамером, означає «розумiти себе 
у вiдношеннi до iнших» [3, с. 171]. Розумiння «спiвприсутностi 
iнших» тiльки й уможливлює пiзнання i знан ня [7, с. 148]. 
I, нарештi, розумiння слiд мислити не як дiю суб’єктивностi, 
а як «включення до звершення передання» [2, с. 270]. Якщо 
тепер у дусi буттєвого розмiрковування додумати цi аспекти 
до логiчного кiнця (згадавши, наприклад, про розроб люване в 
онтологiчнiй герменевтицi органiчне «закорiнення» людини у 
батькiвщину чи про людську екзистенцiю як буття-у-свiтi, де 
свiт тлумачиться як нацiональний феномен – «свiт народу»), 
дiйти до сутностi саморозумiння, «спiвприсутностi iнших» та 
передачi, то помiтимо те їхнє нацiональне єство, про яке не 
менш глибоко, але в набагато доступнiший спосiб розтлумачу-
ють нам художнi образи Т. Шевченка.

Очима лiтературної присутностi, котра є способом нацiо-
нального розумiння, варто поглянути на характернi риси iнших 
модусiв художнього тут-буття. Чи не вдасться за допомогою 
персонажа, через закладену в нього автором iнтерпретацiйну 
спроможнiсть, побачити-«звiдати» щось бiльше i глибше, нiж 
зазвичай прийнято помiчати в межах новiтнього метадискурсу? 
Для цього поглянемо на чiтко вираженi екзистенцiали (тугу, 
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радiсть i жах), якi належать до «найобширнiших i найбiльш 
початкових можливостей розiмкнення» [7, с. 211]. У них тлу-
мачення присутностi виразно починається, оскiльки через них 
(при)вiдкривається i буття сущого, i Нiщо [9, с. 20].

Звернемо увагу на модус туги (i спорiдненi з ним буттєвi 
риси), котрий перший володiє здатнiстю «вiдкривати суще в 
цiлому». Вiн з’являється менше у межах повсякденної справж-
ньої нудьги, а глибше – у рамках власне туги як печалi, бо, як 
уважають фiлософи, туга вривається в буття людини, коли ту 
«охоплює печаль» [9, с. 20].

Це дуже нагадує один з основообразiв Т. Шевченка – печаль, 
тугу, нудьгу, сум, смуток, плач, жаль, журбу, осiнь тощо. Напри-
клад, коли лiричний герой перiоду заслання сповiдається: «Мов 
за подушне, оступили / Оце мене на чужинi / Нудьга i осiнь» [11, 
с. 96] (1848); «… iнодi така печаль / Оступить душу, аж запла-
чу. / А ще  до того, як побачу / Малого хлопчика в селi. / Мов 
одiрвалось од гiллi...» [11, с. 202] («I золотої й дорогої…» (1849)). 
Проте нагадує не в усiх деталях. Так, туга поетового alter ego 
виявляється передусiм як типова для української людини 
християнська печаль за когось чи за-когось-як-за-себе (сиро-
ту, покритку, вдову, уярмлений народ, сплюндровану «матiр»-
Україну тощо), тобто справдi тодi, коли «ми не зайнятi безпосе-
редньо речами i самими собою» [9, с. 20]. Однак ця туга в поета 
нiколи не експлiкується образами байдужостi, що неоднора-
зово спостерiгається у фiлософiв: «Глибока туга, що бродить 
у безоднi нашого буття, немов глухий туман, змiщує усi речi, 
людей i тебе самого разом з ними в єдину масу якоїсь дивної 
байдужостi» [9, с. 20]. Навiть у написанiй явно пiд гнiтючим 
враженням вiд першої поїздки в Україну (1843–1844) рефлексiї 
«Чого менi тяжко, чого менi нудно…» [10, с. 282] (1844) худож-
ня «нудьга» призводить лише до хвилевого бажання помер-
ти – заспокоїти неспокiйне серце, що «плаче, ридає, кричить / 
Мов дитя голодне» (бо людина з живим серцем не може бути 
спокiйною, спостерiгаючи за жахiттями колонiзацiї «краю ми-
лого»), а не до «дивної байдужостi»:

Засни, моє серце, навiки засни,
Невкрите, розбите – а люд навiсний
Нехай скаженiє…
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Насправдi туга (переважно, за спостереженням Степана 
Смаль-Стоцького, як «бiль серця» [5, с. 95]) у поезiї Т. Шев-
ченка теж виявляє характер «змiщення усiх речей, людей» i ге-
роя з ними в «єдину масу», але якраз небайдужостi, що повною 
мiрою проявить себе в модусi турботи, i саме таким чином (при)
вiдкриває суще в буттєвому планi. Спочатку, у найранiших 
творах, лiрична присутнiсть поета, будучи явно нацiональною, 
опечалюється iндивiдуальною сирiтською долею молодого ко-
зака i молодої дiвчини у «Причиннiй» (1837) та чотирьох «Дум-
ках» (1838). Тут туга лише пiдтекстово-символiчно (передусiм 
через традицiйнi українськi фольклорнi образи) може (при)
вiдкривати нещасливе буття iншої української людини як окре-
мого нацiонального сущого та України як нацiонального сущо-
го загалом. Однак уже в лiричному посланнi «Н. Маркевичу» 
[10, с. 127] (1840) та «Гайдамаках» (1839–1841) спостерiгаємо 
цiлком виразне i рiзнопланове зображення туги як сутнiсно 
нацiонального буттєвого модусу.

Нацiональне значення туги звiдуємо, наприклад, коли ге-
рой, по-доброму заздрячи волi «бандуриста» Маркевича, що 
збирається («летить») на Батькiвщину, сумує (ще один субмо-
дус печалi) за Україною. Сама наявнiсть України та її сущих – 
«степiв», «волi», вiтру, «моря», «могил» –   i «розганяє» («хва-
лить Бога»), як «синєє» море, «тугу», i навiває, як «сумуючi» 
могили, її, коли змушує героя заплакати над минулим рiдного 
народу: «…Отака їх мова: “Було колись – минулося, / Не вер-
неться знову”. / Полетiв би, послухав би, / Заплакав би з ними...».

В епiлозi поеми «Гайдамаки» [10, с. 127] саме «нудьга за-
давлює» Залiзняка «на чужому полi» вiд звiстки про муче-
ницьку загибель побратима Гонти. Однак уже особистiсна 
туга Галайди над могилою свого названого батька має й колек-
тивне символiчне значення, бо зображає печаль нацiонально-
пробудженого народу-козака за своїм провiдником. З iншого 
боку, лiричний герой-оповiдач знову-таки в надiндивiдуальному 
сенсi сумує  за тим, що Колiївщина не принесла сподiваної сво-
боди повсталому  народовi (тому на своєму полi «нема мiсця 
волi», тому там правда «не виросла», «кривда повиває»): «Посiяли 
гайдамаки / В Українi жито, / Та не вони його жали». Повстання 
стало лише останнiм спалахом боротьби за ту «волю», «прав-
ду» i «долю», за вiдродження, як мрiялось гайдамакам (тому ж 
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Яремi), української  державностi, пiсля якого, i це найглибше 
печалить героя, «все замовкло» – «…Україна навiки, / Навiки за-
снула». Розпочався довготривалий (виражений промовисти-
ми гiперболами) i нищiвний летаргiйний сон нацiї пiд гнiтом 
Моск ви (на що вказують образи руйнування «стародавньої 
Сiчi», «розривання» порогiв), яка i скористалася плодами 
героїчного  бунту – «зжала» гайдамацьке «жито». 

Подiбне зображення туги – як модусу печалi чи суму пе-
реважно нацiонального – стає домiнантним i в подальших 
творах Т. Шевченка. Про це свiдчать упертий «жаль» героя 
за тим, що «було колись», за козацькою «братерською» волею 
та «зажуренiсть» ченця Палiя, що вiдкриває нацiональний 
сенс власної долi через герменевтичнi питання: «Для чого я на 
свiт родився, / Свою Україну любив?» («Чернець» [11, с. 49, 52] 
(1847)).

Iншою можливiстю (при)вiдкриття буття володiє модус  ра
достi. М. Гайдеґґер наприклад, писав про «радiсть вiд близь-
костi людської присутностi – а не просто особистостi – коханої 
людини» [9, с. 20]. Згодом вiн поглибить це розумiння, увiвши 
спорiднений щодо радостi екзистенцiал блаженства, що по-
роджує прихована «далечиною» свобода через, скажiмо, «шум 
лiсу» [1, с. 106]. Однак у поезiї Т. Шевченка вiднаходимо знач-
но складнiшi модифiкацiї художнього вираження цього спосо-
бу iснування.

Буттєва риса радостi (приязностi, веселостi, жартування, 
гуляння, бенкету, свята тощо) постає доволi часто, наприклад, 
в автобiографiчному вiршi «Менi тринадцятий минало…» 
[11, с. 36–37] (1847), у якому цей модус має два вияви. Пер-
ша радiсть пов’язана з по-мiстичному iррацiональним («Чи 
то так сонечко сiяло, / Чи так менi чого було?») вiдчуттям у 
пастушка-пiдлiтка близькостi Божої присутностi пiд час мо-
литви: «…I не знаю, / Чого маленькому менi / Тодi так прияз-
но молилось, / Чого так весело було», – коли Божественною 
благодаттю (а значить, алетейєю), як веселiстю, сповнюють-
ся рiзнi сущi: «Господнє небо», «село», «ягня». Iнша форма 
радостi постає як порятунок вiд туги, як потiшення зажуре-
ного усвiдомленням свого сирiтства й неприхищеностi («село 
почорнiло», «не мої ягнята», «нема в мене хати») пiдлiтка 
дiвчиною. Тут уже йдеться, очевидно, про тип радостi, що 
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 нагадує гайдеґґерiвську «близькiсть… коханої людини», особ-
ливо коли поцiлунок дiвчини розмикає хлопцевi буття нав-
колишнього сущого, знову робить його рiдним i близьким: 
«Неначе сонце засiяло, / Неначе все на свiтi стало / Моє… 
лани, гаї, сади!..». I радiсно-одухотворююча християнська мо-
литва, i ймовiрна перша закоханiсть, виражаючи iнтимнi на-
строї особистостi, все ж не можуть вважатися абстрактними, 
оскiльки у творi чiтко показано таки буттєвi риси молодого 
українця, а не унiверсалiстської «загально людини».

Окреслена вище iмплiцитна (прихована) українськiсть 
модусу радостi постає перед нами експлiцитно (явно) в iн-
ших творах поета. I особливо добре видно це тодi, коли 
радiсть пов’язується насамперед з колективною нацiонально- 
визвольною боротьбою, як це спостерiгаємо вже у «Гай-
дамаках». Саме в цiй раннiй поемi рiзнопланово показа-
но екзистенцiал радостi i як вияв кохання сироти Яреми й 
титарiвни Оксани (розмова «серця з серцем»; сердець саме 
українських – «козацького» i «дiвочого»), i як урочистiсть 
«великого свята» – освячення гайдамацької зброї – «ножiв» 
у Чигиринi (роздiл «Свято в Чигиринi»), i як свято кривавої, 
але справедливої гайдамацької помсти («…Сумно, страшно, 
а згадаєш – / Серце усмiхнеться»), i як драматичнi повстанськi 
«бенкети» людей, яким нiчого втрачати («Червоний бенкет», 
«Бенкет у Лисянцi», «Гонта в Уманi»), i як радiсть вiд спогадiв-
дум про козаччину (розмова з козацькими «отаманами», якi 
«про Україну / Розмовляють, розказують», лiричному героєвi-
оповiдачевi, а згодом бенкетують, вичерпно окреслюючи 
класичний козацький тип української присутностi у вступi). 
Усе це разом створює той радiсний настрiй вiд спiлкування 
зi своїм, рiдним, справжнiм, настрiй, який вiдкриває буття 
українського сущого, робить його зримим. А оскiльки буття 
це в емпiричнiй щодо автора дiйсностi, який до того ж пере-
буває на чужинi в занепадi, зруйнуваннi, спустошеннi, то ху-
дожнє його бачення /  вiдновлення не може не розчулювати. 
Звiдси образи українського сущого викликають дивний для 
неукраїнця, маргiнала чи байдужого iндивiда, неспроможно-
го вiдкрити для себе українське буття, але дуже життєтвор-
чий для українця екзистенцiйний настрiй радостi як «смiяння 
сльозами»:
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…Дивлюся, смiюся, дрiбнi утираю –
Я не одинокий, є з ким в свiтi жить;
У моїй хатинi, як в степу безкраїм,
Козацтво гуляє, байрак гомонить,
У моїй хатинi синє море грає,
Могила сумує, тополя шумить,
Тихесенько Гриця дiвчина спiває –
Я не одинокий, є з ким вiк дожить.

Саме у межах цих нацiональних образiв маємо справу з 
тим, що у фiлософiї називають «найближчою до нас околи-
цею сущого» як «своїм рiдним притулком» [8, с. 291]. Схоже 
вiдкривання присутностi коханої людини, близькостi уявлюва-
них нацiональних сущих, визвольної, нацiоналiстичної бороть-
би – не просто буття окремого українця, а саме iсторичне бут-
тя народу простежується також в iнших, схожих за тематикою 
творах. Iдеться про роботи з козацької (пам’ятаючи, що україн-
ський народ для автора – це передусiм козацький народ) чи гай-
дамацької проблематики (як-от у «Гамалiї» (1842), «Наймичцi» 
(1845), «Швачцi» (1848), «Невольнику» (1859) та iн.).

Окреслення смислових потенцiй художнього вираження 
модусiв туги i радостi дозволяє помiтити, що у Т. Шевченка 
тлумачаться справдi «фундаментальнi подiї нашого буття», якi 
«не є анi тимчасовим акомпанементом нашої розумової i вольо-
вої дiяльностi, анi просто пробудженнями до неї, анi випадко-
во набiгаючими переживаннями з тих, котрi доводиться якось 
долати» [9, с. 20]. Тiльки на вiдмiну вiд зазначених у виступi 
раннього М. Гайдеґґера, у межах поетичного досвiду зображено 
фундаментальнi модуси, якi через «суще в цiлому» вiдкривають 
не лише iндивiдуальну нацiональну присутнiсть, Я-буття укра-
їнця, а й колективне Ми-буття народу (загальнонацiональне 
тут-буття). Це допомагає, використовуючи потенцiал модусу 
розумiння, вийти i на осягнення нацiонального буття загалом.

Можна також спробувати зрозумiти смисл буття, вiдштовх-
нувшись вiд можливостi наближення до його протилежностi – 
Нiщо – в iншiй буттєвiй рисi жаху. Ця парадоксальна, на перший 
погляд, можливiсть увиразнюється через певнi фiлософсько-
герменевтичнi обґрунтування. Жах, що може прокинутися у 
найневиннiших ситуацiях, витлумачується як щось вiдмiнне 
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вiд полохливої здатностi жахатися, вiд подiбних до нього стра-
ху, ляку, побоювання тощо. Страх пов’язаний iз тим, що боїмо-
ся «завжди того чи iншого конкретного сущого». У випадку 
жаху маємо справу з жахом перед чимось, але не перед яко-
юсь конкретною рiччю. Iз жахом зустрiчаємося, коли кажемо, 
що людинi робиться моторошно взагалi. «Ми не можемо ска-
зати, – твердить М. Гайдеґґер, – перед чим людинi робиться 
моторошно». Просто людинi не залишається нiчого для опо-
ри, суще провалюється кудись i це пригнiчує. Ми кажемо при 
цьому, що «земля втiкає з-пiд нiг», бо жах примушує вислизати 
суще в цiлому [9, с. 20–21]. Так жахом привiдкривається Нiщо, 
яке постає найбiльш зрозумiлим людинi як «жах перед смер-
тю». Людське буття до смертi є сутнiсно жахом, бо саме в ньому 
«присутнiсть розташована перед Нiщо» як кiнцем буття-у-свiтi 
[7, с. 219, 301].

У дiалозi «Вечiрня розмова в таборi для вiйськовополо-
нених», написаному в останнiй день Другої свiтової вiйни, 
М. Гайдеґґер, який пережив уже нiгiлiстичний досвiд i 
лiбералiзму Веймарської республiки, i гiтлерiвського нацiонал-
соцiалiзму, суттєво поглиблює можливiсть збагнення жаху та 
Нiщо через феномен буттєпокинутостi. Спустошення як зни-
щення землi та людського iснування (чи буттєпокинутiсть 
як «покинутiсть iснуючого буттям») постає перед нами як 
нiгiлiстичний смертетворчий процес, коли людина скочується 
у Нiщо [1, с. 107, 109, 110]. Це по-справжньому i не епiзодично 
жахає передусiм нiмецьку повоєнну людину i водночас виво-
дить розумiння жаху за координати суто особистiсного вимiру. 
Контекст i предмет цiєї фiлософської розмови дозволяють 
помiтити виразний нацiональний характер зазначених процесiв.

З iншого боку, жах, як i страх, зумовлений розумiнням i обу-
мовлює розумiння [7, с. 386]. Так вiдбувається, оскiльки Нiщо 
можна також розглядати як «просвiток», який оточує все суще, 
кружляючи навколо нього, забезпечує доступ до сущого, лише 
завдяки якому воно буває «прихованим» чи «неприхованим» 
[8, с. 291]. Жах, таким чином, привiдкриває Нiщо (небуття), 
а Нiщо – буття сущого. Усi цi спекулятивнi розмiрковування 
отримують зриме вираження i суттєву конкретизацiю в поезiї 
Т. Шевченка, якщо запитати, а чого переважно жахається укра-
їнська лiтературна присутнiсть?
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У поезiї «перед чим» модус жаху досить чiтко видно в тих 
творах, де можна спостерiгати стани моторошностi. Причому 
найчастiше цi стани i настрої стосуються насамперед кiнця чи 
смертi як небуття або буттєпокинутостi як спустошувально-
го скочення у Нiщо не окремої людини (хоч i її також, як це 
бачимо у «Причиннiй»), а надiндивiдуального нацiонального 
тут-буття – персонiфiкованої України. Саме жахаючi карти-
ни нацiонального омертвiння – «козачество гине», «гине сла-
ва, батькiвщина», «Виростають нехрещенi, / Козацькiї дiти, / 
Кохаються невiнчанi, / Без попа ховають, / Запродана жидам 
вiра, / В церкву не пускають!» [10, с. 85] – спонукають, напри-
клад, Тараса Трясила в однойменнiй поемi (1838) взятися за 
зброю i пiдняти повстання проти полякiв.

Подiбного типу жах лiричного героя перед нацiональним 
кiнцем зображається через десять рокiв в iнвективному 
роздумi «I вирiс я на чужинi…» [11, с. 119–120]. Тiльки тут вiн 
утiлений у плеонастично нагромаджених макабричних образах 
буттєпокинутостi найближчих сущих – людей, землi, свiту – 
«славної країни», спричиненої обставинами iншої – москов-
ської – iмперiї. Нацiональний нiгiлiзм її розiмкнений у творi 
одним з аспектiв – соцiальним феноменом тотальної панщини 
(«I не в однiм отiм селi, / А скрiзь на славнiй Українi / Людей 
у ярма запрягли...») i персонiфiкований «лукавими панами» та 
їхнiми «братами… хорошими» – «жидами»:

Аж страх погано
У тiм хорошому селi.
Чорнiше чорної землi,
Блукають люди, повсихали
Сади зеленi, погнили
Бiленькi хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Село неначе погорiло,
Неначе люди подурiли,
Нiмi на панщину iдуть
I дiточок своїх ведуть!..

Промовистим, крiм усього iншого, є гiперболiчне зображен-
ня онiмiння людей. Вiдсутнiсть основоположної буттєвої риси  
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людини – мовностi – не тiльки виводить на розумiння об-
разу «нiмих людей» як безсловесних, покiрних рабiв, жертв  
iмперського спустошення, це допомагає поглибити iнфор-
мативнiсть цього образу, побачивши їх саме як людей нажаха-
них (оскiльки «жах перебиває у нас здатнiсть мови» [9, с. 21]), 
як таких, що усвiдомлюють власний кiнець, але зацiпенiло 
продовжують шлях до колективного небуття – спустошен-
ня українського Ми-буття 1. Подiбно до цього «нiмiють» на-
роднi мудрецi-бандуристи в «Iржавцi» – кобзарi не в змозi 
«розказати»-витлумачити того, що «дiялось по шведчинi», як 
«воєводи, / Петровi собаки, / Рвали, гризли…» Україну: «Онiмiли 
з переляку / Слiпi небораки» («Iржавець» [11, с. 45] (1847)).

Однак це шлях, який насправдi (на вiдмiну вiд iндивi-
дуальної смертi), за бажання, за колективної волi (як у ранньо-
му «Заповiтi» чи пiзньому «Я не нездужаю нiвроку…») можна 
зупинити iншим шляхом – шляхом боротьби, шляхом юроди-
вого – «одного козака iз мiлiонна свинопасiв» (подiбно до Галай-
ди, Гонти, Залiзняка, Тараса Трясила, Iвана Пiдкови та iнших 
iсторичних та легендарних героїв). Не випадково автор нази-
ває землякiв «лицарськими синами». Таке розумiння сповнює 
образи упокорених українцiв нацiонально-екзистенцiальним 
драматизмом, навiть трагiчнiстю.

У раннiй поемi «Катерина» (1838–1839) автор ставить чита-
ча перед нацiональним Нiщо, щоправда, на вiдмiну вiд поперед-
нiх творiв, пiдтекстово, якщо погодимося, що образ зганьбленої 
дiвчини стає персонiфiкацiєю України. Особливо моторошни-
ми є картини самогубства в яру збожеволiлої вiд страждань i 
добитої остаточно явною вiдмовою-зрадою коханого-москаля  
Катерини та жах перед усвiдомленням наперед загубленої 
(навiть до народження) долi маленького хлопчика-байстрюка: 
«Нi родини, нi хатини; / Шляхи, пiски, горе…». Усе це картини 
загибелi не якогось загального людського буття, а Нiщо власне 
української присутностi. Бiльше того, у вступi до поеми маємо 
вихiд на екзистенцiал, що привiдкриває смерть нацiонального 
буття, символiзованого дуже точним у цьому контекстi обра-
зом «матерi», у значеннi основи українського сущого. Не ви-
падково жахливiсть загибелi доньки («дiвчина гине») поглиб-
люється образом загибелi матерi: «Якби сама, ще б нiчого, / А то 
й стара мати, / Що привела на свiт Божий, / Мусить погибати»  
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[10, с. 92, 108]. Мати – ще одна персонiфiкацiя Украї ни в цьо-
му творi чи точнiше було б тлумачити так: Катерина, мабуть, 
є персонiфiкацiєю нацiональної присутностi, а мати (разом  iз 
батьком) – її опорної основи, начала – нацiонального буття,  
яким дiвчина через кохання до москаля (у поемi – персонi-
фiкацiя, очевидно ж, не якогось «солдатського» i навiть не 
прос то чужого, а ворожого тут-буття) нехтує.

Сказане допомагає пояснити i те перше сильне враження вiд 
поезiї Т. Шевченка, що його описували сучасники поета, зокре-
ма М. Костомаров, якого пiсля ознайомлення в 1845 роцi з не-
друкованими творами молодого Кобзаря «пройняло страхом» 
(очевидно, тут автор страх вживає у значеннi жаху). Подаль-
ший опис власних почуттiв дуже нагадує враження вiд усiх 
трьох модусiв – туги, радостi й жаху – пiсля проникнення у гли-
бини нацiональної екзистенцiї – лiтературно-герменевтичне 
«роздирання завiси народного життя»: «I страшно, i солодко, 
i боляче, i захоплююче було заглянути туди!!!» [4, с. 165]. Це 
названi не просто естетико-психiчнi переживання, тут, швид-
ше, маємо справу з екзистенцiйними гайдеґґерiвськими «на-
строями», «буттєвими рисами», якi навдивовижу глибоко ви-
ражають вiдкривання (як «заглядання») реципiєнтом в поезiї 
нацiонального буття (тому «солодко» i «захоплююче») та 
нацiонального Нiщо (тому «боляче» та «страшно»).

Окреслений сенс художньо виражених модусiв розумiння, 
туги, радостi та жаху в поезiї Т. Шевченка можна цiлком упев-
нено охарактеризувати як нацiональний. Вiн виводить на ху-
дожнє самовивiряння нацiонального характеру екзистенцiї 
iндивiдуального та колективного типiв лiтературної присут-
ностi, а через неї «вiдкриває» українське буття, його сенс. Це 
дозволяє пiдiйти також до тлумачення iнших екзистенцiалiв, 
виражених у поетичному досвiдi генiя, показати герменевтич-
ну глибину його унiкального мислення, увиразнити розумiння 
саме такої архiтектонiки художнього свiту.

1 Цей образ, крiм усього iншого, спонукає ще й до спостереження, яке 
варто б розширити в iнших роботах. Прикладом «онiмiння» народу може 
бути вiдсутнiсть фольклорних творiв (передусiм пiсень) про голодомори, 
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хоч маємо  твори про iншi жахаючi феномени: монголо-татарську навалу, 
турецькi нашестя, татарськi набiги, вiйни з поляками та росiянами тощо. 
Спiвучi українцi не протиставили в цих випадках народної пiснi – форми, 
засобу окреслення жахливого як минущого, не оцiнили його: в нацiональнiй 
аксiо логiї немає критерiїв для такого масштабу звiрства. Саме тому нацiї 
вкрай потрiбен iнтерпретатор навiть жахаючого Нiщо – митець.

1. Гайдеґґер М. Вечiрня розмова в таборi для вiйськовополонених / М. Гай-
деґґер // Українськi проблеми. – 1998. – № 1. – С. 106–121.

2. Ґадамер Г.-Ґ. Iстина i метод / Г.-Ґ. Ґадамер ; пер. з нiм. – Київ : Юнiверс, 
2000. – Т. 1. Герменевтика I : Основи фiлософської герменевтики. – 464 с.

3. Ґадамер Г.-Ґ. Рiзноманiтнiсть мов i розумiння свiту / Г.-Ґ. Ґадамер // 
Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика i поетика. Вибранi твори / пер. з нiм. – Київ : 
Юнiверс, 2001. – С. 164–176.

4. Костомаров Н. И. Воспоминание о двух малярах / Н. И. Костомаров // Вос-
поминания о Тарасе Шевченко / составл. и прим. В. С. Бородина и Н. Н. Пав-
люка, предисл. В. Е. Шубравского. – Киев : Днiпро, 1988. – С. 162–169.

5. Смаль-Стоцький С. «Чого серце плаче, ридає, кричить…» / С. Смаль-
Стоцький // Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Iнтерпретацiї. – Черкаси : Бра-
ма. Видавець Вовчок О. Ю., 2003. – С. 95–105.

6. Смаль-Стоцький С. Шевченковi «Думи» / С. Смаль-Стоцький // Смаль-
Стоцький С. Т. Шевченко. Iнтерпретацiї. – Черкаси : Брама. Видавець Вов-
чок О. Ю., 2003. – С. 193–204. 

7. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер ; пер. с нем. В. В. Бибихи-
на. – Харьков : Фолио, 2003. – 503 с.

8. Хайдеггер М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер // Зару-
бежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – 
Москва : Издательcтво Московского университета, 1987. – С. 264–312.

9. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. 
Время и бытие: Статьи и выступления / пер. с нем. – Москва : Республика, 
1993. – С. 16–27.

10. Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: 
М. Г. Жулинський (голова) та iн. ; переднє слово I. М. Дзюби, М. Г. Жулин-
ського. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. 1 : Поезiя 1837–1847. – 784 с.

11. Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: 
М. Г. Жулинський (голова) та iн. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. 2 : Поезiя 
1847–1861. – 784 с.

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



197

Микола Iльницький 
(Львiв)

ВIДКРИТИЙ НА ВСI ПРОЧИТАННЯ 
(до дискусiй про природу Шевченкового вiрша)

Про характер Шевченкової версифiкацiї написано багато, 
але досi у цьому питаннi немає одностайностi, бо вiршi Т. Шев-
ченка в жодну схему не влягають. Тут можуть народжувати-
ся рiзноманiтнi – аж до найнесподiванiших – як зближення i 
паралелi, так i вiддалення i контрасти. Примiром, Марiетта 
Шагiнян у монографiї «Тарас Шевченко» при характеристицi 
ритмомелодики українського поета виходить з унiверсальної 
тези «видiлення iндивiдуальної поетичної свiдомостi iз ко-
лективної, переходу вiд усного типу творчостi до книжного», 
i на цiй пiдставi твердить про поетову «нелюбов до витриманої 
строфiки i постiйний прийом чергування довгого й короткого 
розмiрiв в одному й тому ж вiршi» [13, с. 20]. Судження про 
«нелюбов до витриманої строфiки» веде дослiдницю вiд укра-
їнської (як i росiйської) поетичної традицiї до схiдної, зокрема 
до порiвнянь Т. Шевченка з кавказькими ашугами, з уточнен-
ням при цьому, що «ця дiалектика народного ритму, притаман-
на не самим лише ашугам, а й кобзарям, i росiйським народ-
ним спiвцям, i Прикарпаттю, бере свiй початок iз стародавнiх 
часiв» [13, с. 21]. Гранi дотику вiддалених фактiв як основа 
унiверсальностi, безперечно, присутнi в явищах свiтового 
масштабу, що засвiдчує єднiсть культурного процесу. Та все ж 
чи дає це пiдставу заперечувати нацiональнi структури?!

Ще один погляд: унiверсальностi можна протиставити 
 унiкальнiсть i теж бачити в цьому розгадку генiальностi. Такий 
пiдхiд пропонував український лiтературознавець i культуро-
лог Вiктор Петров. «Генiальнiсть Шевченкову, – читаємо в 
його статтi “Проблеми великої лiтератури”, – врятувало те, що 
в лiтературу вiн прийшов випадково, з боку, крiзь бiчнi дверi. 
Порiвняймо Шевченка-поета з Шевченком-малярем. У жи-
вопис вiн потрапив через майстерню Брюллова, через Академiю. 
Вiн мав диплом. I малюнки його безперечно талановитi, але аж 
нiяк не ґенiяльнi. Якщо б Шевченко прийшов у лiтературу як 
письменник, а не як учень Брюллова, вiн писав би талановито,  
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але, певно, не краще за Кулiша. Росiйськi вiршi Шевченка, 
написанi правильно, є свiдченням того» [8, с. 945]. В. Петров 
запорукою генiальностi вважав вiдчуття «певностi себе як мит-
ця» [8, с. 945], яке бачив у Шевченковi-поетовi – без школи, але 
з «вiдкритими очима», як у Л. Толстого, А. Рембо, П. Тичини.

Позицiї як М. Шагiнян, так i В. Петрова вразливi. У М. Шагi-
нян – запереченням зв’язку Шевченкового вiрша з традицiєю 
українського силабiчного i силабо-тонiчного вiршування, а по-
гляд В. Петрова взагалi сприймається радше як парадокс, анiж як 
наукова теорiя. Щоправда, пiзнiше у статтi «Естетична доктрина 
Шевченка» учений уточнив свою позицiю: вiн назвав Шевченка 
«недисциплiнованим», який писав незалежно вiд норм.

Але при цьому варто враховувати ситуацiю, коли була на-
писана стаття В. Петрова: закiнчилася Друга свiтова вiйна, 
сот нi тисяч українцiв опинилися поза межами батькiвщини i в 
становищi «перемiщених осiб» створювали освiтнi та культурнi 
установи й об’єднання. Мистецький український рух в умо-
вах емiграцiї поставив перед собою амбiтне завдання творити 
«велику лiтературу» (У. Самчук) i «нацiонально-органiчний 
стиль» (Ю. Шерех), що має репрезентувати свiтовi українську 
нацiю як духовну субстанцiю. Нацiональний стиль повинен 
ґрунтуватися на нацiональних джерелах i породжувати генiїв 
без запозичення поетичних стилiв i форм у сусiдiв, як Iндiя по-
родила свого генiя Рабiндраната Тагора, який не писав сонетiв 
чи октав (про це ще на початку 1920-х рокiв зазначав Василь 
Бобинський). Для України такою постаттю став Тарас Шев-
ченко, який теж не любив канонiчних вiршових форм, але такi 
думки зумовлювалися атмосферою часу, болючими роздума-
ми над майбутнiм, яке викликало тривогу i породжувало рiзнi 
проекти та передбачення.

У чому ж усе-таки секрет Шевченкового вiрша, що так 
полонив сучасникiв? Чи мав вiн свою структуру, а не був 
пiдпорядкований якiйсь внутрiшнiй органiзацiї, а якщо був, то 
в чому вона полягає?

Така проблема вперше гостро постала на початку ХХ сто-
лiття, зокрема у зв’язку з виникненням рiзних шкiл поетики. 
Шевченкiв вiрш не раз трактували як формально неопрацьо-
ваний або ж такий, що лише наслiдує фольклорнi зразки. Так, 
лiтературознавець i мовознавець Степан Смаль-Стоцький 
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цитує  статтю Федора Корша «Шевченко серед поетiв слов’ян-
ства», у якiй автор стверджував, що до форми поет ставив-
ся «досить недбало; це виявляється i в розмiрi, виявляється i 
в ритмi, в кот рих вiн дозволяв собi такi вольностi, яких ви не 
зустрiнете i в народнiй українськiй пiснi <…> В своїх кращих 
вiршах вiн неначе бiльше клопочеться про форму, але чимдалi 
менш вiн звертає на це уваги» [11, с. 511].

Резюмуючи такi погляди на проблему версифiкацiї Т. Шев-
ченка, С. Смаль-Стоцький у статтi «Ритмiка Шевченкового 
вiрша» наголошував на тому, що неорганiзованим, неопра-
цьованим вiрш Шевченка вважали через те, що поет буцiмто 
не вмiв втиснути його «в суворi рамки правильного вiршового 
метру», i коли пiдходити до нього з такими вимогами, то «при-
йдеться нiби знайти велику таки плутанику вiршової силябiки 
та тонiки в його поезiях та велику недбайливiсть щодо рими, 
до строфiчної будови та иньших елементiв складної вiршової 
технiки, <…> доводиться вказувати на бiднiсть форми поезiї 
Шевченка» [11, с. 124]. Отже, «бiднiстю» Шевченкового вiрша 
вважається те, що вiн не вкладається у метричнi схеми. Учений 
пропонує оцiнювати вiршi Шевченка за iншими критерiями.

Зауважимо, що до С. Смаль-Стоцького класифiкацiю Шев-
ченкових вiршових форм запропонував український i росiй-
ський учений, професор Київського унiверситету, представник 
фiлологiчної школи в лiтературознавствi Володимир Перетц. 
В «Историко-литературных материалах и исследованиях» 
(1902) вiн видiлив два типи вiршування Шевченка: вiршi, 
написанi пiд росiйським впливом чотиристопним ямбом, i твори,   
зразком для яких були українськi народнi пiснi. При чому, на 
думку дослiдника, поет поступово еволюцiонував вiд народно-
пiсенної ритмомелодики до силабо-тонiки, головно чотири-
стопного ямба. Але iдеї В. Перетца не викликали тодi помiтного 
резонансу. 

Iнтерес до своєрiдностi Шевченкового вiрша вiдродився у 
1920-х роках. Першим вагомим словом у цiй дiлянцi шевченко-
знавства стала праця Бориса Якубського «Форма поезiй Шев-
ченка» (1921). У нiй розвиненi положення В. Перетца про типи 
форми Шевченкового вiрша, причому до двох типiв, видiлених 
його попередником, – силабо-тонiчного та народнопiсенного – 
автор додає третiй – силабiчний, побудований на чергуваннi 
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12 i 11-складових рядкiв – як тип лiтературного, а не фольк-
лорного походження. У студiї Б. Якубського маємо ту осно-
ву, вiд якої вiдгалузилися лiнiї наступних дослiдникiв Шев-
ченкової версифiкацiї: однi автори акцентували на мет ричних 
формах пiзньої творчостi поета, другi вважали домiнантою 
народнопiсеннiсть, третi виводили Шевченкiв вiрш iз силабiч-
ної традицiї української барокової поезiї.

Народнопiсенну форму як базову основу обґрунтував 
С. Смаль-Стоцький. У роботi «Ритмiка Шевченкової поезiї» вiн 
пов’язує форму вiршiв поета передусiм з музичним ритмом, при-
таманним народним пiсням. Дослiдник зiзнається, що дiйшов 
такого висновку не вiдразу – спершу пiдiйшов до розв’язання 
проблеми з метричних позицiй. «Мушу ще згадати про один 
цiкавий випадок, – пише вiн. – Одного разу був я у Федьковича, 
i вiн показав менi деякi свої новi вiршi. Я почав їх уголос читати 
i, виходячи тодi ще iз старосвiтської метрики, не мiг якось по-
пасти на метр i не раз спiткнувся на фальшивiм наголосi. Федь-
кович, дуже чутливий на хиби наголосу, зараз поправляв мене, 
i слово по словi в нашiй розмовi виявилося, що Федькович свої 
вiршi складав, маючи на увазi “нуту” якоїсь народної пiснi. <…> 
Вiдси, думав я, велика мельодiйнiсть Шевченкової поезiї. При-
кладаючи добутки моїх ритмiчних студiй до поезiї Шевченка, 
я перш усього зараз-таки найшов цiлу масу вiршiв, в яких зовсiм 
виразно дається вiдчути коломийковий i козачковий (шумко-
вий) народний ритм. Згодом стає менi ясно, що в Шевченковiй 
поезiї чути скрiзь ритмiку народних пiсень» [11, с. 5].

Важливим у розвiдцi С. Смаль-Стоцького є i спостережен-
ня про орiєнтацiю Т. Шевченка на музичний ритм українських 
народних пiсень. З такою позицiєю погодилися Костянтин 
Чехович, Фiларет Колесса, Дмитро Чижевський. Останнiй, 
деякi положення Смаль-Стоцького уточнюючи, а деякi запе-
речуючи, в «Iсторiї української лiтератури» вiдзначав, що «за-
слуга вiдкриття народного характеру вiрша Шевченка нале-
жить Ст. Смаль-Стоцькому» [12, с. 246], водночас пiдкреслив 
варiативнiсть коломийкового та колядкового вiрша в поезiї 
Т. Шевченка, вбачаючи у творчiй практицi поета елементи ба-
рокової традицiї. Таким чином, у позицiї Д. Чижевського на-
явна й полемiка зi Смаль-Стоцьким, позаяк барокова тради цiя 
пов’язана з духовними пiснями, якi мали писемний характер.  
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Ф. Колесса у «Студiях над поетичною творчiстю Т. Шев-
ченка» теж вiдзначив у С. Смаль-Стоцького «багато нових i 
дуже цiнних положень, ставлячи форму Шевченкових вiршiв 
у зв’язок з музичним ритмом народних пiсень», водночас за-
уважив, що «попадає вiн у суперечнiсть iз усiма дотеперiшнiми 
дослiдниками, коли намагається всю рiзноманiтнiсть Шевчен-
кового вiр шування звести до одної системи, що спирається на 
ритмiцi українських народних пiсень, зокрема, коли Шевченкiв 
чотиристопний ямб пiдтягає пiд колядковий розмiр, а силабiчнi 
вiр шi у 12 i 11 складiв – пiд коломийковий розмiр» [4, с. 269]. 
Бо, на переконання Ф. Колесси, не всi Шевченковi поезiї 
пiдлягають музичному ритмовi i загалом роль народнопiсенних 
елементiв у поезiї Шевченка явно перебiльшена.

Отже, у поглядi С. Смаль-Стоцького на особливостi Шевчен-
кового вiрша по сутi абсолютизовано єдиний – народнопiсенний 
принцип i заперечено iншi, якi йдуть вiд версифiкацiйних дже-
рел. Це насамперед помiтно там, де вчений заперечує тверджен-
ня Б. Якубського, який у працi «До проблеми ритму Шевченко-
вої поезiї» (1926) наголошував, що значна частина вiршiв поета 
(приблизно 31 вiдсоток), написанi чотиристопним ямбом. Таке 
переконання С. Смаль-Стоцький вважав необґрунтованим i 
Шевченковi ямби називав «нiбито ямбами» на тiй пiдставi, що, 
мовляв, у них не всюди збережено правильнiсть наголосiв. Для 
пiдтвердження своєї позицiї вiн цитує, зокрема, рядок вiрша 
«Садок вишневий коло хати…» (який «протестує» проти ямба), 
i робить узагальнення: «Коли ж взяти цю вiршову будову у Шев-
ченка як цiлiсть, розiбрати її докладнiше, тодi покажеться якась 
така неправильнiсть цих нiбито ямбiв, така мiшанина, що її годi 
виправдувати “химерним комбiнуванням хореїчних i ямбiчних 
рядкiв” та ще i захоплюватися такою штукою…» [11, с. 24]. На 
це твердження так зреагував Микола Зеров: «Щоб довести 
своє, акад. Смаль-Стоцький користується всiма вiдступами вiд 
чистого методу. <…> Вiдсутнiсть у словi тiльки наголосу, тобто 
пiрихiальна третя стопа, є для нього доказ неямбiчности такого 
рядка. Отже, наша теорiя гiпостази, тобто заступлення одної сто-
пи другою (ямба – хореєм або пiрихiєм) <…> становить «камень 
предкновения» для вченого-вiршознавця» [2, с. 185].

Сьогоднi, коли здiйснено класифiкацiю чотиристопного 
ямба з рiзними пiрихiями, заперечення ямбiчного характеру 
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багатьох Шевченкових поезiй видається неправомiрним. При-
хильники ямбiчного характеру Шевченкового вiрша мають 
немало аргументiв своєї правоти. «Ямбiчного метру, – ствер-
джував Б. Якубський у працi “Форма поезiй Шевченка”, – 
вживає Шевченко на протязi всiєї своєї творчостi, проте слiд 
вiдмiтити, що в другiй половинi “Кобзаря” чотиристопний 
ямб трапляється частiш» [16, с. 62]. Подiбної позицiї дотриму-
вався i Євген-Юлiй Пеленський у книзi «Шевченко-клясик», 
вiдзначаючи Шевченкiв перехiд вiд народнопiсенної ритмiки 
до класичної, а згодом i класичностi в широкому планi: вiд кла-
сичних мотивiв, високого стилю, архаїзованої мови до класич-
ної ритмiки i метрики. Вiн наводив цiкавий приклад замiни на-
родного вiрша на класичний у ранньому творi поета «На вiчну 
пам’ять  Котляревському», який у першодруцi («Ластiвка», 
1841) мав таку ритмiку:

Встануть сердеги працювать.
Пiдуть корови по дiбровi,
Вийдуть дiвчата воду брать,
Вигляне сонце. Рай та й годi!
Злодiй заплаче, дарма що злодiй.

Згодом поет переробив ритмiку на ямбiчну:

Встануть сердеги працювать.
Корови пiдуть по дiбровi,
Дiвчата вийдуть воду брать,
I сонце гляне. Рай та й годi!
Заплаче злодiй, лютий злодiй.

Василь Сiмович, у якого Є.-Ю. Пеленський запозичив цей 
приклад, зазначив, що «Шевченко в пiзнiших часах, як уже сам 
додивлявся, щоб були чистi ямби, посправляв усюди <…> цi 
вiр шi на ямби, але первiсно було так – а це ж один iз перших 
творiв Шевченка» [7, с. 127].

Звiсно, виникали пiдозри, що цi «справлення» належать 
редакторам, якi готували пiзнiшi видання творiв поета. Так 
стверджував i С. Смаль-Стоцький, який нiяк не хотiв вiрити, 
що Шевченко сам змiнював ритмiку, але В. Доманицький i 
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С. Єфремов, якi звiряли тексти з рукописами, переконалися, 
що правки в цьому вiршi зробленi рукою самого поета.

Прихильником еволюцiонування Т. Шевченка вiд народно-
пiсенного до класичного вiрша, головно чотиристопного ямба,  
був i Максим Рильський, який у вiдкритому листi до О. Л. Жов-
тiса «Ще раз про Шевченкову поетику» з приводу його статтi 
«Майстер розкрiпаченого вiрша» [1] зазна чав: «Давно вже вста-
новлено, що Шевченко протягом свого творчого життя дедалi 
бiльше схилявся до чотиристопного “пушкiнського” ямба» [9, 
с. 420]. М. Рильський чудово усвiдомлював неповторнiсть i 
своєрiднiсть шевченкiвської ритмiки, тож намагався не проти-
ставляти, а, навпаки, погоджувати народнопiсенний i класич-
ний Шевченкiв вiрш. У статтi «Шевченко – поет-новатор» 
вiн видiляє «типи Шевченкового вiрша, якi називають умовно 
силабiчними, – дванадцяти- i одинадцятискладовий “колядко-
вий”, що тяжiє до амфiбрахiя, восьмискладовий – “коломийко-
вий”, що тяжiє до хорею». Наведемо приклад останнього:

Не журиться Катерина –
Вмиється сльозою,
Возьме вiдра опiвночi
пiде за водою…

Як бачимо, наголоси тут розподiленi дуже вiльно, їх об’єднує 
загальний ритмiчний рух. Це близько до хорею (в iнших мiсцях 
поет значно «хореїчнiший»), але це не хорей [10, с. 414]. Так 
само, на думку М. Рильського, й тип «колядкового» вiрша вiль-
ним ритмiчним рухом (особливо через посередництво цезури)  
дещо спорiднений iз силабiчним вiршем, пiд певну схему якого  
його важко пiдвести, а багато вiршових побудов поета «не пiдхо-
дить взагалi пiд жоднi загальноприйнятi формули» [11, с. 415].

З висновком про несилабiчнiсть ритмiчної органiзацiї Шев-
ченкового вiрша не погоджується знавець захiдноєвропейських 
вiршових систем Iгор Качуровський. Визнаючи, що в Шевченка 
зустрiчаються рiзнi системи версифiкацiї (силабiчна, тонiчна, 
силабо-тонiчна та «музична»), вiн послiдовно утверджує по-
гляд, що «найцiкавiшi i найрiзноманiтнiшi силабiчнi строфи 
Шевченка» [3, с. 300] – тi, якi вiн виводить вiд традицiї україн-
ської барокової поезiї. I. Качуровський наводить таку паралель:
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«Багато авторiв цитують “леонiн” Г. Кониського»:

Чиста птиця, голубиця, таков нрав iмiѣєт:
Буде мѣсто, де нечисто, тамо не почiєт.

А ось ще:
Сонце грiє, вiтер вiє
з поля на долину;
Над водою гне з вербою
червону калину.

Тiльки це вже не Г. Кониський, а Тарас Григорович Шевчен-
ко – прямий продовжувач барокової силабiки. Це i є та строфа, 
яку ми назвали <…> бароковою [3, с. 303].

Така строфа в Шевченка, як стверджує вчений, виникла 
внаслiдок розпаду традицiйного силабiчного двовiрша, але мо-
гла й зберегтися як двовiрш:

Не завидуй багатому, багатий не має
Нi приязнi, нi любовi, вiн те все наймає.

I, нарештi, I. Качуровський запевняє, що барокова строфа не 
зникає остаточно в українськiй поезiї i бачить її вiдновлення в 
поемi Iвана Драча «Нiж у сонцi»:

I заграла-затужила, розпрямила крила,
Зразу хрипко, потiм скрипка сльози проросила…

Щоправда, при цьому вiн застерiгає, що «силабiчне ритмо-
вiдчуття українськими поетами безповоротно втрачене: силабiк 
у Драча перетворюється на звичайний хорей!» [3, с. 306].

Але пафос роздiлу про Шевченкiв вiрш у книзi I. Качуров-
ського «Строфiка» полягає не тiльки в обґрунтуваннi бароко-
вого характеру поетової силабiки i виявленнi її нацiональних 
джерел, а й у запереченнi твердження про росiйське походжен-
ня Шевченкового вiрша з пушкiнського чотиристопного ямба. 
Автор книги називає таким ямбом октасилабiк українського 
поета («Росли укупочцi, зросли…», «Минули лiта молодiї…»), 
тобто тип строфи з однаковою кiлькiстю рядкiв, узаконений вiд 
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М. Ломоносова до Л. Тимофєєва i штучно перенесений на укра-
їнський ґрунт (В. Ковалевський, Г. Сидоренко та iн.). Причому, 
вiддаючи належне таким росiйським лiтературознавцям, як 
Б. Томашевський i Б. Шенгелi та українському П. Волинсько-
му, дослiдник не щадить навiть М. Шагiнян i М. Рильського. 
М. Шагiнян вiн критикує за те, що вона «вiдмовляється зараху-
вати Т. Шевченка до силабiстiв “не тiльки тому, що силабiчний 
розмiр вимагає суворого дотримання рiвної кiлькостi складiв у 
строфi, а Шевченко майже нiколи не витримує їх”, а й тому, що 
нi росiйськiй, нi українськiй мовi, попри всю рiзно манiтнiсть 
прийнятих у них наголосiв, силабiчний вiрш, як це довiв ще 
Ломоносов, зовсiм не властивий. Вiн робить нашу мову грубою, 
дерев’яною, тимчасом як м’якшого, нiжнiшого, гнучкiшого, 
анiж шевченкiвський вiрш, важко собi уявити. Крiм другої по-
ловини останнього речення, тут усе суцiльна нiсенiтниця» [4, 
с. 318–319]. Щодо М. Рильського, то учений закидає йому, що 
вiн, як i М. Шагiнян, не враховує випадкiв «гетеромет ричної 
силабiчної строфи в Шевченка» [4, с. 318]. Наприклад:

Неначе злодiй, поза валами
В недiлю крадуся я в поле.

Ще категоричнiше розправляється I. Качуровський з при-
хильниками трактування Шевченкового вiрша як «коломий-
кового». «За почином захiдноукраїнських учених [автор мав 
на увазi передусiм С. Смаль-Стоцького та Ф. Колессу. – М. I.] 
барокову строфу Шевченка звуть у нас “коломийковою”. 
Сам Шевченко – пророк, а вiршi його – коломийка. Як мож-
на пов’язувати пророка з коломийкою, в головi моїй не вкла-
дається» [4, с. 307]. Не знаю, чи усвiдомлював автор, що цим 
твердженням сам собi ставить пастку, бо в iншому мiсцi вiн 
рiшуче протестує проти поняття «народний розмiр»: «Ска-
жемо тiльки, – пише вiн, – що вiрш як звукове, що триває в 
часi, явище, завжди будується на якомусь звуко-часовому 
принципi, а народнiсть до таких принципiв не належить. “На-
родний розмiр” – це такий самий нонсенс з точки зору метри-
ки, як термiн “нацiонально-органiчний стиль” з точки зору 
стилiстики» [4, с. 300]. Чи ж не те саме можна сказати i стосов-
но зв’язку мiж поняттями «коломийка» i «пророк»?! Спроба 
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роз’яснення, що барокова строфа, хорей i коломийка – вiршi 
рiзних систем, а спiльнiсть барокової строфи з хореєм i коло-
мийкою має випадковий характер, не дуже переконує.

Нарештi, проблема «вiльного вiрша» Т. Шевченка. Очевид-
но, це поняття не можна брати у строгому термiнологiчному 
значеннi, оскiльки «вiльний вiрш» асоцiюється з верлiбром, 
а верлiбрiв у творчостi поета, цiлком зрозумiло, немає. 
Анатолiй Луначарський у доповiдi про Т. Шевченка «Вели-
кий народний поет», виголошенiй у Парижi, зазначив: «Шев-
ченко вiльно йде за народною традицiєю i створює “свобiдний 
вiрш” за кiлька десятилiть ранiше, нiж заговорили про нього 
передовi поети Заходу» [5, с. 421]. Цi слова нагадав М. Риль-
ський у статтi «Шевченко – поет-новатор» [10], повторивши у 
вiдкритому листi до О. Жовтiса, реагуючи на його статтю [1]. 
Згодом у вiдповiдi на листи львiвських студентiв Станiслава 
(помилково надруковано Степана) Цетляка та Богдана За-
вадки пояснить, що, вживаючи термiн «свобiдний вiрш», а не 
«вiльний вiрш», вiн iшов «за тими росiйськими теоретиками 
версифiкацiї, якi термiн “вiльний вiрш” (“вольный стих”) за-
стосовують до рiзностопних силабо-тонiчних вiршiв (“Лихо з 
розуму”, “Пан та собака”, байки Крилова i Глiбова…), а фран-
цузьке “верлiбр” перекладають “свободный стих”» [10, с. 427]. 
«Свобiдного вiрша», або ж «верлiбра» у творчостi Шевченка 
М. Рильський не знаходить, i тому заперечує зближення Шев-
ченка у вiршуваннi з Пабло Нерудою, Назимом Хiкметом, якi 
«давали волю ритмовi», натомiсть вiдзначає спорiдненiсть iз 
поетом строгих форм Iоганнесом Бехером.

М. Рильський сприйняв поняття «розкрiпачений вiрш» саме 
в поетикальному сенсi, коли писав, що «не зовсiм ясно, про 
який саме “свобiдний вiрш” Шевченка йшла мова (хоча А. Лу-
начарський говорив саме про “свобiдний вiрш”, а в Жовтiса 
йшлося про “розкрiпачення вiрша”). Натомiсть М. Рильсько-
му було ближче те, що сучаснi росiйськi, українськi, бiлоруськi 
пое ти “здебiльшого пишуть не верлiбром, а точним силабо-
тонiчним, здебiльшого римованим вiршем”» [10, с. 420], до 
якого в останнi роки тяжiв i Шевченко, анiж те, що французькi, 
iталiйськi, польськi поети вiддають перевагу верлiбровi. Але ж 
почитаймо хоча б «Бували войни й вiйськовiї свари…» та деякi 
iншi пое зiї Т. Шевченка останнiх рокiв i побачимо, що вiрш 
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його не був таким уже «точним силабо-тонiчним», i не цiлком 
зник поширений ранiше в нього вiрш астрофiчний, якому при-
таманна, за висловом Наталi Костенко, «яскрава прикмета 
вiльної стихiї» [5, с. 279]. 

Якщо простежувати еволюцiю Шевченкового вiрша вiд 
фольклорного до силабо-тонiчного, то вона виступить радше як 
тенденцiя, а не як завершений процес. У дебютнiй «Причиннiй» 
та сама строфiчно-ритмiчна структура, що й у вiршi, яким за-
вершується творчий шлях поета («Чи не покинуть нам, небо-
го…»): першi строфи – чотиристопний ямб:

Реве та стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
Додолу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма
  («Причинна»);

Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусiдонько убога,
Вiршi нiкчемнi вiршувать,
Та заходиться шиштувать
Вози в далекую дорогу
 («Чи не покинуть нам, небого…»).

Потiм їх змiнюють тi, якi С. Смаль-Стоцький назвав фольк-
лорними, або музичними, М. Рильський – хореїчними, а I. Ка-
чуровський – силабiчними:

В таку добу пiд горою,
Бiля того гаю,
Що чорнiє над водою,
Щось бiле блукає…
(«Причинна»);

Ой не йдiмо, не ходiмо,
Рано, дуже рано –
Походимо, посидимо
На сей свiт поглянем…
 («Чи не покинуть нам, небого…»).
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Поняття «розкрiпачення вiрша» може стосуватися не ви-
ключно вiршової форми, а й мати ширший змiст. «Розкрiпачен-
ня» Шевченкового вiрша – це «розкрiпачення» думки, свобода 
вислову, якi кожне поколiння сприймає у Шевченка i прагне 
втiлювати вiдповiдно до ситуацiї свого часу. Формула ця не ви-
падково актуалiзувалася на початку 1960-х рокiв. Це був час 
хрущовської «вiдлиги», демократизацiї, хоч i нетривалої, по-
слаблення тиску на лiтературу. Саме тодi поети-шiстдесятники 
утверджували iдею розкрiпачення особистостi. А хитнулася 
душа – хитнулася рима, у вiршi з’явився «продих», спондейний 
чи пiрихiйний наголоси вiдбивали аритмiю серцебиття. Таких 
«продихiв», такої «гетерометричностi» (за I. Качуровським) 
було багато у поезiї Т. Шевченка. Мабуть, у цьому контекстi 
виникали асоцiацiї зближення великого українського поета з 
iменами популярних тодi Пабло Неруди, Назима Хiкмета та 
багатьох iнших, не обов’язково тих, що писали верлiбром. Бо 
в шiстдесятi роки вiдбулося «розкрiпачення» i представникiв 
старшого поколiння українських письменникiв (того ж таки 
Максима Рильського), яке одержало образну назву «третє 
цвiтiння». 

Читаючи працi дослiдникiв Шевченкового вiрша, ми вже 
готовi прийняти той чи той пiдхiд, коли з’являється перепо-
на, або iнший погляд, який розбиває ланцюжок аргументацiї 
поперед ника. Так, Є.-Ю. Пеленський майже переконав нас, 
що пiзнiй Шевченко – класик за тематикою, високим стилем, 
канонiчною строфiкою i витриманим ритмом. Схожi тверджен-
ня знаходимо i в М. Рильського. Та читаючи поезiї, датованi 
1860-м роком, натрапляємо на рядки:

Якось-то йдучи уночi
Понад Невою… та йдучи
Мiркую сам-таки з собою:
– Якби то – думаю – якби 
Не похилилися раби…
То не стояло б над Невою
Оцих осквернених палат!
……………………………
Отак-то я собi вночi,
Понад Невою iдучи,
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Гарненько думав. I не бачу,
Що з того боку, мов iз ями,
Очима лупа кошеня.
А то два лiхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осiнивсь
Святим хрестом i тричi плюнув,
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав
(«Якось-то йдучи уночi…»).

Вiрш силабо-тонiчний, написаний чотиристопним ямбом, 
але за багатьма прикметами, зокрема за асоцiативними «пере-
миканнями», перебiг уяви з рядка в рядок руйнує симет рiю 
вiр шової строфи. Чи це не «розкрiпачення» ритму, викли-
кане характером «нiчного, вiзiонерського переживання» (за 
К. Ґ. Юнґом)?! Не випадково початок цитованого вiрша майже 
збiгається з рядками гротескної мiстерiї «Сон»: «Отак, iдучи 
попiдтинню / З бенкета п’яний уночi, / Я мiркував собi йдучи…». 
Тут панує не «логiки залiзна течiя», а радше неконтрольованiсть 
внутрiшнього монологу, близька до «потоку свiдомостi». Цито-
ваний уже В. Петров у статтi «Естетична доктрина Шевченка» 
визначив спосiб такого художнього мислення як «розхитуван-
ня поетичних стилiв» i побачив у ньому ознаки сюрреалiзму [8, 
с. 1068], а Юрiй Шевельов назвав подiбний тип асоцiювання 
контрастивнiстю, що в емоцiйному планi змушує читача «сприй-
мати те, що вiн читає, не просто як ще один лiтературний твiр, 
а як крик болю, зойк оголених нервiв» [14, с. 549].

Як бачимо, вiрш Т. Шевченка, його структура викликала 
широке коло iнтерпретацiй. Кожен iз розглянутих пiдходiв 
пов’язаний iз авторитетними iменами i має високий рiвень 
аргументацiї. Тому, видається, безрезультатно було б робити 
висно вок на користь котрогось iз них стосовно усiєї поезiї Шев-
ченка. Форми Шевченкового вiршування не можуть розгляда-
тися поза його iдеями й настроями, якi шукали для себе адекват-
ного вираження, розхитуючи будь-який усталений канон.

Мiркування, дотичнi до висловленого у цiй статтi, з огляду на 
спiввiдношення європейськостi й iдентичностi в поезiї Т. Шев-
ченка, зустрiчаємо в Марка Павлишина, який стверджує, що 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



210

«Тарас Шевченко вийшов за межi європейської лiтера турної 
парадигми i подав зразок нацiональної iдентичностi, яка не була 
європейською, бо Європа бачилася йому настiльки залученою 
до росiйського iмперського проекту, що заслуговувала лише на 
осуд i сарказм» [6, с. 75]. Тому, хоча Шевченковi балади подiбнi 
до зразкiв цього жанру в європейських лiтературах доби роман-
тизму, у них не знайти аналога Шевченковим анти царським 
iнвективам, настроєва гама яких зi змiнами тональностей «ви-
ходить за рамки європейської вiршувальної традицiї» [6, с. 75] 
i є суто Шевченковою.

Чи не найвиправданiшим буде висновок, що Шевченкiв 
вiрш не вмiщується у рамки жодної з вiршових систем i ста-
новить завершену цiлiсть, вiдкриту водночас для нових прочи-
тань та iнтерпретацiй як явище нескiнченне i неперебутнє, яке 
вiдкриває усе новi гранi для нових поколiнь.
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Лариса Йовенко 
(Умань)

ОБРАЗ СПIВЦЯ ГЕРОЇЧНОЇ СЛАВИ  
У ТВОРЧОСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Протягом столiть емоцiйна сфера українського народу фор-
мувалася пiд впливом творчостi кобзарiв та лiрникiв – велич-
них гомерiв України (Н. Сивачук). Вони завжди були високо-
моральними представниками українського етносу, з високим 
рiвнем нацiональної свiдомостi й гiдностi.

Дослiдниця Н. Сивачук переконливо стверджує, що «лiрники 
в Українi користувалися великою повагою, їх iменували “пано-
тець” як священика, вони були носiями прадавнiх знань, високої 
моралi та обов’язку» [7, с. 3]. Вiтчизняний учений Л. Залiзняк 
виводить генезу кобзарської та лiрницької традицiї з арiйських 
гiмнiв «Рiгведи», яка була створена в той перiод, коли панував 
культ слова. За давнiми уявленнями, сила вождя i його вiйська 
«залежала вiд кiлькостi священних гiмнiв, складених i прочи-
таних поетом-жерцем на їх честь». Окрiм того, уважалося, що 
боги вiдкривають iстину поетам-брахманам (рiшi). Стародавнi 
арiї вiрили, що рiшi самi не створюють поетичних картин, 
а лише переливають у слова iстину, яку вiдкривають їм боги 
в момент божественного натхнення… Вiра в божественне по-
ходження поетичного таланту й натхнення – один з найбiльш 
стiйких стереотипiв європейської поезiї. Скальди стародавнiх 
вiкiнгiв склали величезну кiлькiсть вiршiв на славу варязьких 
конунгiв. Конунги винагороджували скальдiв срiблом та зло-
том, що, як i слово, мали магiчну силу [7, с. 3]. Це дає змогу го-
ворити про те, що барди-спiвцi на раннiй стадiї свого розвитку 
були не просто спiвцями, а продовжувачами жрецької традицiї. 
Це пiдтверджують слова Т. Шевченка («Перебендя»):

…Старий заховався
В степу на могилi, щоб нiхто не бачив,
Щоб вiтер по полю слова розмахав,
Щоб люди не чули, бо то Боже слово,
То серце на волi з Богом розмовля,
То серце щебече Господнюю славу,
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А думка край свiта на хмарi гуля.
Орлом сизокрилим лiтає, ширяє,
Аж небо блакитне широкими б’є;
Спочива на сонцi, його запитає,
Де воно ночує, як воно встає;
Послухає моря, що воно говорить,
Спита чорну гору: «Чого ти нiма?»,
I знову на небо, бо на землi горе,
Бо на нiй широкiй куточка нема
Тому, хто все знає, тому, хто все чує:
Що море говорить, де сонце ночує [8, с. 47].

Дiяльнiстю народних бардiв захоплювалися Тарас Шевчен-
ко, Микола Лисенко, Олександр Русов, Микола Сумцов, Орест 
Мiллер, Борис Грiнченко, Климент Квiтка, Леся Україн ка, 
Дмит ро Яворницький, Фiларет Колесса, Валерiан Боржков-
ський, Володимир Горленко, Володимир Гнатюк, Федiр Лав-
ров, Михайло Хай та iншi видатнi дiячi. Для українцiв кобзарi 
мали неабияке значення. Це доводить також те, що Т. Шевченко 
видав збiрку своїх творiв пiд назвою «Кобзар». Зокрема, поет, 
дякуючи в «Щоденнику» П. Кулiшевi за книги, iз захоп ленням 
писав: «Особливо завдячую я йому за “Записки про Пiвденну 
Русь”. Я цю книгу скоро напам’ять буду читати. Вона менi так 
правдиво нагадала про мою прекрасну бiдну Україну, що я нiби 
з живими розмовляю з її слiпими лiрниками i кобзарями» [9, 
с. 516]. П. Кулiш українську лiтературу назвав «кобзою», звер-
нувшись до неї з такими словами:

…Кобзо, ти наша вiдрада єдина,
Поки прокинеться сонна країна,
Поки дiждеться своєї вини, –
Ти нам по хатах убогих дзвони!
Стиха дзвони…
Давнi пригоди ти нам спомини.
Хай братнє серце до серця озветься,
Як на бандурi струна до струни [3, с. 19].

Образ народного спiвця у творчостi Т. Шевченка студiювали 
А. Бондаренко, Д. Донцов, В. Ємець, Є. Маланюк, I. Мойсеїв,  
Н. Сивачук та iн.
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Метою цiєї статтi є висвiтлення проблеми кобзарства у 
творчостi Т. Шевченка.

Головною роллю кобзарства було уславлення козацького 
вiйська та залучення до його лав молодi, а також охорона i збере-
ження святих козацьких традицiй. Українське козацтво, з огля-
ду на полiтичнi умови тих часiв, було змушене постiйно прово-
дити бойовi дiї проти ворогiв як наступального, так i оборонного 
характеру. А кобзарi охоче оспiвували героїзм, само пожертву, 
вiдвагу, хоробрiсть, завзяття, смiливiсть, вiйськову доблесть 
i героїчну смерть запорожцiв. Вiдома дослiдниця фольк- 
лору О. Таланчук зазначає: «Кобзар дiйсно був iсторичною 
особою, що в свiй час розбуджувала нацiональну свiдомiсть в 
українському народi, заохочувала його до боротьби…» [2, с. 5].

Про це писав Т. Шевченко в поемi «Гайдамаки»:

…Лiта орел, лiта сизий
Попiд небесами;
Гуля Максим, гуля батько
Степами-лiсами...
…Горiлку, мед не чаркою –
Поставцем черкає,
А ворога, заплющившись,
Ката, не минає.
Отакий-то наш отаман,
Орел сизокрилий!
I воює, i гарцює
З усiєї сили –
Нема в його нi оселi,
Нi саду, нi ставу…
Степ i море; скрiзь битий шлях,
Скрiзь золото, слава.
Шануйтеся ж, вражi ляхи,
Скаженi собаки;
Йде Залiзняк Чорним шляхом,
За ним гайдамаки… [8, с. 77–78].

Ця пiсня привертає увагу особливим героїко-патрiотичним 
звучанням. Кобзар Волох виконує її для повстанцiв напере-
доднi бою. Традицiйно народний герой Максим Залiзняк 
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порiвнюється iз сизокрилим орлом, якого оточують вiдданi 
товаришi – орлина зграя народних героїв. Залiзняк надiлений 
надзвичайною силою, хоробрiстю, мужнiстю. Це – справжнiй 
народний герой-богатир.

Дослiдники українського кобзарства стверджують, що до 
слiпих спiвцiв зверталися з особливою повагою, називаючи їх 
«батько», «отченаш», «панотець» [7; 3], бо були вони носiями 
Божого слова й iсторичної пам’ятi українцiв, «абсолютного ми-
нулого», розумiли своє призначення:

«Чого, батьки, сумуєте?»
«Невесело, сину!
Днiпро на нас розсердився,
Плаче Україна…» [8, с. 60].

Такий погляд знайшов пiдтвердження в iнших авторитет-
них учених: «Подiбно до рапсодiв стародавньої Грецiї, якi 
оспiвували своїх героїв, вибряцуючи на струнах лiри чи бан-
дури, – нашi Пiвденноросiйськi спiваки, зазвичай слiпi старцi, 
спiвали i зараз ще спiвають в народi свої думи i пiснi… Так i 
наш “соловей старих часiв” – Боян: “не десять соколов на стадо 
лебедей пускал; но свои вещие персты на живые струны вскла-
дал; и они сами славу князьям рокотали”», – писав М. Макси-
мович [4, с. 10].

Привертає увагу стаття нiмецького вченого доктора Г. Трiте-
на «Про народнi пiснi запорозьких козакiв» (1840), у якiй 
українськi думи автор розглянув пiд кутом зору їх зв’язку з 
iсторичним минулим та лiтописними творами, а одночасно – 
з тодiшнiм соцiальним станом українського народу: «На пiвднi 
Росiї, в тихiй, спокiйнiй Українi вiд села до села, вiд хати до 
хати ходять похилi вiд вiку дiдусi (кобзарi) i спiвають пiснi про 
минулу славу, про зруйновану могутнiсть хоробрих козакiв; 
пiснi, в яких правдивими життєвими фарбами змальована 
iсторiя, звичаї цього народу, пiснi великої iсторичної вартостi, 
однак якi у свiтi мало вiдомi i мало беруться до уваги» [6, с. 47]. 
Паралелi зi сказаним маємо в Т. Шевченка: 

…Що про Україну
Слiпий старець, сумуючи,
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Спiває пiд тином.
Любить її, думу правди,
Козацькую славу,
Любить її! Ходiм, сини,
На раду ласкаву… [8, с. 62].

Образ кобзаря – спiвця героїчної слави – проходить через 
увесь творчий доробок Т. Шевченка. Уже в раннiй перiод його 
творчостi цей образ був одним з найголовнiших. Поет пiднiс 
народних спiвцiв-кобзарiв як творцiв i носiїв усної народної 
словесностi, як речникiв прихильностей народної естетики аж 
до пiдхмар’я.

У вiршi «Тарасова нiч» Т. Шевченко писав:

…Виросла могила,
А над нею орел чорний
Сторожем лiтає,
I про неї добрим людям
Кобзарi спiвають,
Все спiвають, як дiялось,
Слiпi небораки, –
Бо дотепнi… [8, с. 45].

Означенi образи є провiдними в таких творах, як «Перебен-
дя», «Великий льох», «Тарасова нiч», «Гайдамаки», а репертуар 
народних бардiв пiдказав митцю значну кiлькiсть прекрасних 
персонажiв («Невольник», «Гамалiя» та iн.). Тарас Григорович 
возвеличував кобзарiв i лiрникiв, порiвнював їх iз Гомером, зок-
рема, у передмовi до повiстi «Прогулянка з задоволенням i не 
без моралi» вiн писав: «Нещодавно хтось письмово порiвнював 
нашi, тобто малоросiйськi, iсторичнi думи з рапсодiями 
хiось кого слiпця, прабатька епiчної поезiї. Я смiявся такому 
зарозумiлому порiвнянню, а тепер, як розiбрав та розжував, 
так i вiдчуваю, що порiвнювач правий, i з свого боку, я гото-
вий навiть возвеличити його порiвняння. Я читав, зрозумiло, в 
перекладi Гнєдича i вичитав, що у Гомера нiчого немає схожого 
на нашi iсторичнi думи-епопеї, як, наприклад, дума “Iван Ко-
новченко”, “Сава Чалий”, “Олексiй Попович Пирятинський”, 
або “Втеча трьох братiв з Азова”, або “Самiйло Кiшка”, або – 
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так їх i не перечитаєш! I всi вони пiднесено простi i прекраснi, 
що якби воскрес слiпець хiоський та прослухав хоч одну з них 
вiд такого ж, як сам вiн слiпця-кобзаря або лiрника, то розбив 
би вщент свою корзинку, звану лiрою, i вступив би в “мiхоношi” 
до найбiднiшого нашого лiрника, що називає себе публiчно ста-
рим дурнем. На жаль! Тепер я себе так називати повинен. По-
перше, за те, що хотiв наслiдувати, а по-друге, за те, що не знав, 
кого наслiдувати. А де причина цiєї неусвiдомленостi? Вiдомо 
де, в школi.

У школi нас всьому, абсолютно всьому навчать, крiм розу-
мiння свого милого слова. О школа, школа! Як би тебе скорiше 
перешколити!..» [9, с. 243].

Кульмiнацiєю художнього осмислення проблеми служiння 
кобзаря своєму народовi та iдейно-виховної ролi його 
дiяльностi є поема «Гайдамаки». Живучи в майстернi К. Брюл-
лова, Тарас Григорович писав: «Перед його дивними творами 
я задумувався i плекав в своєму серцi свого слiпця Кобзаря i 
своїх гайдамакiв. У тiнi його витончено-розкiшної майстернi, 
як у жаркому дикому степу надднiпровському, перед мною 
миготiли мученицькi тiнi наших бiдних гетьманiв. Перед мною 
стелився степ, усiяний курганами. Перед мною красувала-
ся моя бiдна Україна у всiй непорочнiй меланхолiйнiй красi 
 своїй» [9, с. 536].

У руслi окресленої проблеми варто наголосити на джере-
лах поеми. Загальновiдомими є слова митця про те, що поема 
була написана ним за переказами людей старшого вiку. Як за-
значає А. Бондаренко, «це зауваження в свiй час було сприй-
нято значною частиною шевченкознавцiв всерйоз i викликало 
одно бокий пiдхiд до твору як виключно фольклорного за своїм  
походженням» [1, с. 55]. Окремi радянськi лiтературознавцi 
трактували поему «Гайдамаки» як лiтературне оформлення 
фольклорних матерiалiв, називали обробкою народної версiї 
про Колiївщину тощо [5, с. 187]. Варто пiдкреслити, що подiбне 
намагання ототожнити поему Шевченка лише з фольклорними 
текстами звужує розумiння масштабу художнього генiя митця, 
призводить до заперечення знаковостi особистостi поета.

Будучи справжнiм українцем, Тарас Григорович разом 
з українським народом переживав його горе, страждання, 
а тому не мiг не втiлити у власному доробку думок i сподiвань 
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своїх спiввiтчизникiв. «Вирiсши з народної творчостi, ско-
риставшись  народною поетикою, вiн не розчинився в нiй, а як 
могутнiй талант i оригiнальна iндивiдуальнiсть, пiднявся над 
нею. З цього приводу вiрно писав свого часу Б. Грiнченко: 
“Шевченко не мiг спiвати замiсть когось, хоч би сей хтось 
був i народ”», – зазначає А. Бондаренко [1, с. 55]. Аналiзуючи 
значення фольклорних джерел у поемi, учений звертає ува-
гу на те, що «Гайдамаки» є гiмном i героїзацiєю всього того, 
що в офiцiйнiй iсторiографiї, а також у польськiй художнiй 
та мемуарнiй лiтературi розцiнювалося як розбiй i злочин. 
Шевченко в перед мовi вдався до такого застереження: «Про 
те, що дiялося в Українi 1768 року, розказую так, як чув од 
старих людей; надрукованого i критичного нiчого не читав, 
бо, здається, i немає нiчого» [цит. за: 1, с. 56]. Насправдi поет 
дослiджував iсторичнi джерела, аналiзував їх i використовував 
у своїй творчостi.  Маючи надзвичайну Божу iскру, генiальне 
вiдчування iсторичної епохи, хист пророцтва, Т. Шевченко 
оживляв цiлi поколiння людей, правдиво вiдтворював дух та 
характер iсторичної епохи.

Звiсно, не можна не вiдзначити, що iнформацiю про подiї, їх 
емоцiйне забарвлення поет черпав вiд носiїв iсторичної пам’ятi 
народу – кобзарiв. Вiдомим є той факт, що Шевченко любив 
спiлкуватися з ними, iз задоволенням слухав їхнiй спiв. Навiть 
перебуваючи на службi в армiї, вiн згадував слiпцiв, прагнув їх 
зустрiти [9].

У його iсторично вкорiнених творах простежуються 
щонайменшi деталi, якi характеризують минулi часи, репре-
зентовано людськi типи з їхнiми прагненнями й надiями. 
Мiцнi паралелi творчого свiтогляду Т. Шевченка з фольклором 
зумовленi його надзвичайною чутливiстю до людського горя, 
зростанням i формуванням життєвих переконань саме через 
фольклорне середовище.

Образи кобзарiв у творчому доробку Т. Шевченка 
еволюцiонують вiд вiдображення їх у романтичному серпан-
ку до реалiстичного висвiтлення, заклику до боротьби з по-
неволювачами. «Якщо в поезiї 1837–1840 рокiв кобзар постає 
як романтичний спiвець героїчного минулого, який боляче 
реагує на життя поневоленого народу, то в поемi “Гайдамаки” 
це – спiвець пов станцiв, що пiдносить їх героїчний дух своїми 
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пiснями. Зовсiм невiрною є думка деяких дослiдникiв про те, 
що образ кобзаря Волоха є лише персонажем, який допомагає 
поетовi вводити в текст багато народних пiсень», – зазначає 
А. Бондаренко [1, с. 56].

У роздiлi «Червоний бенкет» згадується пiсня «Гайдамаки, 
гайдамаки, Залiзняк гуляє», яку кобзар спiває для воїнiв уже в 
бою. Цiєю пiснею Волох неначе продовжує панегiрик ватажка 
повстання, розпочатий пiснею «Лiта орел, лiта сизий».

У поемi «Гайдамаки» Тарас Григорович презентує устами 
Волоха цiлу низку пiсень, якi А. Бондаренко умовно розподiляє 
на групи:

а) авторськi («Ой волохи, волохи», «Лiта орел, лiта сизий», 
«Ночували гайдамаки»);

б) обробленi народнi зразки («Ой гоп таки так!», «Од села до 
села», «Ой гоп гопака!», «Як була я молодою преподобницею»); 

в) оригiнальнi фрагменти соромiцьких пiсень («Ой гоп по 
вечерi» та iн.) [1, с. 60].

Художнє пошанування митцем представникiв народного 
кобзарства й лiрництва знайшло вiдгук у їхнiх серцях. Зокрема, 
цiкавим є погляд на Т. Шевченка кобзаря Вересая. Дослiдник 
В. Ємець писав: «Коли письменник Панько Кулiш, який дуже 
шанував кобзаря Вересая, прислав йому 5 карбованцiв на по-
мин Тарасової душi, то вiн, поминаючи його, так приказував: 
“Була голова – оцей Тарас, та, мабуть, уже такої не буде! Бог за-
родив, може, вона й мала була, я не бачив, але ж розумна. У нас, 
мабуть, i не буде вже такої, може, Бог кому другому дасть, а нам 
вже нi!”» [3, с. 56].

Таким чином, образ спiвця героїчної слави – кобзаря – 
у творчому доробку Т. Шевченка уособлює волелюбнiсть i 
мужнiсть українського народу, сильний характер та його без-
страшний подвиг у боротьбi за незалежнiсть. Вiн постає над 
сон мом борцiв, реалiзуючи виняткову роль натхненника-
iнiцiа тора народної боротьби. Кобзар перебуває в статусi 
ватажка чи проводиря народного повстання й невiддiльний 
вiд громади, вiн її одухотворений спiвець i незрадний 
патрiот. Подальшого дослiдження потребує проблема геро-
їзму у творчостi Т. Шевченка та її iнтерпретацiя в шкiльних 
пiдручниках ХХ ст.
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Алла Калинчук 
(Київ)

ВIРШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «У НАШIМ РАЇ НА ЗЕМЛI»:  
IНТЕРПРЕТАЦIЯ ТЕКСТУ

Вiрш «У нашiм раї на землi» Т. Шевченко написав у Раїмi 
орiєнтовно у сiчнi – квiтнi 1849 року. Його автографи вмiщено 
у «Малiй книжцi» серед творiв 1849 року (IЛ, ф. 1, № 71, 
с. 264–268 пiд № 10 у третьому зшитку за 1849 р.) та «Бiльшiй 
книжцi» (IЛ, ф. 1, № 67, с. 131–133), куди, не ранiше 18 берез-
ня й не пiзнiше 22 листопада, поет переписав твiр iз значни-
ми правками, зокрема вилучив чотири рядки пiсля 12-го ряд-
ка та двадцять два рядки наприкiнцi твору [8; 11, c. 673]. 
Поезiю вперше надруковано за «Бiльшою книжкою» пiд 
довiльною редакцiйною назвою «Мати-покритка» та з деяки-
ми орфографiчними змiнами (наприклад, «над всiми», замiсть 
«над всiма», «пiйде» – «пiде») у журналi «Основа» (1862. – 
№ 8. – С. 1–3). Уперше вiрш введено до збiрки творiв (Кобзарь 
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Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – С.Пб., 1867. – 
С. 458–460) i подано за публiкацiєю «Основи» пiд тiєю самою 
редакцiйною назвою «Мати-покритка».

Аналiзований вiрш Л. Бiлецький [2, c. 473] та Є. Ненадке-
вич [8, c. 142], розглянувши наявнi фабульнi елементи, назвали   
лiричною поемою. В. Мовчанюк дослiджує поезiю як медита-
цiю- пророцтво [6, c. 84]. Серед медитативно-зображальної та 
медитативно-повiстувальної лiрики, зокрема елегiї, на теми, 
пов’язанi iз загальним станом свiту, М. Бондар оцiнює твiр за 
елегiйною тональнiстю i зараховує його до елегiї фiлософської 
[3, c. 487; 4, c. 590]. 

На засланнi актуальною залишалася увага Шевченка до 
соцiально-побутової тематики, пов’язаної передусiм iз життям 
українського закрiпаченого села (рекрутчина, «панич лука-
вий»), на чому наголосив Ю. Iвакiн [5, c. 154]. Є вона провiдною 
i для вiрша «У нашiм раї на землi», зокрема там поету не браку-
вало рефлексiй i на родиннi теми. Аналiзована поезiя стала 
однiєю з найглибших за виявом любовi до матерi. 

Сюжет вiрша традицiйний (давнi Шевченковi проблема ма-
теринства або «жiноча» тема й тема гармонiйної родини), де на 
соцiально-реалiстичному пiдґрунтi поет зобразив рiзнi жiночi 
долi як певнi аспекти узагальненого трагiчного образу україн-
ської жiнки, а тема покритки «набуває сенсу унiверсального – як 
нацiональний, iсторично та соцiально детермiнований варiант 
вселюдської теми свiтового зла» [1, c. 204]. Мотив молодостi 
певним чином митець осмислював у творах «Думка (Нащо менi 
чорнi брови)» (1838), «Маленькiй Мар’янi» (1845), «I золотої й 
дорогої» (1849), «I станом гнучим, i красою» (1850). Зокрема 
про образ молодих лiт у творчостi Шевченка зазначав В. Мов-
чанюк. У поезiї «У нашiм раї на землi» мотив молодостi «несе 
семантику моральної незiпсованостi, чистоти, сердечностi» [7, 
c. 144]. Мотив часу в них щiльно взаємодiє з мотивом долi та 
з властивим для Шевченкової творчостi «образом обставин – 
типових обставин тогочасної суспiльної дiйсностi» [5, c. 94]. 

Композицiйно вiрш можна подiлити на три частини: пер-
ша частина – вступ (рядки 1–12) – «лiричний вилив побожної 
скорботи» [10, c. 77], вболiвання лiричного героя за долю матерi 
в замiжжi чи покритки, бо вона – бiдняцька i трагiчна. Друга – 
(рядки 13–46) – про долю матерi, яка у шлюбi народила та ви-
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ховала дитину – складається з двох епiзодiв. Перший з них – 
iдилiчна картина (рядки 13–33), у якiй зображено щасливу 
долю молодої матерi. Згодом її дiти – «I виросли, i розiйшлись / 
На заробiтки, в москалi» [11, c. 194]. Контрастним (рядки 34–
46) до неї є образ самотньої i злиденної старос тi (мати зали-
шилася самотньою i хворою): «Наготи / Старої нiчим одягти / 
I витопить зимою хату» [11, c. 194]. Третя частина (вiд рядка 47 
i до кiнця) – розповiдь про долю матерi-покритки. Iнакше про-
йшла її молодiсть: «Села / Минаєш, плачучи, вночi. / I полем-
степом iдучи, / Свого ти сина закриваєш. / Бо й пташка iнодi 
пiзнає / I защебече: – Он байстря / Несе покритка на базар» [11, 
с. 194]. Син покритки «пiде собi слiпця водить», матiр покине 
«калiкою на розпуттi, / Щоб собак дражнила, / Та ще й  вилає. / 
За те, бач, / Що на свiт родила. / I за те ще, що так тяжко / 
Дитину любила» [11, c. 195]. Т. Шевченко розкриває трагiзм 
соцiально не захищеного материнства, материнської любовi 
(у фiналi обидвi герої нi приреченi на загибель). Жiночi долi 
поламано суспiльним ладом: одна мати, незважаючи на щасли-
вий початок її материнства, – жертва соцiальної нерiвностi в 
селянськiй громадi, iнша – безталанна – так само жертва, але 
помiщицької сваволi, змаргiналiзована, безпритульна. 

Розповiдач тут є епiко-лiричним, оскiльки вiн передає певну 
фабулу, вмiщену у свiдомостi суб’єкта i художньо узагальнену 
ним. Те, що не подано нi iмен героїнь, нi назви села, свiдчить 
про високий ступiнь лiричного узагальнення, тобто що фабулу 
пiдпорядковано лiричному вираженню найглибшого почуття 
любовi i молитовностi до жiнки-матерi (висловлене в оцiнних 
епiтетах-вигуках: «Весела, рада, Боже мiй!», «Щасливая!..»; 
у звертаннях до героїнi: «небого», «безталанная»), що спону-
кало поета «прирiвняти українську матiр-селянку до постатi 
Матерi Божої i перед нею схилити голову» [2, c. 35; 12, c. 176]: 
«I перед нею помолюся, / Мов перед образом святим / Тiєї 
Матерi святої, / Що в мир наш Бога принесла...» [11, c. 195]; 
матiр-покритку назвати «великомученицею». Для наголошен-
ня ключових слiв – тих, що мають особливе семантичне наван-
таження у вiршi, – поет звернувся до такого графiчного засобу 
як змiна шрифту (курсив): «I коли-то воно буде / Гратись i про-
мовить / Слово мамо. Великеє, / Найкращеє слово!» [11, c. 194]. 
Споглядання дiвочої вроди викликає у нього думку, що життя 
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занапастить ту красу, молоду дiвчину не мине лиха доля – ряд-
ки 1–4 (схожi сюжети митець розробляв у поезiях «Маленькiй 
Мар’янi» та «I станом гнучим, i красою»). Наратор перебуває 
тут у невизначенiй часово-просторовiй позицiї, «коли важко 
встановити, подумки чи реально звертається розповiдач до 
героїнi» [9, c. 325]. Вiн у теперiшньому часi змальовує життя 
обох матерiв, у майбутньому – передбачає їхню долю; таке сум-
не пророцтво є актуалiзацiєю життєвого досвiду поета. 

Чотиристопний ямб iз розмаїтим римуванням забезпе-
чив вiльний плин викладу. Звернена до героїнь розповiдь 
(часто побудована з їхньої точки зору – психологiчної та 
фразеологiчної) особливо iнтимiзує виклад, чергуючись iз 
лiричними вiдступами й коментарем оповiдача. Така своєрiдно 
дiалогiзована форма дала Шевченковi можливiсть створити 
гiмн материнству, українськiй Мадоннi: «У нашiм раї на землi / 
Нiчого кращого немає, / Як тая мати молодая / З своїм дитяточ-
ком малим» [11, c. 193].
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Олена Калiнович  
(Переяслав-Хмельницький)

«ПСАЛМИ ДАВИДОВI»  
В ПЕРЕСПIВАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Цикл «Псалми Давидовi» складають десять переспiвiв 
Т. Шев ченка з Псалтиря – однiєї з книг Старого Завiту, автор-
ство якої приписується Давиду (кiнець XI ст. – близько 950 р. 
до н. е.) – другому царевi Iзраїльсько-Iудейської держави. 
Шевченка бiблiйнi псалми приваблювали високою патетикою, 
гострими iнвективами проти зла, користолюбства, усiлякої не-
правди, утвердженням високих етичних норм, iдеями рiвностi 
«убогих» i «багатих» перед Богом, неминучого покарання 
«злотворящих». 

Т. Шевченко не був першим i єдиним поетом, який пере-
спiвував псалми рiдною мовою. Вiн мав багато попередникiв 
та сучасникiв. Переклади та переспiви псалмiв були розповсю-
дженi в часи середньовiччя. В Українi вони були найбiльш 
поширенi у виглядi пiсень у ХVI–ХVII ст.; у ХVII–ХVIII ст. 
псалми компонували й виконували мандрiвнi дяки, а в ХIХ ст. –  
бурсаки-школярi. Псалми складали значну частину репертуару  
лiрникiв у виглядi «духовних вiршiв» або «духовних пiсень». 
Збирав i перекладав псалми Данило Туптало в ХVII ст. Кiль-
ка разiв було видано збiрку псалмiв i кантiв пiд назвою «Бого-
гласник» [2, с. 13].

Продовжуючи традицiю використання псалмiв у польськiй 
лiтературi (Ян Кохановський та iн.), а також у росiйськiй гро-
мадянськiй поезiї XVIII–XIX ст. (М. Ломоносов, Г. Державiн, 
I. Крилов, М. Язиков, поети-декабристи), Шевченко сповнив 
їхню релiгiйну форму новим змiстом i надав актуального зву-
чання, не прагнучи при цьому точно вiдтворити бiблiйний текст.

Шевченковi «Давидовi псалми» – перший вiршований 
переспiв Давидових псалмiв українською мовою – припадає 
на один iз промiжних етапiв шляху Псалтиря до українського 
читача: зв’язок з українським досвiдом барокових псаломних 
переробок був утрачений, i не iснувало україномовного тексту 
Святого Письма, зокрема Книги Псалмiв.
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Саме завдяки Т. Шевченковi до українського лiтературного 
дискурсу був запроваджений «високий» жанр вiршованого 
переспiву псалмiв: пiсля його «Псалмiв» вiршованi псаломнi 
переспiви створили П. Гулак-Артемовський, М. Максимович, 
О. Федькович, С. Руданський, П. Кулiш, Г. Грабовський, Леся 
Українка, I. Франко та iн. П. Кулiш, даючи високу оцiнку цьому 
творовi, пише в листi до М. Костомарова вiд 26.06.1846 року: 
«Вы говорите, что можно писать на этом языке только мужиц-
кие повести. Но у вас перед глазами Шевченко, который выра-
жает на этом языке и псалмы Давида, и чувства, достойные уст 
самого высшего общества» [4, с. 88].

Написаний 19 грудня 1945 року цикл був надрукований з 
кiлькома цензурними купюрами значно пiзнiше – у «Кобзарi» 
1860 року пiд назвою «Псалми Давидовi» (назва «Давидовi псал-
ми» – за автографом у рукописнiй збiрцi «Три лiта») [1, с. 3].

Iдея переспiву псалмiв у Шевченка виникла, очевид-
но, восе ни 1845 року, коли вiн уважно перечитував Бiблiю. 
Псалтир поет добре знав ще з дитинства, бо, за традицiєю, 
саме за цiєю книгою навчався грамотi. За задумом та художнiм 
утiленням цикл «Давидовi псалми» – один з найвiртуознiших 
творiв Т. Шевченка. У десяти ретельно вiдiбраних псалмах 
(1, 12, 43, 52, 53, 81, 92, 132, 136, 149 за церковнослов’янською 
нумерацiєю) поет, переймаючись тяжкою долею свого наро-
ду, створив метаiсторiю України, пiдкрiплену авторитетнiстю 
сакральних текстiв першоджерела та переконливiстю образу 
поета-пророка, здатного силою свого слова керувати серцями. 
Розвинута Шевченком паралель Україна-Єрусалим прочиту-
ється з пiдтексту псаломних обробок, рецепцiя яких у зазна-
ченому векторi вiдбувається й завдяки глибоко продуманiй 
композицiї циклу [1, с. 3].

Пiд час навчання в петербурзькiй Академiї мистецтв Т. Шев-
ченко, за порадою свого вчителя малярства Карла Брюллова, 
вивчав не лише Псалтир, а й усю Бiблiю, з якою потiм не розлу-
чався протягом життя. За спогадами А. Козачковського, Тарас, 
гостюючи в нього, «читав Бiблiю, вiдзначаючи мiсця, що вра-
жали особливою величчю думки» [3, с. 78]. Псалми були для 
нього, як для сироти, важливою духов ною пiдтримкою, дже-
релом натхнення до молитви, до творчостi, до боротьби проти 
зла. Псалтир був для Шевченка класичним зразком високо-
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духовної поезiї, невичерпним джерелом прообразiв, думок та 
iдей, якi вiн майстерно використовував у своїй творчостi.

Шевченко не переспiвував псалми навмання – вони обранi 
цiлеспрямовано. «Псалми Давидовi» вiддзеркалюють дуже 
великий обсяг як особистих людських переживань, так i гло-
бальних роздумiв, тому вони дуже пiдходили до завершення 
творчостi поета трьох надзвичайно бурхливих i плiдних рокiв 
його життя (1843–1845). Митець обрав саме тi псалми, якi 
найбiльше нагадували долю України та його власну.

Псалом 1 є лiричним вступом до Псалтиря, у якому проти-
ставлення праведних нечестивим та надiя на незбориму силу 
Божого слова є однiєю з наскрiзних тем. Присутнє тут уособ-
лення доброчесностi в образi плодоносного дерева на проти-
вагу марнiй силi зла, що розвiється, як попiл пiд вiтром, часто 
трапляється й у оригiнальнiй поезiї Т. Шевченка:

Блаженний муж на лукаву
Не вступає раду,
I не стане на путь злого,
I з лютим не сяде.
А в законi Господньому
Серце його й воля
Навчається, i стане вiн,
Як на добрiм полi
Над водою посажене
Древо зеленiє,

Плодом вкрите. Так i муж той
В добрi своїм спiє,
А лукавих, нечестивих
I слiд пропадає,
Як той попiл над землею
Вiтер розмахає.
I не встануть з праведними
Злiї з домовини,
Дiла добрих оновляться,
Дiла злих загинуть [6, с. 358].

У серцi поета, як i в древнiх пророкiв, палав вогонь любовi до 
покривджених i, вiдповiдно, ненавистi до поневолювачiв укра-
їнського народу. Глибокий жаль i справедливий гнiв мав поет до 
нащадкiв козацької старшини, якi власний народ перетворили 
на невiльникiв-крiпакiв i знущалися над ними немилосердно 
[2, с. 31]. Але Т. Шевченко вiрив у Божу справедливiсть i знав, 
що Бог є Суддею, який остаточно засудить i покарає всяку не-
правду. I водночас розумiв, що для знищення несправедливостi 
та зла люди мусять змiнитися насамперед самi: не йти на лукаву 
раду, не ставати на путь злого, адже Бог не має нiчого спiльного 
зi злом. Тому й закликав поет усiх до любовi, до згоди, до пере-
моги [2, с. 31].

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



226

Наступним для переспiву Т. Шевченко обрав псалом 12. 
Оригiнальний текст був створений у часи гонiнь, що їх зазна-
вав Давид вiд своїх ворогiв – царя Саула та його оточення. Цiй 
темi присвячено також псалом 11, переспiв якого Шевченко 
зробив 1859 року (але до циклу його не включив), i псалом 
13, дослiвно повторений у псалмi 52 – також переспiваному 
Шевченком. У рядках цих переспiвiв є перегуки з вiршем «Як 
умру, то поховайте...».

У пошуках однодумцiв, щирих приятелiв мiж знатними 
людьми, у спiвпрацi з якими можна було б вплинути на не-
здоровий стан суспiльства, поет не знайшов розумiння та 
пiдтримки, часто-густо натикаючись на обман та лицемiрство. 
I в станi духовної самотностi Шевченковi припадають до душi 
слова псалма: «Доколе, Господи, забудеши мя до конца? Доколе 
отвращаеши лице Твое от мене? Доколе положу советы в души 
моей, болезни в сердце моем день и нощь? Доколе вознесется 
враг мой на мя?..» [5, с. 49–50] – 

Чи Ти мене, Боже милий,
Навiк забуваєш,
Одвертаєш лице Своє,
Мене покидаєш?
Доки буду мучить душу

I серцем болiти?
Доки буде ворог лютий
На мене дивитись
I смiятись!.. [6, с. 358].

Шевченко мав переживання, дуже схожi на вiдчуття автора 
псалма. Вiн говорить у ньому не стiльки про особистi негараз-
ди, скiльки про труднощi народнi, висловлюючись як усена-
родний речник. I тiльки у звертаннi до Бога поет черпає надiю 
на допомогу i спасiння: 

Спаси мене, 
Спаси мою душу,
Да не скаже хитрий ворог:
«Я його подужав».
I всi злiї посмiються,
Як упаду в руки,

В руки вражi, спаси мене
Од лютої муки.
Спаси мене, помолюся
I воспою знову
Твої блага чистим серцем,
Псалмом тихим, новим [6, с. 358].

Пiсля вислову глибокого усамiтнення в молитвi й духовно-
го полегшення внаслiдок роздуму над псалмом 12 Шевченко, 
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пiдбадьорений вiрою i сповнений нової надiї, полинув дум-
кою в славне минуле українського народу, порiвнюючи його 
iз сумним сучасним, подiбно до автора псалма. Тому псалом 
43 найкраще пiдходив для такого порiвняльного мiркування 
[2, с. 43].

В основу його покладено iсторичнi перекази, де спогади  
про славне минуле протиставлено ганебнiй сучасностi. Зiстав-
ленням з iсторичною долею українського народу Шевченко 
привносить до переспiву вiдсутню в бiблiйному текстi згадку 
про «першу» й «другу <...> ще лютiшу» силу, маючи на увазi 
давнiй гнiт польського панства та крiпосницький визиск у 
сучаснiй йому Росiї.

Шевченко дуже добре знав свiтлi й темнi сторiнки iсторiї 
свого народу. «Iсторiя русiв», оповiдання дiдiв про Козаччину, 
Гетьманщину, Колiївщину, нотатки археологiчних розкопок та 
iсторичних дослiджень – усе, що можна було тодi знайти про 
минуле України, дало поетовi повне уявлення подiй україн-
ської iсторiї. I митець розумiє її з погляду поневоленого наро-
ду, який прагнув спасiння, визволення та свободи. Псалом 43 
якнайкраще вiдтворював ту мозаїчну картину, що формувала 
цiлiснiсть його переспiвiв у циклi «Давидовi псалми», у якiй 
вiн детально зобразив найглибшi почуття та найвищi прагнен-
ня українського народу [2, с. 43].

Як автор псалма пiд час великого народного горя вили-
вав перед Богом бiль свого серця, так i Шевченко змальовує 
все горе українського народу перед Богом [2, с. 52]. У словах 
переспiву псалма 43 поет торкається важливого питання: що є 
головною причиною неволi та страждання народу – Божа кара 
за грiхи чи, вiрнiше, людська ненажерливiсть i ненаситнiсть? 
I знову в палкiй молитвi звертається до Бога:

Окраденi, замученi, 
В путах умираєм,
Не молимось чужим богам,
А Тебе благаєм:
Поможи нам, iзбави нас
Вражої наруги,
Поборов Ти першу силу,
Побори ж i другу,

Ще лютiшу!.. Встань же, Боже,
Вскую будеш спати,
Од сльоз наших одвертатись,
Скорби забувати!
Смирилася душа наша,
Жить тяжко в оковах!
Встань же, Боже, поможи нам
Встать на ката знову [6, с. 359].
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Пiд час перебування в Петербурзi та згодом в Українi в 
бiльшостi випадкiв Шевченко спостерiгав цiлковитий мо-
ральний i духовний занепад пануючої верхiвки. Особливо 
його вражала «номiнальна» вiра в Бога: пiд личиною святен-
ництва ховалися справжнiсiнькi безбожники – у свiтоглядi, 
мисленнi, вчинках, поведiнцi. Тому наступним поет переспiвує 
псалом 52: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог, раст-
леша и омерзишася в беззакониих, несть творяй благое…»  
[5, с. 224–225]:

Пребезумний в серцi скаже,
Що Бога немає,
В беззаконiї мерзiє,
Не творить благая.

А Бог дивиться, чи є ще
Взискающий Бога.
Нема добретворящого,
Нема нi одного… [6, с. 360].

Шевченко не тiльки засуджує беззаконня, а й закликає до 
покаяння, до творення добра, щоб спiльними силами стати 
проти неправди й насильства. Важливим питанням для поета 
було:

Хто ж пошле нам спасенiє,
Верне добру долю?

Марною була надiя на можновладцiв, для яких пiт, кров 
та сльози народнi – джерело збагачення. Тому єдина вища 
iнстанцiя для поета – Бог. I переспiв цей вiн, сповнений вiри та 
надiї, закiнчує пiднесено й рiшуче:

Колись Бог нам верне волю,
Розiб’є неволю.
Восхвалимо Тебе, Боже,

Хваленiєм всяким;
Возрадується Iзраїль
I святий Iаков [6, с. 360].

Наступним для переспiву Шевченко обирає псалом 53. 
Переховуючись вiд Саула в пустелi Зiф, Давид дiзнався, що 
мiсцеве плем’я зiфеїв виказало його, i мав утiкати далi. Однак 
у цей час на Iзраїль напали фiлiстимляни, i Сауловi довело-
ся повернути своє вiйсько проти них. Цим псалмом Давид 
дякував Боговi за порятунок. Шевченко привнiс до свого 
переспiву мотив моральної вищостi праведника над його 
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переслiдувачами. Iснує думка, що цей псалом є пророчим  
i провiщає днi, коли залишок iзраїльського народу, який зо-
станеться вiр ним Боговi, жорстоко переслiдуваний вiд-
ступниками й антихристом, буде всiма покинутий – усi на-
роди вiдвернуться вiд нього. Тодi цi люди, оточенi звiдусiль 
запеклими ворогами, у безвиходi звернуться до Бога, благаю-
чи про спасiння, i Вiн порятує їх.

Шевченковi припали до душi слова псалма, бо в Словi 
Божому вiн побачив схожiсть подiй i життя людей за 
бiблiйних часiв i тепер, в Українi, раз у раз спостерiгаючи 
жорстокiсть та насильство. Часто люди масово залишали 
свої села, рятуючись вiд нелюда-пана, та йшли свiт за очi 
шукати кращої долi, а потiм гинули в голодних степах ра-
зом з дiтьми [2, с. 74]. Поет у переспiвi просить, щоб Сам 
Бог роз’яснив його слова, якими Шевченко заступається 
за поневолений народ, бо вiд нього нiхто не хоче їх почути, 
сприйняти, зрозумiти:

Боже, спаси, суди мене
Ти по Своїй волi.
Молюсь, Господи, внуши їм
Уст моїх глаголи.
Бо на душу мою встали
Сильнiї чужiї,
Не зрять Бога над собою,
Не знають, що дiють.

А Бог менi помагає,
Мене заступає
I їм правдою Своєю
Вертає їх злая.
Помолюся Господевi
Серцем одиноким
I на злих моїх погляну
Незлим моїм оком [6, с. 361].

Автором псалма 81 був храмовий поет, пророк, спiвець, 
музикант, диригент хору Асаф, який написав псалми 73–83. 
Асаф – левит, син Варахiї – був видатним музикантом за царю-
вання Давида й Соломона та уславився настiльки, що протягом 
багатьох сотень рокiв усiх храмових спiвакiв i музикантiв на-
зивали «Асафовими синами» [2, с. 79].

Асаф у пророчому видiннi бачить Бога як Господа над пана-
ми й Суддю над суддями. Сам Бог стає проти володарiв i суддiв, 
яким Вiн наказував чинити праведно, але бачить протилежне: 
перекручування правосуддя, ламання законiв, хабарниц тво, 
пiдкупи, пiдступи, а над усе те – кривду та насильство над 
бiдними й безпомiчними:
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Меж царями-судiями
На радi великiй
Став земних владик судити
Небесний Владика.
«Доколи будете стяжати
I кров невинну розливать
Людей убогих? а багатим
Судом лукавим помагать?
Вдовi убогiй поможiте,
Не осудiте сироти
I виведiть iз тiсноти
На волю тихих, заступiте

Од рук неситих». Не хотять
Познать, розбити тьму неволi,
I всує Господа глаголи,
I всує плачеться земля.
Царi, раби – однаковi
Сини перед Богом,
I ви вмрете, як i князь ваш
I ваш раб убогий.
Встань же, Боже, суди землю
I судей лукавих.
На всiм свiтi Твоя правда.
I воля, i слава [6, с. 361].

Мотив справедливого Божого суду й викриття неправедних 
земних суддiв Шевченко пiдсилив закликом захищати «вдову 
убогу» та урiвняти «царiв» з «рабами».

Псалом 93 очолює невелику, але дуже цiкаву пророчу групу 
семи псалмiв (93–99). У першому з них iдеться про майбутнiй 
перiод скорботи на Землi, пiд час якої Бог судитиме й каратиме 
всiх Своїх супротивникiв i покладе їх до нiг Свого Сина Iсуса 
Христа, бо Його Бог помазав на Наслiдника i Володаря всiєї 
землi [2, с. 89]. Саме цей псалом є вершиною поетичної наснаги 
Шевченка в серiї переспiвiв десяти псалмiв. У ньому вiн благає 
Бога про справедливу помсту та остаточну вiдплату поневолю-
вачам українського народу за всi кривди й страхiття, нанесенi 
протягом багатьох рокiв. Фактично це – iнвектива проти всiх, 
хто забув заповiдi своєї вiри й чинить зло ближнiм, гадаючи, 
що Бог цього не бачить.

Шевченко провiщає, що важке ярмо наш народ нестиме 
тiльки до певного часу, бо мусить прийти день Божої помсти на 
злочинцiв. Вiн глибоко вiрив, що прийде день свiтлої волi для 
України:

Господь Бог лихих карає – 
Душа моя знає.
Встань же, Боже, Твою славу
Гордий зневажає.
Вознесися над землею
Високо, високо,
Закрий славою Своєю

Слiпе горде око.
Доки, Господи, лукавi
Хваляться, доколи
Неправдою? Твої люди
Во тьмi i неволi
Закували... Добро Твоє
Кров’ю потопили,
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Зарiзали прохожого,
Вдову задавили
I сказали: «Не зрить Господь,
Нiже теє знає».
Умудрiтесь, немудрiї,
Хто свiт оглядає,
Той i серце ваше знає
I думи лукавi.
Дивiтеся дiлам Його,

Його вiчнiй славi.
Благо тому, кого Господь
Карає меж нами,
Не допуска, поки злому
Iзриється яма.
Господь любить свої люди,
Любить, не оставить,
Дожидає, поки правда
Перед ними стане… [6, с. 362].

Мрiючи про волю України, Шевченко бачив потребу в 
єдностi й згодi в народi. Iз цiєї причини вiн переспiвав короткий 
псалом 132, неперевершений за поетичною красою та прообра-
зами – гiмн злагодi й братерству, написаний, коли Давид перенiс 
до  своєї столицi священний Ковчег Завiту – завдяки цьому 
Єрусалим став релiгiйним центром, що об’єднав усi давньо-
єврейськi племена в один народ. Поет вiрив, що народи всього 
свiту повиннi жити в братолюбствi, адже всiх людей створив 
один Творець. Тому вони повиннi бути один одному не вовками, 
а вiрними братами, якi б щиро любили й поважали один одного:

Чи є що краще, луччє в свiтi,
Як укупi жити,
Братам добрим добро певне
Пожить, не дiлити?
Яко миро добровонне
З голови честної
На бороду Аароню
Спадає росою
I на шитiї омети
Ризи дорогої;
Або роси Єрмонськiї

На святiї гори
Високiї Сiонськiї
Спадають i творять
Добро тварям земнородним,
I землi, i людям, — 
Отак братiв благих своїх
Господь не забуде,
Воцариться в дому тихiм,
В сiм’ї тiй великiй,
I пошле їм добру долю
Од вiка до вiка [6, с. 363].

У текстi псалма 136 мiститься спогад про страждання єв-
реїв у вавилонському полонi (де вони перебували протягом 
70 рокiв пiсля завоювання Iзраїлю царем Навуходоносором у 
586 р. до н. е.) i про їхнi надiї вiдродити нацiональну державу та 
релiгiю. У переспiвi Шевченка пiдкреслено патрiотичнi мотиви 
вiрностi народу минулiй славi й рiднiй пiснi.
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Пiсля 13 рокiв перебування на чужинi Т. Шевченко 
1843 року вiдвiдав Україну, побував у Києвi, на Хортицi тощо, 
познайомився з багатьма цiкавими людьми. Хоч його всюди 
вiтали, справляли на його честь бенкети, шанували маляр-
ський та поетичний таланти, серце поета було сповнене смутку 
та невтiшного жалю – Шевченко бачив, як пани тримали народ 
на найнижчому рiвнi крiпацького життя.

Надзвичайно важко було Шевченковi погодити у своїй дум-
цi справедливий Божий суд з надмiрними стражданнями народу. 
Цей парадокс бачимо i в оригiнальному текстi псалма 136, i в пере-
спiвi митця. Але iз часом поет приходив до деякого усвiдомлення 
цiєї фiлософсько-богословської проблеми – теодицеї. Вiн розу-
мiв, що саме на панiвному прошарку лежала найбiльша вина за 
стан i недолю українського народу, проте бачив також, що i на-
род був не без грiха. У поемах з 1843 року Шевченко переходить 
вiд романтизму до реалiзму, починає яскравiше виявляти при-
чини нещастя народу й справедливого Божого суду, хоч i дуже 
жаль йому було невинних людей – жертв помилок, байдужостi, 
недбалостi та грiхiв дiдiв i прадiдiв, нащадки яких потрапили в 
жорна невiдрадних обставин неволi й страждань [2, с. 126]:

На рiках круг Вавилона,
Пiд вербами в полi,
Сидiли ми i плакали
В далекiй неволi
I на вербах повiшали
Органи глухiї, 
I нам стали смiятися
Едомляне злiї:
«Розкажiть нам пiсню вашу,
Може, й ми заплачем.
Або нашу заспiвайте,
Невольники нашi».
Якої ж ми заспiваєм?..
На чужому полi
Не спiвають веселої
В далекiй неволi.
I коли тебе забуду,
Iєрусалиме,

Забвен буду, покинутий
Рабом на чужинi.
I язик мiй онiмiє,
Висохне, лукавий,
Як забуду пом’янути
Тебе, наша славо.
I Господь наш вас пом’яне,
Едомськiї дiти,
Як кричали ви: «Руйнуйте,
Руйнуйте, палiте
Сiон святий!» Вавилоня
Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить
За твої кайдани!
Блажен! блажен! Тебе, злая,
В радостi застане
I розiб’є дiтей твоїх
О холодний камень [6, с. 363].
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Псалом 149 – гiмн радостi з приводу звiльнення з вавилон-
ського полону (у 538 р. до н. е. перський цар Кiр, завоював-
ши Вавилон, дозволив євреям повернутися на батькiвщину) 
i вiдновлення власної держави пiд захистом вiри та зброї. 
У переспiвi Шевченка наголошено на неминучостi справедли-
вого суду над «царями неситими» та їхнiми «славними», тобто 
вельможами.

Цей псалом Шевченко вибрав для переспiву не тiльки 
тому, що в ньому чiтко висловлено iдею праведностi. Автор 
оригiнального тексту псалма представив iдею справедливостi, 
про яку Шевченко молився, на яку з великою тугою чекав i до 
чого палко закликав своїх землякiв.

«Псалом новий» i «новую славу», як його окреслив Шевчен-
ко, написано пiд час двох великих криз його життя. Перший 
раз – у важкiй хворобi пiд кiнець 1845 року, удруге – 1857 року, 
у поемi «Неофiти», пiсля отримання наказу повертатися до 
Новопетрiвського форту, бо для нього не було дозволу жити 
в Петербурзi, куди вiн вирушив. Переспiв псалма 147 є також 
важливим свiдченням поета про те, що «царi неситi», «новi фа-
раони» та «кесарi людоїди» могли пiдкосити його здоров’я й 
укоротити вiку, але не могли зламати духу, iдеї – прозорливого 
видiння вимрiяної волi України пiд Божим покровом i благо-
словенням [2, с. 142]:

Псалом новий Господевi
I новую славу
Воспоєм честним собором,
Серцем нелукавим;
Во псалтирi i тимпанi
Воспоєм благая,
Яко Бог кара неправих,
Правим помагає.
Преподобнiї во славi
I на тихих ложах 
Радуються, славословлять,
Хвалять iм’я Боже,

I мечi в руках їх добрi,
Острi обоюду,
На отмщенiє язикам
I в науку людям.
Окують царей неситих
В залiзниє пута
I їх славних оковами
Ручними окрутять,
I осудять губителей
Судом своїм правим.
I вовiки стане слава,
Преподобним слава [6, с. 363].

Магiстральний вектор руху лiричного сюжету «Давидових 
псалмiв» цiлеспрямований: високий iдеал людського буття за за-
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конами Божої справедливостi, боговiдступництво народу, через 
яке вiн не може здобути нi «правду», нi «волю»; iдея пророчого 
Слова, скерованого на духовне виховання народу, переконання 
в неприродностi (безбожностi) соцiальної несправедливостi, 
а отже – неправедностi земних можновладцiв; оптимiстична 
вiра в Божий промисел, Божу справедливiсть та пiдтримку; 
iдея братнього життя в єдностi та злагодi; картина поступового 
повернення народу до Бога через страждання в неволi та щире 
каяття; вiзiя щасливого майбутнього праведного народу, що за 
Божою пiдтримкою виборов «славу», «правду» i «волю».

Через Шевченкову iсторiософiю, вiддзеркалену в «Дави-
дових псалмах», стає зрозумiлою його революцiйнiсть, не-
вiд’ємно пов’язана з нацiональними iнтересами й релiгiйно-
мiстичними переконаннями поета, зокрема з вiрою Кобзаря 
в iдеальний соцiум, де справжня влада належить лише Боговi 
[1, с. 16].
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Райна Камберова 
(Софiя, Болгарiя)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ПЕРЕКЛАДАХ 
БОЛГАРСЬКОЮ МОВОЮ

Коли 1840 року побачив свiт «Кобзар» Т. Шевченка, бол-
гарський народ усе ще перебував пiд турецьким ярмом, а iдея 
про нацiональне визволення Болгарiї лише несмiливо витала 
в просторi, не маючи анi чiткого формулювання, анi конкрет-
ного вираження. Для ясного розумiння iдеї та досягнення її 
втiлення в життя були необхiднi передусiм змiни у сферi су-
спiльно-економiчного та культурного життя. Власне цей перiод 
iсторiї болгарського вiдродження став таким важливим етапом 
оновлення нацiональної самосвiдомостi, зародження й розвит-
ку просвiтницького руху та боротьби за незалежнiсть церк-
ви. Важливу роль у прискореннi Болгарського вiдродження 
цього перiоду вiдiграли болгарсько-росiйськi та болгарсько-
українськi лiтературнi взаємини. Найбiльш чiтко їхнiй 
вплив простежується в дiяльностi росiйських та українських 
науковцiв у галузi дослiдження iсторiї, мови, фольклору та 
лiтератури болгарського народу. Як приклад такого впливу 
слугує той факт, що перший болгарський педагог Н. Рильський 
для написання болгарської граматики в 1835 роцi використав 
слов’янську граматику українського полемiста М. Смотриць-
кого 1619 року [9, с. 233]. Болгарсько-росiйськi та болгарсько-
українськi зв’язки вiдiграли надзвичайно важливу роль при 
пiдготовцi болгарських наукових, освiтянських та церковних 
кадрiв, котрi стояли бiля витокiв та становлення нового бол-
гарського шкiльництва, забезпечення шкiл пiдручниками та 
iншими посiбниками, а також запровадження класно-урочної  
системи. Саме в цей перiод у Болгарiї почали переклада-
ти твори росiйської та української класичної лiтератури, 
а також захiдноєвропейськi художнi твори (на основi їх 
росiйськомовних версiй). Цi переклади допомагали формуван-
ню типу сучасного болгарського письменника та утвердженню 
основних жанрiв у художнiй  лiтературi [8].

Особистiсть i творчiсть Т. Шевченка мали величезне зна-
чення для суспiльного й лiтературного розвитку болгар того 
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часу.  Низка поетiв та прозаїкiв перiоду Вiдродження вiдчула 
на собi вплив його поетичної майстерностi, а переклади Шев-
ченкових творiв знайшли широкий вiдгук серед iнтелiгенцiї ще 
в серединi 70-х рокiв ХIХ ст. Цими роками датовано й першi 
болгарськомовнi переклади творiв українського поета. У де-
яких наукових дослiдженнях iдеться також про те, що окремим 
представникам болгарського народу вiршi Т. Шевченка були 
вiдомi i ранiше. Того року, коли поета заарештували та кинули 
до в’язницi (1847), у Києвi навчалося близько п’ятдесяти бол-
гар [7, с. 53]. Зазначений факт є пiдставою вважати, що власне 
тодi вони й ознайомилися з його раннiми творами. Пiсля по-
вернення на Батькiвщину бiльшiсть iз них учителювали i, що 
цiлком можливо, читали для своїх учнiв вiршi Т. Шевченка в 
оригiналi або в перекладах росiйською мовою. 

Вплив творчостi Т. Шевченка на болгарських письменникiв 
перiоду Вiдродження був настiльки вiдчутним, що став 
об’єк том дослiджень уже на початку ХХ ст. Серед перших 
науков цiв, якi звернулися до зазначеної теми, треба згадати 
С. Чiлiнгiрова та його публiкацiю «Шевченко на български» 
(«Шевченко болгарською», 1911 р.), Л. Iхчiєва та його статтю 
«Влиянието на Шевченковата поезия върху творчеството на 
Райко Жинзифов» («Вплив Шевченкової поезiї на творчiсть 
Райка Жiнзiфова», 1912 р.), науковця-славiста, викладача 
Софiйського унiверситету I. Шiшманова та його дослiдження 
«Тарас Шевченко, неговото творчество и неговото влияние 
върху българските писатели преди Освобождението» («Тарас 
Шевченко, його творчiсть i його вплив на болгарських письмен-
никiв до Визволення», 1914 р.), а також багатьох iнших болгар-
ських науковцiв i дiячiв просвiтництва.

В Українi темi впливу Т. Шевченка на болгарських поетiв 
перiоду Вiдродження присвятили свої працi Д. Шелудько 
(«Впливи Шевченка на Любена Каравелова», 1928 р.), Є. Ки-
рилюк («Шевченко i болгарська лiтература», 1958 р.), О. Шпи-
льова («Т. Г. Шевченко i болгарська лiтература», 1963 р.) та iншi 
дослiдники.

Першим перекладачем творiв Т. Шевченка болгарською 
мовою був письменник Р. Жiнзiфов. Ще пiд час навчання в 
Москвi, у 1863 роцi, вiн видав книгу «Новобългарска сбирка» 
(«Новоболгарська збiрка»), у якiй умiщено його власнi поезiї 
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i переклади шiстьох творiв Т. Шевченка. Р. Жiнзiфов сформу-
вав у нiй окремий роздiл i назвав його «Гусляр Тараса Шев-
ченка» («Кобзар Тараса Шевченка»). Власне в ньому й подано 
болгарськомовнi версiї поезiй «Топола» («Тополя»), «Удавена» 
(«Утоплена»), «Катерина» («Катерина»), дум «Тече вода в си-
ньото море» («Тече вода в синє море»), «Буйни, ветре» («Вiтре 
буйний, вiтре буйний»), «Защо са ми черни вежди?» («Навiщо 
менi чорнi брови?»). У передмовi до цього роздiлу Р. Жiнзiфов 
коротко розповiв про життя й особистiсть українського поета. 
Щодо перекладiв, то вiн зазначив, що здiйснив їх з «малорусь-
кої» i що «про їх кориснiсть чи шкоду для нашого [болгар-
ського. – Р. К.] нехай судять самi читачi» [1, с. 132]. Критикiв 
перекладiв Р. Жiнзiфова було багато i майже всi вони дотриму-
валися думки, що його переклади, виконанi задовго до того, як у 
болгарськiй мовi почався новий етап розвитку, не вiдповiдають 
критерiям належного перекладу. Навiть бiльше того, на дум-
ку дослiдницi Л. Терзiйської, їм притаманний буквалiзм i 
примiтивiзм [10, с. 105]. Л. Каравелов – болгарський письмен-
ник i сучасник Р. Жiнзiфова – був одним з найбiльш прискiп-
ливих критикiв його перекладiв. Вiн звинуватив Р. Жiнзiфова 
у тому, що «вiн не зумiв передати глибини духу Шевченкового 
поетичного слова» [9, с. 105]. Критика Л. Каравелова є логiчно 
обґрунтованою, адже сам вiн також перекладав твори Т. Шев-
ченка. Точнiше, вiн був другим, хто надав творам українського 
поета болгарського звучання. Зачарований силою поетичного 
слова Т. Шевченка, Л. Каравелов у перiод вiд 1869 до 1871 року 
переклав i опублiкував у газетi «Свобода» твори «Учете се, бра-
тя мои...» («Учiтеся, брати мої»), «Родила е мене мама» («На-
родила мене мати»), «Иван Хус или Еретик» («Iван Гус (Єре-
тик)»). У дослiдженнях болгарських науковцiв згадано той 
момент, що, iмовiрно, Л. Каравелов, окрiм оригiналiв вiршiв 
Т. Шевченка, мiг використовувати їх переклади росiйською 
мовою. У перекладах Л. Каравелова значно бiльшою мiрою 
передано iдеї i велич Шевченкових вiршiв. Вiн вiдчував свою 
вiдповiдальнiсть за якiсть перекладу, тим бiльше, коли йшлося 
про Т. Шевченка. В однiй зi своїх статей Л. Каравелов зазначив, 
що «в iсторiї лiтератури є правило, що коли людина перекла-
дає якийсь твiр, то вона повинна проникнутися ним, вивчити 
його i пропустити через себе, але навiть це правило не може 
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стосуватися  Шевченка. <…> щоби його зрозумiти, потрiбно 
насамперед пережити i перестраждати те, що пережив, пере-
страждав Шевченко. Одним словом, для того, щоби кожна 
Шевченкова пiсня стала iсторiєю частини твого життя, треба 
дорости до Шевченка» [2, с. 32–33].

Третiм (за хронологiєю) перекладачем вiршiв Т. Шевченка 
болгарською мовою був вiдомий поет, суспiльно-громадський 
дiяч i революцiонер П. Славейков. Першою росiйською книгою, 
з якою вiн ознайомився, була «Повна росiйська хрестоматiя» 
(«Пълна руска христоматия») А. Галахова, вона користувалася 
неабиякою популярнiстю в Болгарiї до Визволення. У 1849 роцi 
йому книгу подарував Н. Мiхайловський. Iз цiєї хрестоматiї 
П. Славейков переклав болгарською уривок з «Мертвих душ» 
М. Гоголя. Також вiн переклав твори Т. Шевченка «Минають 
днi, минають ночi...», «Сирота дiвчина», «Кобзар» (уривок з 
вiрша «Перебендя»), частину поезiї «Думи мої, думи мої...» та 
частину поеми «Тополя». Ознайомлення з росiйською та укра-
їнською поезiєю допомогло болгарському поетовi вдосконали-
ти свою поетичну майстернiсть. 

У його перекладах спостерiгаємо не стiльки переклад болгар-
ською мовою, скiльки адаптацiю оригiналу, i то значно бiльшою 
мiрою, анiж у його попередникiв – Р. Жiнзiфова i Л. Караве-
лова. Це можна пояснити кiлькома причинами. З одного боку, 
вiн, як i два його попередники, використовував росiйський пе-
реклад Шевченкових вiршiв, значно змiнених цензурою. З дру-
гого, – П. Славейков часто «болгаризував» свої переклади (за 
термiнологiєю лiтературознавця Б. Пенева). Вiн «болгаризу-
вав» переклади творiв не лише українського поета, але й поезiї 
Лермонтова, Пушкiна, Крилова та iнших настiльки, що часто 
може йтися не про переклад, а про використання мотивiв або 
поетичних форм. Росiйськi та українськi поети були вчителя-
ми П. Славейкова з вiршування, вiн щиро ними захоплювався i 
вдосконалював власну майстернiсть, перекладаючи їхнi твори. 

У наступнi десятилiття XIX ст. iнтерес до творчостi Т. Шев-
ченка вiдчутно збiльшився, i в перiодицi почали з’являтися 
переклади його творiв, здiйсненi рiзними перекладачами. 
Серед них згадаймо I. Белчева «Ветре буйни, с теб морета» 
(думка «Вiтре буйний, ти з морем говориш»), чий переклад 
можна оцiнити як «вiрне тлумачення оригiналу, як успiшне 
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вiдтворення його змiсту та художнiх особливостей» [7, с. 262], 
а також А. Iхчiєва (псевдонiм Дiамантiн), який опублiкував 
переклади вiр шiв «Тече вода в синє море», «Ой, одна я одна», 
С. Дрiнова, що переклав «Ой гляжу я, подивлюся», «Заповiт», 
«Думи мої, думи мої», «Минать днi, минать ночi...». У газетi 
«Украинско-български преглед» («Українсько-болгарський 
огляд») побачили свiт переклади творiв «Мисли мои...» та 
«От какво си очерняло» («Думи мої, думи мої», «Ой чого ти 
почорнiло, зеленеє поле») Х. Цанкова-Дерiжана, а також «Да 
бяхте знали, господа» i «За мен е все едно» («Менi однаково», 
«Якби ви знали, паничi») С. Чiлiнгiрова.

У 1914 роцi з нагоди 100-лiтнього ювiлею Т. Шевченка 
в Болгарiї вийшли друком окреме число журналу «Венец» 
(«Вiнок») i маленька книжка «Спомен за Тараса Григориеви-
ча Шевченка» («Спогад про Тараса Григоровича Шевченка»), 
у якiй умiщено статтi С. Станiмiрова «Биографски данни за 
Т. Г. Шевченко» («Бiографiчнi вiдомостi про Т. Г. Шевченка») 
i д-ра I. Шишманова «Тарас Шевченко, неговото творчество 
и неговото влияние върху българските писатели преди Осво-
бождението» («Тарас Шевченко, його творчiсть i вплив на 
болгарських письменникiв до Визволення»). З нагоди ювiлею 
було органiзовано «Шевченкiвський ранок» у Софiйському 
унiверситетi, а С. Чiлiнгiров переклав i опублiкував вiрш «За-
вет» («Заповiт») у газетi «Свободно мнение» («Вiльна дум-
ка»). Про цю роботу вже можна сказати, що вiн вiдповiдає 
вимогам якiсного перекладу. На думку Л. Терзiйської, «особли-
вим достоїнством перекладу є не лише досягнення ритмiчностi 
оригiналу, але й вичерпнiсть висловлювання, що наближає 
його до осягнення першообразу / (оригiналу)» [10, с. 107]. Див-
но, що в згаданому часопису «Венец» також з’явився iнший пе-
реклад «Заповiту» з невiдомим перекладачем, iм’я якого i до 
сьогоднi залишається загадкою. 

Цiкавим фактом є також i те, що того самого року на 
сценi Софiйського вiльного театру в сезонi 1919–1920 рокiв 
А. Тагобiчнi поставив драматичну поему за власним сценiчним 
варiантом «Ратайкиня» («Наймичка»). П’єса була в репертуарi 
театру лише один сезон, однак її грали майже 30 разiв. Ав-
тор сценiчного варiанта драми, опинившись у тiнi автора – 
Т. Шевченка, залишився невiдомим для болгарської публiки, 
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а постановка  була сприйнята виключно як така, що належить 
перу українського поета. Бiльше того, у 1914 роцi у Свiштовi 
п’єсу опублiкували пiд однойменною назвою «Майка ратайки-
ня» («Наймичка»), iз зазначенням автора – Т. Шевченка.

Отже, iнтерес до творчостi Т. Шевченка та потреба в нових 
якiсних перекладах з’явилися ще у 20-х роках XX ст., пiсля 
чого вiдбулося затишшя, i перекладiв майже не було. Творчiсть 
Т. Шевченка не повнiстю була перекладена болгарською мо-
вою, та багато з перекладiв не вирiзнялися досконалiстю. 

Упродовж 1918–1938 рокiв в Українi активно видавали 
лiте ратуру болгарською мовою, в основному в друкарнях Киє-
ва, Харкова – там, де були болгарськi секцiї. У цей перiод ви-
йшло понад 1 150 заголовкiв. Одним з таких є «Вибранi твори» 
Т. Шевченка в перекладi болгарською К. Кюлявкова (загалом 
36 творiв та повiсть «Художник»). 

Новим поштовхом до перекладу та дослiдження творчостi 
Т. Шевченка в Болгарiї було вiдзначення 125-ї рiчницi вiд на-
родження поета в 1939 роцi. У рамках вiдзначення цiєї дати 
вийшли спецiальний документ «Лист за Шевченко» («Лист 
про Шевченка»), два нових переклади «Заповiту», а також ви-
дано спецiальну газету «Тарас Шевченко», де опублiковано 
статтi та дослiдження, присвяченi українському поетовi. Новi 
роки принесли все бiльш якiснi переклади творiв Т. Шевченка. 
У 1946 роцi вийшов збiрник «Славянски поети» («Слов’янськi 
поети»), у який включено переклади Л. Стоянова, Б. Райнова, 
Бленика та iн. 

Велику роль у традицiї перекладiв Т. Шевченка в Болгарiї 
вiдiграла постать перекладача Д. Методiєва, який переклав 
вiр шi та поеми для найбiльшого видання творiв поета болгар-
ською мовою «Избрани произведения» («Вибранi твори»), яке 
вийшло 1956 року. Вiн також є автором передмови до цiєї кни-
ги. Через три роки з’явився збiрник «Украинска класическа 
поезия» («Українська класична поезiя») (1959), знову з його 
перекладами, а вже 1960-го – «Избрани произведения в два 
тома» («Вибранi твори у двох томах»). А це десять поем та вiр-
шiв Т. Шевченка (також у перекладi Д. Методiєва). 

Саме перекладач Д. Методiєв досяг найвищих висот у 
мистецтвi перекладу поезiї – вiн зберiг у своїх перекладах 
ритмiку Шевченкового вiрша, лексичне багатство, народну 
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символiку та змiст оригiналу [10, с. 112]. Здається, що вiн не 
залишив своїм нащадкам навiть шансу для вдосконалення 
перекладiв творiв українського митця, можливо, саме тому вони 
не намагаються перевершити свого генiального попередника. 

Отже, переклади творiв Т. Шевченка болгарською мовою 
мають непросту iсторiю. Творчiсть i особистiсть українського 
творця варта для наслiдування, захоплення, засвоєння, важ-
лива для дослiдження якiсних i недосконалих перекладiв уже 
понад 150 рокiв. Сподiваємося, що в майбутньому перекладачi 
знову вiзьмуться за переклади творiв Т. Шевченка, аби з новим 
звучанням передати слова Генiя болгарською мовою.
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Володимир Качкан 
(Iвано-Франкiвськ)

«ЗА ВСIХ СКАЗАВ, ЗА ВСIХ ПЕРЕБОЛIВ…». 
РЕГIСТРИ ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА

Українська земля божою вулканiчною силою вивергла з на-
шої iсторичної долi-минувшини отой нацiотворчий везувiй, 
який, увiбравши народний бiль, понуре рабство столiть, достар-
чив у кожну українську свiтлицю лампаду нацiоiдеї, хресто-
матiйну потребу побудови держави, iсторичної незворотньої 
пам’ятi i правди.

Той духовний везувiй – це Тарас Шевченко.
На нашу долю падало не одне випробування – не злiчити 

їх. Пiд ними трiскала кора нацiонального дерева, кровоточило 
тiло, запiкався вiд болю i зневаг мозок, але Шевченкiв досвiд 
терпiння i пручання, не колiнкування, а одвертої боротьби 
вiдкривав душевнi шлюзи – виривалося новаторське за змiстом 
i суттю слово, а через нього промовляла новiтня фiлософiя бут-
тя, де найвищим осягом людської сутностi є вiдчуття один од-
ного, спiвчуття один одному, утiха й радiсть одного за другого. 
Тут, читаймо, – i корiнь фiлософеми українськостi.

Промовляймо щоденно, повсякчас i усвiдомлюймо: Вiн – 
вiч ний, як народ. Вiн – великий повстанець. Вiн – самостiйник!

Для нас, нинi сущих, духовним хлiбом i вином має стати 
спадщина Шевченка. Усвiдомимо це – значить ми – нетлiннi, 
ми – незнищеннi, ми – вiчнi, як Божий свiт!

Тарас Шевченко явив свiтовi органiчне унезалежнення волi 
вiд власної долi. Так, це класично трансформував велет Iван 
Франко у фiлософему: «Вiн був крiпаком, а став володарем у 
царствi духа…».

У життi вiн мав важкi випробування – фiзичнi й духовно-
моральнi, та вони хоч i ослабили його тiло, та не спустошили 
й не задушили душi. Iз зруйнованого особистого щастя вiн 
не вийшов песимiстом i мiзантропом; свої нацiональнi iдеали 
не пiдмiнив байдужiстю космополiта; внутрiшнє совiстливе 
борiння не поставив супроти церкви i Бога. Вiн усе здолав, 
вознiсшись на найвищi щаблi людської моралi, вiн вивищився 
любов’ю i в любовi во iм’я Любовi!
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Шевченкова творчiсть i доля, Шевченкове слово i чин – зра-
зок фiлософського осягнення iсторичного поступу українця:  
нашим iдеологiчним прапором має бути український нацiо-
налiзм. Деiдеологiзований простiр – простiр чужий, анти-
український, який дезорганiзовує, дезорiєнтовує пiдростаюче 
поколiння, зневiрює в правотi наших вiчних державотворчих i 
нацiєутверджувальних намiрiв та устремлiнь i дiй. Пам’ятаймо 
Шевченкове биття слова, як чiткiсть метронома:

I вороги новi
Розкрадають, як овець, нас
I жеруть!..

Великий Тарас зростив нам вiчне й могутньокроне дерево 
такої високоестетичної творчостi, кожен пагiнець котрої квiту-
ватиме вiчно, як i Боже сонце в нашiй долi.

Так, так, це вiн, Шевченко, возвеличив жiнку, матiр, вдову; 
це саме вiн жiночу неволю-недолю викупав у маєвi українсько-
го селянського запах-квiту, вирвав її, немов злотрав’я, з нашо-
го лану i закоронував-застрiчкував святою волею й небесною 
любов’ю:

Моя любов, 
Моя висока! 
Не вiдпускай мене,
Храни!
Храни вiд буднiв,
Злого ока,
Храни мої пречистi 
Сни.

Шевченковi псевдовченi закидають, нiби Поет не був ви-
казцем християнської iдеї, борцем за Абсолютну iстину, бо, 
мовляв, чiтко писав, що iде на прю з Творцем. Усе це не бiльше 
як вигадки та чистi фантазiї. Найперше: Шевченко таки був 
глибоко релiгiйним чоловiком, але не чолопоклонництво вело 
його земним свiтом, а щоденна, що й години не змарнована пра-
ця. Саме праця – то релiгiя Тараса Шевченка. Бог поклав йому 
на рамена мiсiю так трудитися на нашiй прогрiшенiй землi, аби 
допомогти людям зрозумiти, що i як дiяти.
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Може, найбiльший хосен з Шевченкового життєдосвiду – 
утвердження вiри в людинi, що саме вона здатна змiнювати 
дов кiльний свiт, що саме вона може i просвiтити, i зiгрiти уми 
й серця iнших – ось концепт Шевченкової фiлософiї, ось його 
надзавдання, його земна мiсiя.

Тарас Шевченко як глибоковiруюча людина неодноразово 
перечитував Бiблiю, Святе Письмо. Тому його генiальнi «Псал-
ми Давидовi» – пересторога сьогоднiшнiм бажальникам зосере-
дження необмеженої влади в одних руках, – це не просто земне 
зловживання, це – грiх. Цю тему Шевченко опрацьовує й у вели-
ких поетичних полотнах («Царi», «Саул», «Неофiти», «Марiя»).

Немов iз дихання старогрецьких моральних трагедiй, iз Шев-
ченкових творiнь пробивається незнищенна дидактика- наука 
вiдрiзняти життя вiд буття: буття – то бездумне iснування, а 
жити – значить мислити, носити в собi спiвчуття, що є проти-
лежнiстю до безсердечностi. Життя, за Шевченком, – це та 
субстанцiя, яка має заповнюватися гарячою темою часу, адже:

Все йде, все минає – i краю немає,
Куди ж воно дiлось? Вiдкiля взялось?
I дурень, i мудрий нiчого не знає.
Живе… умирає… одно зацвiло,
А друге зiв’яло, навiки зiв’яло…
I листя пожовкле вiтри рознесли.
А сонечко встане, як перше вставало,
I зорi червонi, як перше пливли,
Попливуть i потiм, i ти, бiлолиций, 
По синьому небу вийдеш погулять…
Як небо блакитне – нема йому краю,
Так душi почину i краю немає…

Великий українець Iван Франко у фiлософськи та грома-
дянськи оцiненому 25-лiттi, що минуло вiд дати смертi його 
великого попередника Тараса, сказав про нашi недогляди, упу-
щення, болючi помилки: 

Слабi ми, батьку! По Кавказ вiд Сяну
Слабi, розбитi на атомiв дрiб!
I кождий у серцi люту носить рану…
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Ну, хiба не витримали часу Тарасовi перестороги:

Доколi будете стяжати
I кров невинну розливать
Людей убогих? А багатим 
Судом лукавим помагать?
Вдовi убогiй поможiте,
Не осудiте сироти
I виведiть iз тiсноти
На волю тихих, заступiте 
Од рук неситих…

Шевченкова культура слова i пензля – це не просто подив 
грамотностi, а чи презентацiя образної колористики, нi, це не 
матерiал до споглядання й споживання, але високi приклади 
безперервного самопiзнання сутi й сутностi, а вiдтак через це – 
i дооколишнього свiту.

У Шевченка вiдсутнi речi «вторинного порядку», нiщо, жо-
ден рядок навiть i не натякне на ознаки згасання чи вироджен-
ня, навпаки, що не твiр – то утвердження людини, вивищення 
її до божества.

Кожна думка проти фальшування, спотворення свiту, вона 
допомагає у цiлiсному сприйняттi свiту.

За мiркуваннями Миколи Костомарова, «муза Шевчен-
ка роздирала завiсу народного життя. I страшно, i солодко, 
i боляче,  й цiкаво було зазирнути туди». Характеризуючи 
Кобзаря як передвiсника, що фокусує у своєму естетичному 
кредо народнi устремлiння й прагнення, мрiї та бажання, той 
же прискiп ливо-точний iсторик i культуролог М. Костома-
ров зiзнавався: «Я завжди  дуже любив розумного малороса-  
простолюдина; його простодушнiсть у поєднаннi з проникли-
вiстю, його лагiдний гумор i безжурну веселiсть, змiшанi з су-
мом; його iдеалiзм з практичною помiркованiстю, його готов-
нiсть самовiддано любити разом з тонким умiнням вiдрiзняти 
щирiсть вiд лицемiрства, – але цi якостi вiдтiнялися тiєю вiд-
знакою поезiї, яка властива лише таким натурам, як його».

До високого пiєтетизму в оцiнюваннi подвигу Т. Шевченка 
як митця пiднявся Пантелеймон Кулiш, один з найпомiтнiших 
стовпiв українського нацiонально-духовного неба. Ось у листi 
до Шевченка вiд 25 липня 1846 року П. Кулiш закцентував: 
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«Вашi творiння належать не Вам одному i не лише Вашому 
часу, вони належать всiй Українi i будуть говорити за них вiч-
но». А у прощальному словi над могилою Шевченка П. Кулiш 
сказав: «Немає в нас нi одного достойного проректи рiдне укра-
їнське слово над домовиною Шевченка: уся сила i вся краса на-
шої мови тiльки йому одному одкрилася».

Читаємо поеми Т. Шевченка – i що виказує їх смисловий 
барометр? Кожна клiтинка поета-мислителя – це за́стерiг про-
ти фiзичного й духовного знищення людини, це своєрiдний 
форпост абсолютнiй тиранiї. Кожен твiр Кобзаря, наче доро-
говказ, вiдкриває нам, земносущим, очi на шлях пiзнання абсо-
лютної iстини. I що найважливiше: Шевченкове провiсницьке 
слово показує, що, крiм стежок у безсвiття – по вiдплату за 
огрiховлене буття, є головна видимо-невидима дорога – до ви-
щого рiвня безконечного свiтла i блаженства.

Шевченко подає приклад скрiплення, не роздвоєння, а оцi-
лення душi. Отож, Шевченкова дорога – це шлях-покликання, 
шлях-мiсiя: пiдняти знедолених, возвеличити «малих отих ра-
бiв» i поставити бiля них Слово. 

Читаємо: i бачимо, i чуємо, що велич поетова вивищується 
не турботами про себе чи житейськi статки, а про свого брата, 
сусiда – про народ свiй. 

I знаменно, що його молодший продовжувач великої справи, 
син захiдного крила України Iван Франко, таки запричастився 
iдеєю вiддатися усiм єством простому, працею знеможеному й 
нею ж возвеличеному народовi, i прорiк:

Забудь мене, народе мiй,
Коли, щасливий i мiцний,
До працi станеш на свiй лан
I в своїй хатi будеш пан.

Коли не буде мiж тобою
Анi голодних, нi трудни́х, 
Анi обiйдених судьбою, 
Нi слуг, анi панiв бутни́х.

Коли у всiх твоїх дiтей
Чуття та мислi розцвiтуть,
Ти станеш чистий, мов святий, – 
Тодi про мене ти забудь.
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Не треба бути фiлософом-екзистенцiалiстом, лиш борше 
онтологом-україноетноцентристом, аби вiдчути й уздрiти на-
прямну Поетової iстини: як i вiн, так i наш мудрий словопро-
видець Тарас Шевченко, в’язали нас, майбутнiх їхнiх синiв, 
свої ми вогненними серцями з майбуттям, з вiчнiстю. Шевчен-
ко, як нiхто по ньому, хiба що один-єдиний Iван Франко зали-
шив таке розумiння патрiотизму, що його уособлення у будь-
якiй виказно-словеснiй формулi звучатиме саме так органiчно 
й непiдробно, як це вийшло знову ж таки в I. Франка: «Мiй 
український патрiотизм – се не сентимент, не нацiональна 
гордiсть, се тяжке ярмо, вложене долею на мої плечi. Можу 
здригатися, можу тишком проклинати долю, але скинути його 
[патрiотизму. – В. К.] не можу, не можу шукати иншого рiдного 
краю, бо я став би пiдлий супроти власної совiсти».

Навмисне проводимо оцi паралелi мiж двома великими си-
нами нацiї, цими духовними апостолами – Тарасом Шевчен-
ком й Iваном Франком, бо насправдi саме вони: Кобзар i Ка-
меняр виробили з народу нацiю: перший – пробудив до життя, 
уклав у вуста заповiтне Слово, другий же – вимощував з того 
Слова кременисту дорогу, якою, наче Мойсей, виводив рiдний 
люд з iсторичної темряви на широкий гостинець самостiйностi 
й самоповаги, власної iдентичностi.

Обидва плугатарi мiцно тримали чепiги освiтньо-просвiтньої 
ораницi, що її заповiло саме Небо, а їхня мiсiя – навiки названа 
святою, бо не припинилася навiть з їхнiм вiдходом за свiти!

I справдi, Шевченко-селянин – плiд давньопатрiархального 
села, що напоювало лiтературу героями – перетворився, може, 
уперше в iсторiї українського красного письменства та й зага-
лом української знаково-етапної iсторiї з героя творчостi – на 
самого творця героїв. Ось як генiальний син нацiї другого її 
потужньолетого крила – захiдного – Iван Франко ствердив: 
«Виступає вiн уже не як герой повiстi чи поеми, але як живий 
дiяч, як працiвник i борець за зневаженi людськi права всього 
пригнобленого селянства, всього обiбраного та приниженого 
багатовiковою iсторiєю українського народу, як захисник всiх 
ображених, пригнiчених i гнаних. I що найцiкавiше: вiдразу 
пiсля першої появи у пресi його творiв цей мужик, нещодавно 
невiльник, на загальну думку своїх землякiв, становиться ви-
знаним проповiдником, першорядним свiтилом української  
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лiтератури. Той самий, який ще декiлька рокiв тому мав 
тремтiти перед грiзним поглядом свого пана i тiльки випадко-
во врятувався вiд лютих рiзок економа Прехтеля, той самий, 
котрим торгували, котрого оцiнили й продали за 2500 рублiв, 
як якого-небудь породистого коня, – тепер становиться визна-
ним провiдником цiлого народу. З нечуваним ентузiазмом його 
вiтає молодь, приймають i вшановують як рiвного собi тi самi 
помiщики, якi преспокiйно тримають у себе в неволi сотнi й 
тисячi його братiв – мужикiв». 

Мовити про Шевченка яко селянина з-пiд стрiхи не слiд, 
не гоже, бо ж генеалогiя Поета – це кров козацьких пращурiв, 
що таки дала самобутню форму аристократизму. 

I як не покривляться руки тих бузинописцiв, що подають 
Шевченкове слово як вияви простякiзму, оп’яненого зригу по-
талабованого мужика-кожухоноса? I це про того, хто за менше, 
як земного пiввiку прожив багато життiв, а Божа сила приготу-
вала йому мiсiю народного керманича. 

I вiн, Шевченко, зiбрав у собi народний ум, безлiч талантiв – 
i явив свiтовi такий iнтелектуальний аристократизм, який 
перевершує своїми висотами щонайвищi гори. Оце i є Богом 
явлений i проявлений феномен вищого, духовного – в чисто 
земному, людському!

Так, Тарас Шевченко – божественно-вiчний, бо його «твори-
ла вулканiчна магма його ж поезiї, а вiн творив i творить нинi 
українську нацiю» (Василь Герасим’юк), навколо якої – вiками 
ворог тернив темряву, наругу i бiль.

Але всупереч давнiшим україно- та москвофiльським нищи-
телям спадщини Шевченка, нинiшнiм борзим пасквiлянтам в 
українськiй iнтелектуальнiй суспiльностi, утвердилася й по-
глиблюється думка-вiра в народному, нацiональному характерi 
творчої дiяльностi Шевченка. Для iстинного духом i кров’ю 
українця Шевченко є «святим прапором нашої нацiональної 
єдностi, одним з найвизначнiших символiв української спiль-
ностi, одноцiльностi України й українського життя, – одно-
цiльного, незважаючи на державнi, церковнi i всякi iншi межi. 
Вiн є вiщуном лiпших часiв, коли, поборовши тяжкi перепони 
на шляху свого розвою, “встане Україна”; вiльна i могутня, пов-
на сил i певностi себе…» – таке прозирання в майбуття звiщував 
Шевченковi велет-iсторик Михайло Грушевський. 
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Замислюємось: чому ж за Шевченком iшло свiтове україн-
ство не одне десятилiття? То чого ж у нас, багатьох, прималiла 
вiра, шпортаються на вибоїнах соцiально-економiчної ходи 
снага й душевний клич, чому не звiримо свої намiри з Поето-
вим дороговказом:

правда оживе, 
Натхне, покличе, пожене
Не ветхеє, не древнє слово,
Розтлiннеє, а слово нове,
Мiж людьми криком пронесе 
I люд окрадений спасе.

Шевченкiв досвiд подає руку i наказує: не перетворюймо 
свої голови на жлукти-ступи, не ходiмо понуро, не сновигаймо 
немiчно привидами, не базiкаймо, не роздвоюймося сум’яттями-
невпевненостями, не гасiмо спрагою душевну невтоленнiсть, не 
падаймо в безодню аморальностi, не надуваймо свої тiла i дум-
ки гординею, користолюбством, марнославством, – а пiдносiмо 
iнтелект до кредиту нацiонального надбання, спираймося на 
безцiнний досвiд з традицiї великих українцiв – i творiмо пев-
ну, величну ходу у вiчнiсть держави Україна.

Видатний лiтературознавець наш сучасник академiк Iван 
Дзюба, автор новiтньої монографiї «Тарас Шевченко: життя 
i творчiсть» [1], пише: «У соцiологiї, в економiцi, в народно-
господарському мисленнi є таке фундаментальне питання: 
система життєзабезпечення. Це те, без чого неможливе життя 
людської громади: хлiбопостачання, водопостачання, енерго-
постачання. Цi системи не вiльно руйнувати нiяким револю-
цiям, нiяким владам, нiяким партiям, бо нiкому не обiйтися без 
хлiба, води, вогню…

Певно, i в духовному життi є такi системи життєзабезпечен-
ня. I таку функцiю для українського суспiльства чинить насам-
перед Тарас Шевченко – його поезiя, його образ, його постать. 
Вiн один з нарiжних каменiв нашої нацiональної будови».

Справдi-бо дiалектика вчить: усе минає, змiнюється. Але 
мусимо, зобов’язанi повсякчас пересторожно торгати в дзвони 
Правди, аби й титлом не утверджувався в українознавчiй нау-
цi фальшивий образ Шевченка як «крiпака», «безбожника», 
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«мiфотворця», «космополiта», «революцiйного демократа» чи 
«iнтернацiоналiста» – загальнолюда.

Якi б мiфологеми не творили носiї антиукраїнської 
традицiї, якi б на українському чорноземi не проростали пирiї-  
бузинописцi, для «новiтнiх українцiв такими фундамен-
тальними культурологiчними елементами, без котрих вони 
обов’язково втратять власну нацiональну iдентичнiсть, безпе-
речно, були, є i будуть – Т. Шевченко i християнство» [2].

Мiж Ним i нами щодня, щохвилини має скорочуватися 
вiдстань, має поглиблюватися взаєморозумiння, адже Вiн, Шев-
ченко, вiв i далi, мов бiблiйний Мойсей, проводить українцiв 
крiзь простiр i час, через свiтовi далi i гони – до незнищенного 
пракорiння нашої нацiї.

Шевченко як провидець перелив у дзбанок українського 
сьогочасся не лишень свою нудьгу, свої болi, але й думи-прощi, 
гадки-молитви, мрiї-братолюбцi.

Читаймо Шевченка i в свята, i в буднi, намагаймося вчитува-
тися в октави душi Генiя – i тодi збагнемо, що ми всi – «i мертвi, 
i живi, i ненарожденнi» – перебуваємо в єдиному нерозривно-
му просторi; що на свiтi все тлiнне, минуще, окрiм пам’ятi, яка 
в’яже поколiння в єдину духовну сув’язь Людини.

Українцi! Зробiмо так, аби повернулася в нашi помешкання 
прекрасна батькiвська традицiя: пiд вишиваними рушниками 
висять два портрети – Шевченко у смушковiй шапцi, що пiд 
вусом тримає, як дiаманти, слова улюбленої пiснi «Забiлiли 
снiги» – i поруч «весняний» у вишиванцi Франко, що нiби мо-
литься до нас рядками своїх же майових елегiй: «Весно, ти му-
чиш мене…».

Повернiмо новiтнiй змiст цим портретам, як святим образа́м 
апостолiв нацiї.
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Оксана Ковач 
(Будапешт, Угорщина)

ВПЛИВ ПОЕЗIЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

(роль бiблiйної фразеологiї)

Поэзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», 
это – высшая форма существования языка.

И. А. Бродский

Iм’я Тараса Шевченка – це iм’я культового для української 
лiтератури поета, i, природно, можна було б сподiватися, що 
мова його творiв дослiджена в повнiй мiрi, проте системних, 
нефрагментарних праць, присвячених цiй темi небагато. Так 
само небагато дослiджень щодо впливу мови Бiб лiї, зокрема 
фразеологiї, на мову творiв Шевченка. Важливо вiдзначити, 
що вихiд у свiт таких надзвичайно цiнних словникових праць, 
як «Словник мови Шевченка» [7] та «Конкорданцiя поетичних 
творiв Тараса Шевченка» [3], вiдкрив неабиякi можливостi для 
дослiдження мови творiв Т. Шевченка.

Для висвiтлення такої конкретної теми, як бiблiйна 
фразеологiя у творах Шевченка, на наш погляд, необхiдно роз-
ставити деякi акценти в загальнiй проблематицi наукового 
пiдходу, якi згодом допоможуть пов’язати це суто мовознавче 
дослiдження з феноменом Шевченка-поета та питанням про 
долю української мови.

Для тих, хто зi справжнiм iнтересом ставиться до культу-
ри України, дослiджує iсторiю розвитку української мови, не 
може залишитися непомiченим, що життя i творчiсть Т. Шев-
ченка – це не окрема бiографiя генiальної людини, а одна з 
найяскравiших точок переломлення й перевтiлення свiтла на-
родної культури в нову якiсть, у суто європейську українську 
культуру. Слiд пiдкреслити, що значний потенцiал, накопиче-
ний в українськiй культурi протягом столiть до початку ХIХ ст., 
зробив можливим цей перехiд, спiвзвучний аналогiчним про-
цесам в iнших європейських культурах.

Формування та реалiзацiя митця не може здiйснитися за умов 
вiдсутностi одного з таких факторiв: «дар Божий», культурне 
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середовище, виховання, освiта, наявнiсть аудиторiї, яка здатна 
сприйняти його твори. Усi цi назрiлi передумови найяскравiше 
втiлилися та сфокусувалися в життi та творчостi не просто пое-
та, але й видатного дiяча української культури. Заслуга Шев-
ченка – це вся його творчiсть, однак поява Шевченка-митця – 
це явище української культури, тобто її породження.

Обдарованiсть Шевченка простежується у всiй його 
бiографiї, починаючи вiдтодi, коли вiн був «пастырем стад 
непорочных» та мрiяв стати сiльським малярем (згадаймо 
численнi описи в гоголiвських творах жвавого економiчного 
життя малих ярмаркiв, – професiї сiльських ремiсникiв не мог-
ли не бути привабливими). Для нашої теми важливо, що перша 
зустрiч Шевченка з високою книжною поезiєю в поєднаннi з 
найважливiшим фiлософським питанням – життя та смертi – 
мабуть, вiдбулася досить рано, коли йому як найздiбнiшому 
учневi доводилося читати Псалтир «по усопших» замiсть свого 
першого вчителя, дячка-п’янички.

Досить часто, навiть серед фiлологiв, культурне середо вище, 
у якому сформувався Шевченко, недооцiнюється, або його зна-
чення применшується. Пiд культурним середовищем маємо на 
увазi як дiяльнiсть української культурної елiти, так i деякi 
унiверсалiї культурного життя всiх соцiальних прошаркiв 
українського населення, якi не прийнято брати до уваги при 
розглядi iсторiї української культури. Не буває так, щоб людина 
малювала сотнi картин, на якi нiкому було б дивитися, та писа-
ла б тисячу поетичних творiв, якi не було б кому читати. Особ-
ливо в радянськi часи розвинулося i досi домiнує (як наслiдок 
не випадково сформованих освiтнiх стереотипiв) уявлення про 
культуру України дошевченкiвського перiоду як про «пустелю» 
чи «напiвпустелю», серед якої раптом вирiс велетень-Шевчен-
ко («обов’язковий» для вивчення). Студентам-iноземцям час-
то доводиться приймати на вiру велич Шевченка, зокрема як 
через незавершенiсть в українiстицi аналiзу рiзнобiчних проце-
сiв, що вiдбувалися в українськiй культурi, так i недостатнiсть  
наукового синтезу результатiв лiтературознавчих та мовознав-
чих дослiджень, що проводилися декiлькома поколiннями.

Ми не зупинятимемося окремо на загальновiдомих фактах 
з бiографiї Шевченка про його залученiсть до життя росiйської 
культурної елiти пiд час навчання в Петербурзi, а також про 
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його знайомство та дружбу з такими українськими письменни-
ками, як Г. Квiтка-Основ’яненко, П. Кулiш, Є. Гребiнка. У свiтлi 
нашого дослiдження доповнимо картину розвитку української 
культури дошевченкiвського перiоду декiлькома штрихами. 
Варто наголосити, що серед його друзiв було чимало вчених та 
унiверситетських викладачiв, зокрема М. Костомаров, П. Гулак- 
Артемовський, перший ректор Київського унiверситету М. Мак-
симович (фiлолог, етнограф, здiйснив перший переклад Псалти-
ря [4]), О. Афанасьєв-Чужбинський, О. Бодя́нський (знайшов 
та ввiв у науковий обiг Пересопницьке Євангелiє), росiйський 
iсторик П. Бутков. Наука як спосiб вiдстороненого об’єктивного 
пiзнання дiйсностi розвивалася в Українi навiть у несприятли-
вих умовах. Так, 1818 року побачила свiт перша українська гра-
матика О. Павловського «Грамматика малороссийского наречия, 
или грамматическое описание существеннейших отличий, отда-
ливших малорусское наречие от чистого российского языка», 
у якiй мiстилися окремi спостереження щодо дiалектiв україн-
ської мови. Знач ний вплив на розвиток українського культур-
ного життя мала iнтелiгенцiя, згуртована навколо Харкiвського 
унiверситету. Дуже важливу роль у формуваннi українського ро-
мантизму вiдiгравав гурток поетiв-романтикiв у Харковi, одним 
iз засновникiв якого був видатний росiйський фiлолог I. Срез-
невський, який i сам тодi писав поетичнi твори українською 
мовою. Згодом Срезневський послiдовно вiдстоював позицiю 
щодо української мови як самостiйної слов’янської. Тодi ж при 
Харкiвському унiверситетi Iзмаїлом Срезневським та Iваном 
Росковшенком видавалися альманах «Украинскiй Вѣстникъ» 
(1816–1817), «Украинскiй Альманах» (1831) та «Украинскiй 
Сборникъ» (1838–1841), що були важливими вiхами для укра-
їнської фольклористики, етнографiї, поезiї.

Друга, на наш погляд, надзвичайно важлива складова 
україн ської культури, яку не прийнято брати до уваги через те, 
що вона не є специфiчно українською, а властива принаймнi 
всьому схiднослов’янському простору – це роль Бiблiї як 
мовного та культурного тексту. Ми не розглядаємо релiгiйно-
iдеологiчну функцiю Бiблiї. Iдеться про те, що незалежно 
вiд соцiального статусу людини всi – вiд найбагатших до 
найбiднiших, – хто навчався грамотi, починали з читання та за-
учування церковнослов’янського тексту Псалтиря.
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«Нужно думать, что, когда носителем выучен наизусть 
большой корпус текстов (такой, например, как Псалтырь), это 
существенно сказывается на его культурном и языковом созна-
нии; оно отличается от того, которое присуще нам в силу нашей 
принадлежности культуре нового времени, и непосред ственно 
влияет на характер его (носителя) языковой деятель ности. 
У носителя появляются готовые блоки описания ситуаций, 
действий и переживаний, которые автоматически воспроиз-
водятся, когда он следует установке на книжное изложение 
<...> В этом случае в наиболее эксплицитном виде реализует-
ся власть образовательных институций, формирующих стоя-
щий над индивидом дискурс, который служит ему потом всю 
жизнь; индивидуальное сознание поглощается в этом процессе 
доминирующей ментальной традицией» [4, с. 26].

На iсторiї розвитку схiднослов’янських мов позначилися 
рiзнi пiдходи культурної елiти в переосмисленнi рiзновидiв 
книжної мови, однак, незважаючи на те, якою в рiзнi столiття 
була домiнуюча орiєнтацiя в мовнiй i культурнiй полiтицi, 
який пiдхiд перемагав у протистояннi свiтської i духовної 
традицiї – чи установка на мовний пуризм, чи європеїзуючi 
установки на зрозумiлiсть та доступнiсть мови, – збереження 
бiблiйної фразеологiї у схiднослов’янських мовах не могло не 
пiдтримуватися пiд час апеляцiї як до церковнослов’янських 
зразкiв, так i до захiдноєвропейських мовних норм, якi також 
значною мiрою зазнали впливу бiблiйної фразеологiї. Цiлком 
зрозумiлий вплив росiйської мови на українську в XIX ст. 
так само пiдтримував збереження лексики та фразеологiї 
бiблiйного (церковнослов’янського) походження.

Як уже згадувалося, Шевченко знав Псалтир ще з дитин-
ства. За свiдченнями Щоденника, який вiв поет, та спогада-
ми друзiв, Шевченко був добре обiзнаний у Бiблiї i любив її 
перечитувати: «Ввечеру отправился я к В. И. Далю <...> мы 
с В[ладимиром] И[вановичем] между разговором коснулись 
как-то нечаянно псалмов Давида и вообще Библии. Заме-
тив, что я неравнодушен к библейской поэзии, В[ладимир] 
И[ванович] спросил у меня, читал ли я Апокалипсис…» (Що-
денник. 16 грудня 1857 р.).

У ходi цього дослiдження ми свiдомо вибрали для аналi-
зу як переспiви фрагментiв бiблiйних книг (а саме пере спiви 
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псалмiв – «Подражанiє» псалмам, «Iсаiя. Глава 35 (Подража-
нiє)», «Подражанiє Iєзекiїлю. Глава 19», «Осiя. Глава XIV»), 
так i явно небiблiйний текст поеми «Сон».

Передусiм важливо окреслити коло понять, якими ми бу-
демо оперувати. З одного боку, бiблiйною фразеологiєю при-
йнято називати такi фразеологiзми в сучасних мовах, для яких 
бiблiйне походження встановлене i вказується у фразеологiчних 
словниках. Як правило, бiльшiсть таких фразеологiзмiв сприй-
маються носiями сучасних мов як бiблеїзми через їхнє яскраве 
стилiстичне забарвлення, церковнослов’янськi форми чи поси-
лання на бiблiйний сюжет / особу. З другого боку, до бiблiйної 
фразеологiї ми вiдносимо i такi фразеологiзми, якi носiями су-
часних мов не сприймаються як бiблеїзми, на їхнє бiблiйне по-
ходження не вказують словники, проте пiд час порiвняльного 
аналiзу текс ту Бiблiї та фразеологiї сучасних мов їхнє бiблiйне 
походження доказово встановлюється («прихованi бiблеїзми»). 
Крiм того, важливо зазначити, що система фразеологiї Бiблiї 
значно вiдрiзняється вiд корпусу (корпусiв) фразеологiї 
бiблiйного походження сучасних європейських мов, якщо роз-
глядати текст Бiблiї як закриту систему. У її фразеологiчнiй 
системi видiляють такi «внутрiшнi» фразеологiзми, що не 
увiйшли до сучасних європейських мов, а метафори та образи, 
якi лежать у їхнiй основi, часом незрозумiлi нашим сучасникам.

Переспiвуючи псалми та фрагменти з Книг пророкiв Осiї, 
Iсаiї, Єзекiїля, вказуючи самими назвами творiв на джере-
ло, Шевченко явно передбачав, що його читачi добре знайомi 
iз цими бiблiйними творами. У переспiвах з Бiблiї Шевчен-
ко дотримується декiлькох правил. Насамперед це повага до 
тексту Бiблiї, тобто Шевченко зберiгає послiдовнiсть образiв 
бiблiйних оригiналiв, а саме – максимально наближуєть-
ся до джерела на рiвнi змiсту. Водночас поет не перекладає 
церковнослов’янський текст дослiвно, що вiдкриває значнi 
можливостi у використаннi української мови. Поєднання цих 
пiдходiв не тiльки вносить у поетичний твiр додатковi вiдтiнки 
та iнодi (у порiвняннi з оригiналом) змiщує акценти, але й по-
вертає псалмам (та iншим бiблiйним творам) засобами  укра-
їнської мови їхню природну свiжiсть та зворушливiсть, чого 
не можна було б досягти дослiвним перекладом iз церковно-
слов’янського тексту.
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Шевченко надавав великого значення природностi звучання 
української мови, тому пiд час переробки церковнослов’янських 
текстiв вiдмовлявся вiд деяких незрозумiлих фразеологiзмiв та 
зворотiв, так званих внутрiшнiх фразеологiзмiв Бiблiї, якi, на 
його думку, обтяжили б текст. При цьому переспiви не стали 
спрощеними – деякi поетичнi образи додатково посилюються 
та розтлумачуються: 

I на злих моїх погляну
Незлим моїм оком (Псалом 53).

Пор.: Ýêw t âñMêiÿ ïå÷hëè ¢çáhâèëú ì½ ±ñ©, ¢ íà âðàã© 
ìî° âîççð» œêî ìî¿.

Iнодi поетичнi образи алегорично переносяться на тло 
україн ської проблематики: 

Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землi,
А ти пишалася колись
В добрi i розкошi! Вкраїно!
Мiй любий краю неповинний! 
(Осiя. Глава XIV. Подражанiє).

Пор.: ÏîãBáíåòú ñàìàðRà, Ýêw ñîïðîòBâèñÿ ¢ áãUó ñâîåì¾: 
=ðbæiåìú ïàäbòú ñhìè, ¢ ìëàäNíöû ˜õú ðàçáidòñÿ, ¢ âî 
ÞòðAáý ¢ìbùûÿ ˜õú ðàçñMäóòñÿ.

Заслуговує на увагу й те, що точно дотримуючись 
послiдовностi образiв оригiналу, наприклад, у псалмах, Шев-
ченко iнодi розширює свiй переспiв фразеологiзмами, якi 
зустрiчаються в iнших  книгах Бiблiї. Це свiдчить про те, що 
вплив мови Бiблiї на поетику Шевченка далеко не обмежувався 
тими конкретними творами, якi вiн переспiвував, а фразеологiя 
Бiблiї використовувалася ним упродовж усiєї творчостi: 

Не допуска, поки злому 
Iзриється яма (Псалом 93).

Пор.: Ñròü ÞãîòAâàøà íîãhìú ìî‰ìú, ¢ ñëÿêAøà äbøó 
ìî¼: ¢ñêîïhøà ïðå& ëèöNìú ìîBìú Ýìó, ¢ âïàäAøà âú í¼ 
(Пс. 56.7).
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I всує плачеться земля (Псалом 81). 

Пор.: Ñåã§ ðhäè âîñïëh÷åòñÿ çåìë½. (Ос. 4.3).

Як упаду в руки,
В руки вражi, спаси мене (Псалом 12).

Пор.: ò…ñíà ì© ñbòü tâñdäó sýë§ òð© ñi°: äà âïàä¾ ¬áî 
âú ðböý ãä$íè, Ýêw ìí¡ãè ñbòü ùåäð¡òû ±ã§ sýë§: âú 
ðböý æå ÷åëîâ…÷è äà íå âïàä¾ (2Цар. 24.14). 

Тiї лiта: як рукою
Твердою Своєю
Розв’язав Ти нашi руки (Псалом 43).

Пор.: ðböý òâî© íå ñâ°çàíû (2 Цар 3.34).
Деякi фразеологiзми, якi увiйшли до сучасної української 

мови, Шевченко не використав, а переробив, розклавши на 
елементи – свiдчення того, що вони потрапили до української 
мови дещо пiзнiше:

Покинув нас, яко в притчу
Нерозумним людям (Псалом 43).

Пор.: ÏîëîæBëú ±ñ© íhñú âú ïðBò÷ó âî ‡çaöýõú.
Для Шевченка Бiблiя була джерелом поетичних образiв, якi 

пронизують усю його творчiсть. Мова йде не тiльки про згад-
ку окремих сюжетiв або їхнiх фрагментiв (наприклад, з Апока-
лiпсису, або Книг Царiв) [6], а навiть про використання образiв, 
узятих зi стiйких метафор, якi лежать в основi фразеологiзмiв 
Бiблiї як поетичних образiв (iнодi ключових), що структур-
но увiйшли до системи образiв практично всiх Шевченко-
вих поетичних творiв. Звичайно, можна було перед бачити, 
що в його переспiвах Псалмiв трапляється чимало бiблiйних 
фразеологiзмiв, проте уважний розгляд небiблiйної поезiї Шев-
ченка також вражає численнiстю їх використання. Можна ска-
зати, що в розглянутiй нами поемi «Сон» бiблiйнi фразеологiзми 
складають основу фразеологiчної структури твору. Через обме-
жений обсяг статтi наведемо лише декiлька прикладiв:
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За край свiта зазирає.

Пор.: Ýêw ìN÷ü ãä$åíü ïîMñòú t êðhÿ çåìë© ähæå äî êðhÿ 
±½ (Єр 12.12; Пс 45.10, Пс 134.7, Ис 24.16). 

...з собою
Взять у домовину.

Пор.: W ðàçøèð© £äú äbøó ñâî¼ ¢ ðàçâNðçå Þñò¹ ñâî°, 
µæå íå ïðåñòhòè: ¢ ñíBäóòú ñëhâíiè ¢ âåëBöûè ¢ áîãhòiè ¢ 
ãóáBòåëiå ˜õú (Ис 5.14, Ис 10.3). 

А братiя мовчить собi,
Витрiщивши очi!
Як ягнята...

Пор.: W òAé, çàí¿ ®sëAáëåíú áañòü, íå tâåðçhåòú Œñòú 
ñâîBõú: Ýêw =â÷¹ íà çàêîëNíiå âåäNñÿ, ¢ Ýêw £ãíåöú ïðå& 
ñòðèãbùèìú ±ã¨ áåçãëhñåíú, òhêw íå tâåðçhåòú Þñòú 
ñâîBõú. (Iс. 53.7, Дiян. 8.32). 

Лечу й прощаюся з землею. 

Пор.: W ðrõú: êò¨ ähñòú ì© êðèë… Ýêw ãîëóá‰íý; ¢ 
ïîëåù¾, ¢ ïî÷Rþ. (Пс. 54.7,3, Езр. 11.5, Пс. 138.8). 

Опiвночi падатиму
Рясною росою.

Пор.: Ýêîæå ñïhäàåòú ðîñ¹ íà çNìëþ, (2Цар 17.12, Iов 29.19, 
Прип. 19.12). 

Я свою п’ю,
А не кров людськую!

Пор.: £ùå êðAâü ìóæNé ñBõú ¢ñïi¼ âú äóøhõú ˜õú 
(1Пар 11.19).

Адамовi дiти.

¢ ˜ãî òMæêî íà ñûírõú Iähìëèõú (Сир 40.1).
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...їх тяжкiї руки
Тебе повивали. 

Пор.: W ®òÿãîò» ðóê¹ ãä$íÿ íà Iç¡òý (1Цар 5.6, 
Суд 6.2, 1Цар 5.7). 

Серце запалили.

Пор.: íå ñNðäöå ëè íhþ ãîð½ á» âú íhþ Лк 24.32  

Мов iз тiсної домовини
На той останнiй Страшний суд
Мерцi за правдою встають.

Пор.: âñêAðý, âî ìãíîâNíiè œêà, âú ïîñëräíåé 
òðóá»: âîñòðbáèòú áî, ¢ ìNðòâiè âîñòhíóòú íåòërííè 
(1Кор 15.52, Iс 26.19). 

Зубами скрегоче.

Пор.: ïîñêðåæåòhøà íà ì½ çóáº ñâîBìè (Пс. 34.16).

I йми ти їм вiри!

Пор.: £ùå ˜ìàòå ârðó ¢ íå ÞñóìíèòNñÿ (Мт 17.20, 21.21). 

В серебрi та златi.

Пор.: W âç½ Iõhçú çëhòî ¢ ñðåáð¨ ®áðròøååñÿ âú 
ñîêðAâèùèõú äAìó ãä$íÿ (4Цар 16.8,  2Пар 25.24).  

Смiх i сльози! 
Пор.: ñìrõú âhøú âú ïëh÷ü äà ®áðàòBòñÿ (Як. 4.9).

Там нiч, як день.

Пор.: ¢ äNíü âú íAùü ïîìðà÷hÿé (Ам 5.8).

Душе моя, 
Чого ти сумуєш?
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Душе моя убогая,
Чого марне плачеш...

Пор.: Âñêbþ ïðèñêAðáíà ±ñ©, äóø¿ ìî½; ¢ âñêbþ ñìóùhåøè 
ì½, W ííUý íà ì½ ¢çëiNòñÿ äóø¹ ìî½... (Пс 41.12 , 
Iов 30.16, Iов 30.25, Пс 41.6, Пс 41.7, Пс 42.5, 3Езр 3.29).

Як то тяжко той насущний
Люди заробляють.

Пор.: âú ïAòý ëèö¹ òâîåã§ ñírñè õëráú òâAé... (Бут 
3.19), õëráú íhøú íàñbùíûé ähæäü íhìú äíNñü  (Мт. 6.11).

А ти, моя Україно,
Безталанна вдово...
Плач, Украйно!
Бездiтна вдовице!
Вдовi убогiй поможiте...  

Пор. ÏðAêëÿòú, ˜æå ÞêëîíBòú ñbäú ïðèøNëöó ¢ ñèðîò» 
¢ âäîâ» (Втор. 27.19; Єз. 22.7), âäîâBöó ¢ ñBðà ÞìîðBøà, ¢ 
ïðèøNëöà ÞáBøà (Пс 93.6).

Поетична досконалiсть бiблiйних переспiвiв Шевченка 
була високо оцiнена сучасниками. У листi до М. Костомарова 
вiд 27 червня 1846 року П. Кулiш так оцiнює цi поетичнi тво-
ри: «Вы говорите, что можно писать на этом языке только му-
жицкие повести. Но у вас перед глазами Шевченко, который 
выражает на этом языке и псалм Давида, и чувства, достойные 
самого высшего общества» [2, с. 53–54]. П. Кулiш у листi до 
О. Бодянського вiд 23 травня 1846 року згадує, що «Шевченко  
переложил 136 и 149 псалмы с блистательным успехом (не 
одни только эти, но и другие у него)» [2, с. 53–54].

Освiта Шевченка починалася iз Псалтиря. Роль Бiблiї та зок-
рема Псалтиря для розвитку слов’янських та європейських куль-
тур Шевченко глибоко розумiв. Пiдтвердженням цього може та-
кож служити i його дружба з О. Бодянським, про якого ми вище 
згадували. Наскiльки велику роль Шевченко  вiдводив псалмам 
для української освiти найбiльш перекон ливо свiдчить той факт, 
що на початку 1861 року уривки з псалмiв, а також псалом 132 
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пов нiстю Шевченко вмiстив у своїй книзi «Букварь южнорус-
ский» (С.Пб., 1861). За текстом свого списку П. Кулiш уперше 
опублiкував «Подражанiя псалмам»  без iменi автора (оскiльки 
Шевченко тодi ще не повернувся iз заслання) у виданiй ним 
«Граматцi» (1857). У другому виданнi Кулiшевої «Граматки» 
(С.Пб., 1861) шевченкiвськi переспiви псалмiв вiдсутнi. Пiсля 
звiльнення iз заслання Кобзар включив «Давидовi псалми» до 
поданого на розгляд цензури рукопи су «Поезiя Т. Г. Шевченка. 
Том первий». Не маючи у своєму розпорядженнi збiрки «Три 
лiта», вiн скористався при цьому списком П. Кулiша. Головне 
управлiння цензури призначило Шевченковi переспiви на роз-
гляд духовної цензури професоровi Петербурзької духовної 
академiї В. Карпову, який дав дозвiл на публiкацiю за винят-
ком кiлькох рядкiв у 43, 52, 81 та 136 псалмах, «содержавших 
в себе мысли, чуждые псалмопевцу». Петербурзький комiтет 
для цензури духовних книг у 1859 роцi дав згоду на друкування 
«Давидових псалмiв». За текстом «Кобзаря» 1860 року в серiї 
«Сiльська бiблiотека» (№ 13) цикл випущено окремим видан-
ням: «Псалми Давидовi. Переложив по-нашому Тарас Шевчен-
ко» (С.Пб., 1860) [8, т. 2, с. 150].

Переспiвуючи псалми, Шевченко звертався до надзвичайно 
широкої аудиторiї в усiх верствах населення. Будь-яка людина, 
яка володiла грамотою, читаючи твори Шевченка, упiзнавала в 
них знайомi, завченi з дитинства тексти, переказанi живою на-
родною мовою, у яких, з одного боку, витримувався «канон»,  а з 
другого, – вони по-новому зворушливо i свiжо звучали рiд ною 
мовою та були звiльненi вiд складних неповоротких церковно-
слов’янських конструкцiй. Крiм того, Шевченко як виразник 
iдеї української незалежностi у своїх переспiвах псалмiв та 
пророкiв Iсаiї, Єзекiїля, Осiї вмiв передавати описи страждань  
iзраїльського народу як страждання України. Вираження та-
ких iдей засобами бiблiйної фразеологiї робило їх переконли-
вими i начебто надавало легiтимностi поглядам української 
незалежностi навiть серед частини росiйської культурної елiти.

...Воскресну нинi! Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих... Возвеличу
Малих отих рабов нiмих!
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Я на сторожi коло їх
Поставлю слово. I пониче,
Неначе стоптана трава,
I думка ваша i слова –
Неначе срiбло куте, бите
I семикрати перелите
Огнем в горнилi, – словеса
Твої, о Господи, такiї... 
(Подражанiє 11 Псалму).

 Ñòðhñòè ðhäè íBùèõú ¢ âîçäûõhíiÿ ÞáAãèõú ííUý 
âîñêð$í¾, ãëUåòú ãä$ü: ïîëîæbñÿ âî ñï$íiå, íå ®áèídñÿ ® íNìú.

Ñëîâåñ¹ ãä$íÿ ñëîâåñ¹ ÷‰ñòà, ñðåáð¨ ðàçææNíî, ¢ñêóøNíî 
çåìë©, ®÷èùNíî ñåäìåðBöåþ.

Те, що цензурою були забороненi деякi рядки в Шевченкових 
псалмах, виглядає незначною дрiбницею порiвняно iз самим 
фактом появи псалмiв українською. Заборона на публiкацiю 
українською мовою релiгiйних (!), навчальних, освiтнiх книг 
була введена трохи пiзнiше, у 1863 роцi, Валуєвським цирку-
ляром через два роки пiсля смертi Шевченка. Вважається, що 
каталi затором появи циркуляру став переклад Бiблiї (чотири 
Євангелiя, Дiяння Апостолiв, Апокалiпсис, Псалтир) на укра-
їнську мову, здiйснений Пилипом Морачевським 1861 року, 
проте це правильно лише почасти. (П. Морачевський був ви-
пускником Харкiвського унiверситету, поетом-романтиком, 
членом гуртка I. Срезневського, викладачем та iнспектором 
гiмназiй, укладачем одного зi словникiв. Його переклад був за-
боронений i вперше вийшов у свiт у 1906 р.)

Глибинна ж причина появи Валуєвського циркуляру, на 
наш погляд, – це величезнi змiни в українськiй культурi, мовi 
та самосвiдомостi українцiв, якi були спонуканi творчiстю 
Шевченка.

Поява в європейських народiв перекладiв Бiблiї, здiйснених 
народною мовою в результатi руху Реформацiї в XVI–XVII ст., 
на багато столiть уперед визначала подальшу долю розвитку 
цих мов, у яких до закiнчення епохи феодалiзму встигли сфор-
муватися лiтературнi норми. Хвилi Реформацiї докотилися 
також i до України, що вплинуло на появу низки євангелiїв, 
перекладених народною мовою. Надзвичайно несприятливi 
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полiтичнi умови, у яких опинилися українськi землi, не дозво-
лили тодi сформуватися українськiй лiтературнiй мовi.

Ще ранiше, нiж переклад Бiблiї Морачевського, ще при 
життi Шевченка були завершенi та побачили свiт у 1859 роцi 
«Псалмы, переложенные на украинское нарѣчие» М. Мак-
симовича. Перший повний переклад Бiблiї був здiйснений 
П. Кулiшем, I. Пулюєм та I. Нечуєм-Левицьким i вийшов у свiт 
1904 року. Серед нових перекладiв особливо слiд згадати пере-
клад митрополита Iларiона (I. Огiєнка) 1962 року. Поява цих 
перекладiв, звичайно, – дуже важлива вiха як для української 
культури, так i для мови. Проте вони не встигли вплинути на 
розвиток мови такою мiрою, як це вiдбулося в Європi, коли 
на Бiблiї, перекладенiй народною мовою, виховувалося бага-
то поколiнь. Крiм того, точнiсть, майже дослiвнiсть як одне з 
основоположних правил перекладiв Бiблiї, у тому числi й укра-
їнських, робила текст складнiшим для розумiння, нiж вiльнi 
переспiви Шевченка.

На наш погляд, саме завдяки вiльним перекладам з Бiблiї, 
здiйсненим Т. Шевченком, українська мова пiднялася до най-
вищого щабля поетичного стилю, вiдкривши новi можливостi 
для вираження найбагатших метафор та пiднявши лексичне 
багатство української мови до лексичного та фразеологiчного 
розмаїття, притаманного Бiблiї. Iдеї української нацiональної 
незалежностi, вираженi, зокрема, у переспiвах з Бiблiї, дали 
нацiональнiй культурi новий спосiб iснування, спiвзвучний 
своєму столiттю та європейському контексту.

Феномен Шевченка – найвидатнiшого українського поета- 
романтика – тiсно пов’язаний зi зверненням до бiблiйної тема-
тики, особливо з бiблiйними переспiвами, оскiльки це особли-
вим чином вирiзняло його серед iнших українських поетiв цiєї 
епохи та, зокрема, сприяло популярностi серед рiзних верств 
населення. У тi часи, коли українська мова офiцiйно не визна-
валася як самостiйна, поява Шевченкового переспiву псалмiв 
українською мовою сприймалася як дуже важлива подiя.

З приходом радянської влади таку видатну постать укра-
їнської культури як Шевченко неможливо було iгнорувати, 
тому за умов введення тотального атеїзму її адаптували як 
«сiльського» поета, борця з царизмом та релiгiєю, що неваж-
ко було зробити, пiдiбравши з поезiї Шевченка вiдповiднi 
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«програмнi» твори, тим бiльше, що сам Шевченко не був по-
божним. Пiсля заборони Бiблiї українська культура, яка що-
йно оформилася як нацiональна, була позбавлена культурного 
тексту, що мiг би служити ключем до багатьох творiв i образiв у 
поезiї Шевченка (та iнших письменникiв). Так Шевченка пере-
творили в «сiльського» та «обов’язкового».

Епiграфом до цiєї статтi були вибранi слова видатного 
росiйського поета Й. Бродського про те, що поезiя – це найвища 
форма iснування мови. Т. Шевченко добре усвiдомлював, що 
українська мова та культура разом з ним крiзь його творчiсть, 
крiзь його час переходить у нову якiсть – мову та культуру, якi 
зможуть залишатися життєздатними, доки житиме його на-
род. У долi Шевченка особливо цiкавим є не стiльки бiографiя 
дiяча та творця української культури, скiльки доля людини, у 
незвичайному життi та яскравiй творчостi якої найвиразнiше 
вiдбився саме закономiрний перехiд української мови та куль-
тури на орбiту нового часу.
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Галина Корбич 
(Познань, Польща)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В РЕЦЕПЦIЇ  
РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНIЗМУ

Присутнiсть Тараса Шевченка в духовному просторi Украї-
ни позачасова. Тяглiсть його сприйняття зумовлена постiй-
ним дiалогом, який кожне нове поколiння намагається по-
вести з поетом, визначаючи при цьому намiри осмислювати 
життя i творчiсть Шевченка iз сучасних собi свiтоглядних, 
iдеологiчних, iнтелектуальних позицiй. Природно, що новi 
iнтерпретатори звертаються до своїх попередникiв, розвиваю-
чи їхнi положення або дискутуючи й полемiзуючи з ними. На 
базi iнтертекстуальностi й полемiчностi витворилося навко-
ло iменi Шевченка своєрiдне силове поле, а також склалася 
системнiсть диференцiйованого пiдходу до поетового дискур-
су, що дає право говорити про «внутрiшню iсторiю» рецепцiї 
Шевченка в самiй українськiй iсторiї та культурi [2, c. 38].

«Внутрiшня рецепцiя», як переконливо доводить Григорiй 
Грабович, має свої етапи i фази. Модернiстське прочитан-
ня Шевченка на початку ХХ ст., здiйснене головно Миколою 
Євшаном i «хатянами», займає в нiй важливе мiсце. Лiтературно-
критичнi й публiцистичнi виступи «Української хати», що ство-
рювала свiй дискурс на нових iнтелектуальних i полемiчних 
рiвнях, засвiдчили оновлену рецепцiю Шевченка – не лише 
iдеологiчно акцентовану, а й актуалiзовану фiлософською й 
етико- культурною концепцiєю. Увага до поета позначена спро-
бою вiдiйти вiд традицiйного, рацiоналiстично-просвiтницького 
осмислення його особистостi й творчої спадщини, яке склало-
ся в другiй половинi ХIХ ст. Магiстральну iдео логiчно-цент-
ричну направленiсть того сприйняття визначила думка Ку лiша, 
Костомарова, Драгоманова, почасти й Франка. «Для кожного 
з них Шевченко, – зазначає Г. Грабович, – настiльки важливий 
у їхньому життi, що вiн великою мiрою моделює профiль їхнiх 
iнтелектуальних i громадських зацiкавлень» [2, с. 38]. З iншого 
боку, модернiстська рiшучiсть у пiдходах до Шевченка, про-
явлена на початку ХХ ст., невдовзi вплинула на епатажнi 
авангардистськi заяви футуристiв, зокрема Михайля Семенка 
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у його манiфестi «Я палю свiй Кобзар», а також, не виключе-
но, вiдкрила дорогу пiзнiшим провокативним висловлюванням 
лiтературних героїв Хвильового, тобто спровокувала бiльш 
радикальнi, а то й цiлком збурюючi пiдходи. При цьому зазна-
чимо, що раннi модернiсти не применшували нi морального ав-
торитету Шевченка, нi значущостi його творчого доробку, що 
не викликає застережень i пiдсилює їхнє ставлення до поета як 
нацiонального генiя. Однак ревiзiонiстськi практики, направленi 
на перегляд i критику української культури загалом та її визнаних 
дiячiв, на заперечення значення української iсторiї для народу, 
iсторичних подiй i творцiв (вiдома метафора М. Срiблянського 
на окреслення iсторiї України – «порожнє мiсце»), створювали 
пiдстави для виникнення у недалекому майбутньому неґацiй i 
вiдвертих iнвектив, що позначилося й на рецепцiї Шевченка. 

Тож звернення до Шевченка на початку ХХ ст. започат-
ковує якiсно новi змiни у «внутрiшнiй рецепцiї» й вiдкриває 
подальшi перспективи, що зумовлює особливу локалiзацiю 
дослiджуваного перiоду – мiж традицiйним i авангардним, 
патрiотично-патрiархальним i епатажним сприйняттям поета, 
а тим самим оформлюється в окрему, новочасну, iнтелектуальну 
фазу його рецепцiї. Вона здiйснюється у двох головних почи-
нах. По-перше, це поборювання культу поета як явища регре-
сивного в лiтературi, так i загалом в українському суспiльно-
культурному життi. По-друге, осмислення iндивiдуальностi й 
творчої спадщини Шевченка з позицiй своєї сучасностi. Цi на-
прямки iснують i незалежно, i взаємопов’язано: сходячись на 
постатi поета, вони нерiдко перетинаються i обопiльно зумов-
люються. Зацiкавлення Шевченком потрапляє до виробленої 
українськими модернiстами свiтоглядно-естетичної системи 
поглядiв, у якiй важливе мiсце займало виявлення вiдповiдностi 
того чи того митця запитам молодого поколiння, ствердження 
придатностi митця до нових часiв, до «нашої епохи» як носiя 
енергетизуючої сили духу, яка спроможна служити опорою 
для новiтнiх перетворень. До українських письменникiв, отже, 
швидко почала висуватися вимога чiткої нацiональної позицiї, 
свiдомих нацiональних переконань та первнiв, виражених у 
творчостi. На зламi ХIХ–ХХ ст. дедалi помiтнiше утверджу-
вався примат цiєї нацiоналiстичної категорiї сприйняття,  
а вiдповiдно й оцiнювання та вiдбору. Свiдомо покладався 
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кiнець нативiстським, двозначним i мiнливим ознакам, влас-
тивим ХIХ ст. Сучасний дослiдник так характеризує тогочас-
ну ситуацiю: «Через культуру й естетику в аспектi “вищої” 
культури, яка є свiдомим творенням нових (iндивiдуальних 
i суспiльних) форм життя, українськi модернiсти програму-
ють не лише власне життя, а й модерну українську нацiю» 
[13, с. 105]. Центральною ставала iдея нацiї, яка включала 
в себе вiру у високе призначення мистецтва. Вибiрковiсть i 
циклiчнiсть освоєння нацiональної традицiї, яку закрiплював 
модернiзм, виявлялася у поцiнуваннi небагатьох українських 
дiячiв, але передусiм все-таки вiддавалася шана Шевченковi. 
Увага до поета проектується на сучаснiсть, фокусуючи в собi 
контекст доби з її складностями i суперечностями. «Що ж се є 
в Шевченка, що робить з нього модерного письменника? – за-
питував зi сторiнок “Української хати” Дмитро Донцов. – Що є 
се, що змушує нас на саме його iм’я – нервово тремтiти? Звiдки 
та дивна тривога, з котрою перекидаються картки знайомої, 
знаної майже на пам’ять книги? Чим вiн видобуває вiд нас сей 
захват, що граничить з екстазом? Протест проти нацiонального 
гнiту – ось що робить з Шевченка поета, однаково зрозумiлого 
i його сучасникам, i нам, i нашим нащадкам» [3, с. 52]. I далi 
Донцов зауважив: «Протест, пiд впливом котрого випросто-
вувалась не одна похилена постать, свiтились вогнем помсти 
не однi погаслi очi – сей протест робить з Шевченка модерного 
поета. Поета нашої непевної, трiвожної доби, поета тої нової 
сили – нацiонально-свiдомої української демократiї, що й досi 
волочить на собi тi ланцюги, зiрвати котрi кликав Шевченко» 
[3, с. 53]. Це була свого роду формула, за якою Шевченко 
беззастережно поставав поетом i сучасним, i нацiональним. 
Однак саме по собi таке визнання, а надто акцентування про-
тесту як головної складової «формули», звучить цiлком у 
дусi народницької риторики, i це промовисто свiдчить про 
амбiвалентний характер раннього українського модернiзму, 
що розвинувся на ґрунтi реалiстично-позитивiстської традицiї 
i не поривав iз нею остаточно. З iншого боку, увиразнює 
амбiвалентнiсть модернiзму ставлення «Української хати» 
в особi провiдних критикiв М. Срiблянського i М.  Євшана 
до новаторських експериментувань Михайля Семенка, якi 
стали,  по сутi, продовженням ранньомодернiстського дискур-
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су у бiльш радикальний, епатажний спосiб. Про «вибухову» 
реакцiю «хатян» влучно висловилася Соломiя Павличко: це 
«була не просто критика нової стилiстики, <...> а повний роз-
гром». Дослiдниця засудила практику «Хати», виносячи свого 
роду вирок: «Лакмусом її модерностi й вiдкритостi стали першi 
паростки футуризму» [9, с. 161]. Авангард, який почав розгор-
татися у виглядi футуристичних спроб, додатково втiлювався 
теж через Шевченка, i, як доводять сучаснi лiтературознавцi, 
через ставлення не стiльки до самого поета – воно залишалося 
так само шанобливим, а як оригiнальний протест проти його 
культу в суспiльно-культурному життi, що гальмував розвиток 
i української лiтератури, i загалом українства як культурної 
нацiї [див.: 6, с. 41–42]. Тобто сприйняття самого Шевченка i 
модернiстами, i футуристами вписувалося у новий напрямок, 
воно було цiлком позитивне, хоча й проявлене в рiзних опцiях. 

Опозицiйнiсть внутрiшньо властива логiцi розгортання i 
самоствердження модерну. Модернiстськi цiнностi в Українi 
знач ною мiрою теж ґрунтувалися на опозицiї традицiйного i 
новочасного, що видно, зокрема, iз внутрiшнього конфлiкту, 
який точився на зламi столiть мiж українофiльським на-
родництвом i адептами новочасностi. Незважаючи на те, що 
українське народництво – цей нацiональний варiант певної 
iдеологiчної моделi – мало в своєму осердi культ Шевченка 
як основоположника культурної традицiї, модернiсти не ви-
являли опозицiйностi до самого поета. Вони розумiли його 
центральне мiсце в романтично-народницькiй лiтературi, 
одноплощиннiсть i тяглiсть розвитку якої якраз i прагну-
ли перервати, однак при цьому постать Шевченка як народ-
ника отримує в них не тiльки узагальнений тип нацiонально 
свiдомого митця – роблять спробу залучити її до концепцiї 
творення «високої» культури. Досягнення цiєї мети полягає в 
руйнуваннi народницького культу Шевченка, що вiдбувається 
шляхом протиставлення величної, гармонiйної постатi по-
ета «компактнiй бiльшостi» (Донцов) – українофiльсько на-
лаштованому громадянству з його поверховим i обмеженим 
ставленням до поета, з бездумним й механiчним сприйняттям 
його поезiї, з прагматичним пристосуванням Шевченка до 
своєї полiтики, моралi i смакiв. Як небезпечна для українства 
тенденцiя трактується усування в бiк Шевченкового протесту, 
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а то й загалом змiна вольового образу поета на сентименталь-
ний, штучний, iконографiчний: «Поета зачесано i наперфу-
мовано, – заявляв Донцов. – З письменника, в поезiї котрого 
бренiли ще нотки не затихшої боротьби, – зроблено апосто-
ла миру i любови. Замiсть шнура вiд дзвону набату вложили 
йому в руки лiру, з которою його рiзьблять i малюють; стиснутi 
в кулак руки зложено навхрест як у святого!» [3, с. 53]. Можна 
погодитися з думкою Олега Iльницького, що «хатяни» нiколи 
не засуджували iдеї культу як такої: вони протестували 
передусiм проти його українофiльського характеру [6, с. 42]. 
Водночас варто додати: молодi критики бачили закорiненiсть 
i поширенiсть старого українофiльства в усiх сферах життя, 
вплив його iдеологiї на новi поколiння українцiв та загалом 
панiвне становище серед українства. М. Срiблянський, напри-
клад, наголошував: «українофiльством отруюєне все грома-
дянство» [11, с. 315]. Тож протест проти культу претендував 
мати не звужений, а загальнонацiональний характер. Навiть 
вiдстоювання авторитету Шевченка в полемiцi з футуриста-
ми зраджувало амбiцiї промовляти вiд iменi поступової час-
тини загалу. «Стрибни, брат, в поезiї вище Шевченка, – по-
вчав М. Срiблянський М. Семенка, – вияви силу духа бiльшу 
Шевченкової, зумiй працювати i страждати, зумiй бути палiєм 
душ людських, а не паперу, зумiй бути щирим в усiх своїх дум-
ках i вчинках, – тодi я повiрю в твої заяви» [10, с. 461]. 

З не меншою нетерпимiстю викривається як вiдступництво 
брак в українцiв протистояння з офiцiйним росiйським чи-
новництвом i резигнацiя з труднощiв, якi несе з собою це 
протистоян ня. Подiбнi обсервацiї загострюються у зв’язку 
зi 100-рiччям поета у 1914 роцi. Ювiлей також став лакму-
совим папiрцем у виявленнi застiйних тенденцiй у тогочас-
ному суспiльно-культурному i полiтичному життi українцiв 
(«шевченкiвськi днi – це iспит рiжним iдеологiям»). Передовсiм 
же пiддається критицi власне iдеологiя народництва як така, що 
має найбiльше прихильникiв. «Сей нiмий юбiлей ще раз лише 
пiдкреслив, оскiльки глибоко сидить в психологiї нашого гро-
мадянства “теорiя приспособляємости”. Оскiльки воно далеко 
вiд акцiї! О, воно може вiдчитувати реферати, виголошувати 
промови, деклямувати крiзь сльози вiршi “батька” – Тараса. 
Що легко зробити, що йде пiд егiдою власти – воно зробить. 
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А ось хоч раз стати гiдним своєї нацiональної чести i пiдти 
проти цiєї егiди, – тут воно безсоромно капiтулює!» [7, с. 302]. 
Дiагноз, встановлений українському суспiльству, є контрас-
том до безкомпромiсної постатi Шевченка, його нацiональної 
принциповостi, особистої гiдностi, неприйняття будь-яких 
форм пiдлеглостi й рабства.

Засудження культу Шевченка було однiєю з важливих скла-
дових раннього українського модернiзму, а водночас i частиною 
внутрiшнього конфлiкту, що став, по сутi, рушiйною силою, 
яка приводила в дiю розвиток нових суспiльно-культурних 
форм життя. Модернiсти проголосили своєрiдну боротьбу 
за Шевченка як найвищого нацiонального авторитета. Вони 
рiшуче протиставилися тим народницьким групам українсько-
го суспiльства, якi знаходили у творчостi поета пiдтвердження 
своїм застарiлим уявленням, робили його «своїм», втискали в 
клiше i шаблони патрiархально-патрiотичної теми.

На початку ХХ ст., з наростаючою диференцiацiєю су-
спiльно-культурного життя українцiв, зростанням i змужнiн-
ням iнтелiгенцiї, виникненням форм «високої» культури, 
не тiльки виявлено дихотомiю «народники» i «модернiсти», 
а й засвiдчено суперечностi в середовищi самих модернiстiв, 
непослiдовнiсть їхнiх новочасних переконань. Зi сторiнок 
часописiв «Українська хата», «Дзвiн», «Лiтературно-науковий 
вiстник», де головно публiкувалися по-новому налаштованi 
автори, звучить розчарування молодим поколiнням, засуджен-
ня його апатiї до життя та вiдсутностi мiцних творчих позицiй. 
Цю тенденцiю також увиразнив 100-лiтнiй ювiлей Шевченка. 
Помiчено, наприклад, що велична постать поета не знаходить 
адекватного втiлення в сучасному мистецтвi. Так, важлива 
культурна подiя – оголошення конкурсу (до того ж, чотири 
рази!) на проект пам’ятника Шевченковi в Києвi – не визна-
чила жодного кандидата. У модернiстiв цей факт має таке кон-
цептуальне витлумачення: «Творчiсть поета, що була для їх 
[тобто сучасних митцiв. – Г. К.] надто велична, сконцентрова-
на, бурхлива i далекосяжна, – придавила, згнобила малi душi 
сучасних наших артистiв, дуже дрiбнi без iндивiдуальної сили 
душi, що для прославлення полум’яної творчости мають лише 
одну безхарактерну iскру, викресану з нервової утоми, зневiр’я 
i творчого безсилля» [11, с. 311]. Отже, незадовiльний стан 
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пiдкреслено через увиразнення модернiстської атрибутики, що 
стала сутнiстю новочасної творчостi, яка не витримує випро-
бувань силою Шевченкового духу й унаочнює свою слабкiсть, 
слабодухiсть. «Для достойного вiдтворення душi поета, – пи-
сав М. Срiблянський, – треба такої ж самостiйної, що сама 
себе запалює i горить власною енергiєю – душi артиста, котра 
в даному разi могла б утворити самостiйно созвучний поетовiй 
душi образ-монумент» [11, с. 311]. Володимир Винниченко, 
якого навряд чи можна вiднести до табору «народникiв», 
у дусi цiлком народницької iдеологiї характеризує на сторiнках 
«Дзвону» постать Шевченка як «iдеального селянина», «жи-
вий символ селянства». Останнє, на думку Винниченка, – це 
«найбiльш стихiйна, але й найбiльш гармонiйна частина на-
шого суспiльства», а то й «усiєї української нацiї» [1, с. 88–89]. 
У Шевченка, власне як найяскравiшого представника селянства, 
вiн знаходить точку опори, щоб скритикувати модернiстських 
поетiв, «наших iндивiдуалiстiв», що «пильно довбаються в 
кожнiй дрiбнiй проявi свого “я” i роздувають його до значiння 
космiчної подiї» [1, с. 93]. Винниченковi однозначно iмпонує 
здорова «фiльозофiя селянства», а не суб’єктивiстська iдеологiя 
молодих митцiв, що у своїй творчiй практицi здiйснюють за-
садничу для доби модернiзму тенденцiю – переключають 
увагу з проблем суспiльного життя на внутрiшнiй свiт люди-
ни. З цього приводу особливий докiр Винниченко кидає у бiк 
галицьких поетiв: неприхильно висловлюючись про них, вiн 
водночас засуджує згубний вплив польських письменникiв 
(«дегенеруюча, шляхотсько-польська лiтература, в якiй iдеали 
Шевченка нiколи не грали великої ролi» [1, с. 93]). У пiдтекстi 
докору Шевченко-селянин протиставляється молодим митцям 
з їх аристократичним проявленням. 

Поборювання народницького культу Шевченка, що мав ха-
рактер бiльш iдеологiчний, нiж культурний, – це, так би мови-
ти, зовнiшнiй бiк модернiстської рецепцiї, складова програм-
них публiцистичних i полемiчних постулатiв, з якими адепти 
новочасностi виходили назовнi. Але був i внутрiшнiй дiалог з 
поетом. Маємо на увазi лiтературно-критичнi працi Миколи 
Євшана. Вiн присвятив Шевченковi низку статей («Релiгiя 
Шевченка», «Шевченко i ми», «Тарас Шевченко», «Шевченко 
i Кулiш»), а також звертався до нього в iнших публiкацiях. 
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Iнтерес критика до Шевченка проявлявся постiйно, iм’я пое та 
зустрiчається найчастiше з усiх письменникiв, про яких писав 
Євшан. Свiтогляднi й естетичнi пошуки критика актуалi зували 
рецепцiю Шевченка, на вищий рiвень пiдняли її фiлософське, 
етичне, психологiчне звучання. На перший погляд, М. Євшан 
застосовує до Шевченка тi самi пiдходи i критично-аналiтичний 
iнструментарiй, що i до iнших авторiв, українських i зарубiжних, 
якi були об’єктом його уваги. Визначальними для нього стають 
сприйнятi з провiдних фiлософських iдей доби такi концепцiї, 
як iндивiдуальнiсть письменника i його психологiчний пор-
трет, iндивiдуалiзм як основа всякої творчостi, самотнiсть мит-
ця i його трагiзм, оптимiзм i творення сильної нацiї, вольової 
культури i «вищої» людини тощо. За подiбними критерiями 
осмислюється i творчiсть Шевченка. Проте спостерiгається 
тут i зворотнiй зв’язок: якщо особистiсть i творчiсть Шевченка 
отримують новочасну iнтерпретацiю, оперту на новi фiлософ-
ськi й психоаналiтичнi iдеї, то саме по собi звернення до пое-
та значно розширює i поглиблює Євшанiв критичний дис-
курс, вносить у нього новi обсервацiї, породжує мимовiльнi 
рефлексiї. Так, роздуми над долею Шевченка коригують по-
няття свободи. У М. Євшана вона постає в екзистенцiйному 
розумiннi як внутрiшня сутнiсть людини, почуття, властиве 
сильнiй людськiй особистостi. Поєднавши концепцiю роман-
тичного експресивiзму з категорiєю духовного чину, Євшан 
визначає специфiку нацiональної залученостi поета: те, що пе-
режив Шевченко, означало його панування над українським 
свiтом; такий пiдхiд виявляє певну свiтоглядну спорiдненiсть 
Шевченка з екзистенцiалiзмом ХХ ст. 

На думку Нортропа Фрая, «критика має спроможнiсть 
говорити, в той час, як все мистецтво залишається нiмим» 
[14, c. 11]. Так i Євшан, властиво, озвучив образ поета. У його 
iнтерпретацiях вiн зiтканий з гами почуттiв i екзистенцiйних 
станiв: протистоянь, суперечностей, заперечень, але й пошуку 
гармонiї зi свiтом i з самим собою. Шевченко постає людиною-
творцем, що потерпає не лише вiд зовнiшнiх трагiчних обста-
вин, а й вiд внутрiшнього розладу, – як це увиразнює модернiзм 
у вiдношеннi до великих особистостей. Будучи iнтерпретатором 
творчостi Шевченка, М. Євшан випередив психоаналiтикiв [див.: 
12, с. 558] – Степана Балея («З психологiї творчостi Шевченка, 
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1916 р.), Якима Ярему («Уява Шевченка. З нагоди столiтнього 
ювiлею уродин поета», 1914 р.) та iн. З психоаналiтичного по-
гляду Євшан розцiнював свiтогляднi переконання поета як 
цiлiснi, але нiколи до кiнця не пiзнанi: «Ми абсолютно не мо-
жемо говорити про свiтогляд Шевченка як про щось закiнчене, 
вироблене i готове. Ми можемо тiльки слiдити за поодинокими 
настроями його психiки, пiдносити i вiдповiдно освiтлювати 
поодинокi її моменти, говорити про певнi форми чи способи 
спостереження поетом життя» [5, с. 112]. 

Т. Шевченко для М. Євшана був не тiльки «виразником  
мас», тим бiльше «кобзарем старого типу», а неповторною iнди-
вiдуальнiстю, яка усе ж має «особистi болi та горе» [5, с. 118]. 
I це трактується як креативна данiсть, життє творчiсть. Саме 
в контекстi її осмислення у видимий спосiб складається 
Євшанова концепцiя творчостi. Чiльне мiсце займає в нiй 
основоположна для його критичного дискурсу, а водночас i 
одна з найважливiших етичних категорiй модернiзму – вимо-
га щиростi: «Пiдставою творчости, тої, в якiй виявляються всi 
найтайнiшi i найглибшi думи людини, була й лишиться назавж-
ди щирiсть. Творчiсть – це сповiдь душi людської, яку вона скла-
дає в менших або бiльших перервах часу» [4, с. 25]. Поняття це 
функцiонує не лише як критерiй оцiнки художнього твору, а й як 
складова свiтогляду самого критика. Шевченко, як вiдомо, дав 
неповторнi зразки особисто-психологiчної, сповiдальної лiрики, 
що й стало незаперечною основою його щиростi. Сповiдальний 
характер поезiї вiдкриває Євшановi i Шевченка-людину, 
i Шевченка-поета. Власне через сповiдальнiсть i щирiсть, а не, 
як переко нують деякi дослiдники, через мiстику, М. Євшан вва-
жає Т. Шевченка «людиною, наскрiзь первiсною», генiальнiсть 
якої стихiйна. Емоцiйнiсть у вираженнi свого вiдношення до 
свiту, а також i своєї iндивiдуальностi, знаходить конкретне текс-
туальне втiлення. Сила Шевченкового чуття, безпосереднiсть 
його прояву зумовлюють виникнення визнач них мистецьких 
явищ, високих поетичних зразкiв, у яких панує «всевладдя 
лiричного струменя» i навiть сатира, як влучно зауважує Євген 
Нахлiк, соцiальна i полiтична, має переважно лiричний характер 
[8, с. 493]. Цi та iншi категорiї сприйняття,  навiть i протилежнi 
та амбiвалентнi, що також  характерне для модернiстiв (як-то 
суб’єктивiзм i рефлексiйнiсть поета, цiлiснiсть i роздвоєння його 
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душi, прямолiнiйнiсть i сумнiви тощо) наближали Шевченка 
до модернiстських уявлень. Шевченко закономiрно претендує 
на те, щоб зайняти чiльне мiсце в елiтарнiй свiдомостi. Однак 
модернiсти шляхом перечитування Шевченка i, як наслiдок, його 
осучаснення немов вiдривають поета вiд його епохи i пере носять 
у свою. Отже, не витворюється романтичний iдеал, на який, як на 
духовну спадщину, зважала бiльшiсть європейських модернiстiв, 
коли рух естетичної свiдомостi проектується на досягнення 
романтизму, коли свiтогляд i мистецькi надбання вiтчизняної 
романтики стають базовими у конструюваннi власного модер-
ного дискурсу. Примiром, представники «Молодої Польщi» 
обрали своїм патроном «мiстичного» Юлiуша Словацького, 
вони ж посприяли й iєрархiзацiї романтичної «трiйцi» в особi 
Мiцкевича, Словацького, Красiнського, творчiсть яких стала 
предтечею польського модерну. Це була не так рецепцiя iдей, як 
спадкоємнiсть i переймання культурної традицiї [див.: 13, с. 66]. 
У Росiї перiод Срiбної доби, як свiдчить навiть назва, вважали 
спадкоємцем золотого Пушкiнського вiку. Постать Шевченка 
як найчiльнiша в українському романтизмi не стає спадко-
вою i не обирається на патрона українських модернiстiв, проте 
значущiсть його як загальнонацiонального поета не згасає. I це 
пiдтвердили своїм якiсно новим пiдходом українськi модернiсти. 
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Вiталiй Крикуненко 
(Москва, РФ)

ХЛЄСТАКОВ У РОЛI МЕМУАРИСТА,  
АБО 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО I МИКОЛА ГОГОЛЬ  
ЯК ОБ’ЄКТИ ЛIТЕРАТУРНОЇ МIСТИФIКАЦIЇ.  

Спростування так званих спогадiв Г. П. Данилевського  
(«Знакомство с Гоголем. Из литературных воспоминаний»)

Рассказам г. Данилевского  
может верить только желающий.

Н. Чернышевский

У розвiдцi простежено обставини опублiкування вiдомих 
«спогадiв» Г. Данилевського про М. Гоголя з приписуваними 
останньому принизливими оцiнками творчостi Т. Шевченка, 
з’ясовано мiстифiкацiйний характер та можливi мотиви появи 
негативних мемуарних сюжетiв у зв’язку iз сучасними Г. Да-
нилевському умовами суспiльно-полiтичного та культурного 
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життя, його дiяльнiстю на посту головного редактора «Пра-
вительственного вестника» та члена iмперського Головного 
управлiння у справах преси. 

Тему розглядаємо в контекстi репресивних дiй царату в 
перiод пiсля сумнозвiсних Валуєвського циркуляра й Емсько-
го указу щодо української мови та лiтератури. Актуальнiсть 
розвiдки зумовлена триваючими спробами некритичного 
сприй няття сучасними шевченкознавцями та гоголезнавцями 
згада них мемуарiв Г. Данилевського, яке, на думку автора, не 
сприяє науково коректному з’ясуванню iсториками лiтератури 
антиномiї Гоголь – Шевченко.

Вiдiйшов в iсторiю гоголiвський ювiлей з його, на жаль, 
не сповна здiйсненими сподiваннями на те, що святкування 
200-рiччя вiд дня народження українського генiя, який став 
класиком росiйської лiтератури, прислужиться поглибленню 
українсько-росiйського порозумiння. Адже М. Гоголь тут – 
то хiба не посланий двом народам Богом, мовлячи словами 
 Iоаникiя Галятовського, «ключ разумєнiя» взаємного?.. 

Утiм, на тлi гоголiвського ювiлею прикро було спостерiгати 
спекуляцiї на святих iменах – М. Гоголя i Т. Шевченка.

Спроби роздмухування шевченкофобiчних настроїв – вiд 
київської «бузини» й «до самых до окраин», – звичайно ж, не 
були випадковими, адже на черзi й 200-рiччя iншого генiального 
українця, який у посланнi «Гоголю» (1845 р.) так побачив свою 
з ним драматичну перехреснiсть на життєвому шляху, що крев-
но, хоча й по рiзному, єднав їх з Україною:

Ти смiєшся, а я плачу, 
Великий мiй друже...

Вiдомо, як шкодував Т. Шевченко за тим, що йому «не 
вдало ся зазнайомитись iз Гоголем».

На превеликий жаль, їхнi бiографи та сучасники майже не 
залишили достовiрних спогадiв про ставлення М. Гоголя до 
особистостi та творчостi Т. Шевченка. I, схоже, iз цього радi 
скористатися витворювачi протухлих сенсацiй, що чимось на-
гадують безсмертного Плюшкiна, який порпався у своїй коморi 
iз застарiлим мотлохом. Ще й видають той мотлох мало не за 
«святкову обнову», як кажуть у першопрестольнiй, «аккурат к 
юбилею!».
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Показовим прикладом таких облудних пересмикувань ста-
ли публiкацiї в «Литературной газете», на сайтах в Iнтернетi 
лiтературознавця та публiциста А. Воронцова, начебто стурбо-
ваного станом розвитку українського письменства. 

«Но где же современная украинская литература?» – вдава-
но вболiває цей добродiй, не завдаючи собi найменшого клопо-
ту аналiзом реальних здобуткiв нашого красного письменства. 
Бо ж, виявляється (слава класиковi!), ще «в 1851 году на эти 
вопросы ответил… Гоголь, но слова его замалчивали даже в 
советское время, видимо, усматривая в них “панславизм” или 
“великорусский шовинизм”» [1].

I далi подано такий нiким досi не пiдтверджений, хоча й 
без кiнця (i в радянський час також, уточнимо автора) екс-
плуатований, «факт»: «За 4 месяца до смерти Николая Васи-
льевича его посетили в Москве два земляка: профессор Осип 
Максимович Бодянский и начинающий писатель, в ту пору 
чиновник Министерства народного просвещения, Григорий 
Петрович Данилевский. Бодянский являлся как бы прообра-
зом нынешних украинских “письменников”-националистов... 
[оце, справдi, сенсацiйне вiдкриття п. Воронцова, ураховуючи 
цiлком вiрнопiдданчу репутацiю знаного українофiла, зако-
нослухняного професора-славiста Московського унiверситету 
О. Бодянського! – В. К.]. Гоголь в беседе с Бодянским и Да-
нилевским очень хвалил поэзию Аполлона Майкова. “А Шев-
ченко?” – спросил Бодянский. Гоголь на этот вопрос с секунду 
промолчал и нахохлился… “Как вы его находите?” – повторил 
Бодянский. – “Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь: – толь-
ко не обидьтесь, друг мой… вы – его поклонник, а его личная 
судьба достойна всякого участия и сожаления…” – “Но зачем 
вы примешиваете сюда личную судьбу? – с неудовольствием 
возразил Бодянский; – это постороннее. Скажите о таланте, 
о его поэзии…” – “Дёгтю много, – негромко, но прямо прого-
ворил Гоголь; – и даже прибавлю, дёгтю больше, чем самой 
поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и при-
ятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык…” Бодянский не 
выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему 
спокойно. “Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – 
сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, 
владычного языка для всех родных нам племён. Доминантой 
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для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая 
святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие для всех 
христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите про-
вансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Молье-
ром и Шатобрианом!” – “Да какой же это Жасмен! – крикнул 
Бодянский. – Разве их можно равнять? Что вы? Вы же сами 
мало росс!” – “Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, 
спокойная и сильная, – продолжал Гоголь <…>, – нетленная 
поэзия правды, добра и красоты…» [4].

Гадаю, що пафос цього мемуарного «шедевра» особли-
вих коментарiв не потребує. Особливо в «простому, як прав-
да», потрактуваннi А. Воронцова, що в умовах сучасної Росiї, 
звiсно ж, не побоїться iнтелiгентських звинувачень у «велико-
российском шовинизме». От тiльки чи варто аж так оче-
видно запрягати в безголобельну шовiнiстичну колiсницю 
гоголiвську «тройку»? Ще й намагаючись пригнути до сморiд-
ного «дёгтя» страдницьку й непокiрну шевченкiвську музу 
«доминантой-святыней», «владычным языком»... Утiм, нехай 
чеснi текстологи скажуть, що отим «язичiєм» таки втнув сам 
М. Гоголь, а не «тайный советник» i плiдний лiтератор Г. Да-
нилевський. Той самий, чия вiрнопiдданча кар’єра розпочала-
ся спiвробiтництвом з «Полицейской газетой» у 1847 роцi (до 
речi, це ж i рiк сходження Т. Шевченка на страдницьку Голго-
фу), а увiнчалася посадами шефа «Правительственного вест-
ника» i «члена совета главного управления по делам печати» 
iмперiї (1881 i 1882 рр. – часи гнiтючих утискiв царату щодо 
української мови та лiтератури), титулом «тайного советника» 
(1886 р. – це ж саме тодi й друкували його мемуари з густим 
«дёгтем», призначеним для зверхнього великодержавного ква-
цювання Т. Шевченка та української мови!).

I хiба ж не промовистий факт: у тi часи, означенi про-
голошенням Валуєвського циркуляра й Емського указу, 
iмперський мiнiстр внутрiшнiх справ Тiмашев, який з подачi 
київського українофоба Юзефовича зiнiцiював на державному 
рiвнi черговi гонiння на українську мову та лiтературу, в однiй 
зi своїх резолюцiй засвiдчив високе жандармське довiр’я до 
небезталанного автора, ранiше запiдозрюваного навiть i в 
українофiльствi, – i то, певно, не тiльки iсторичних романiв та 
повiстей, а ще й деяких специфiчних службових писань Г. Дани-
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левського: «г. Данилевский вполне оправдал мои надежды...»? 
[10, с. 79]. 

Аналiзуючи змiст (i сам стиль) його «спогадiв» про М. Гого-
ля, усi обставини їх появи в контекстi такої кар’єрної та, природ-
но, i свiтоглядної еволюцiї автора, неважко дiйти висновку про 
аж надто велику сумнiвнiсть щодо їх незаангажованостi, отже, 
i мiри достовiрностi тих мемуарiв. Сотворених, пiдкреслимо, 
аж через 35 рокiв пiсля згадуваної зустрiчi з М. Гоголем, 
коли не стало вже й останнього її свiдка – О. Бодянського 
 (помер 1877 р.).

То ж чи варто аж так беззастережно покладатися на тi ме-
муари українським дослiдникам? Адже на їхнiй фактологiчнiй 
сумнiвностi як джерела iсторико-лiтературної iнформацiї за-
уважено не вперше. Ми лише здiйснили спробу певною мiрою 
увиразнити та систематизувати свiдчення на пiдтвердження 
такої сумнiвностi, а також здогадно, удаючися до конкретних 
фактiв, проаналiзувати генезу та обставини появи лiтературної 
мiстифiкацiї.

Подамо лише кiлька авторитетних оцiнок щодо залишених 
Г. Данилевським спогадiв. У книзi за упорядкуванням В. Гiппiу-
са [7], у примiтках до тексту Г. Данилевського, читаємо: «От-
ношение Гоголя к величайшему украинскому поэту – одно из 
наименее ясных мест его литературной биографии. Показание 
Данилевского как единственное, проверить трудно...». Бiльш 
категорично в цьому зв’язку висловився академiк В. Вино-
градов: «Свидетельство о критическом отношении Гоголя к 
поэзии Шевченко и к перспективам развития украинского ли-
тературного языка, содержащееся в статье Г. П. Данилевского 
“Знакомство с Гоголем (Из литературных воспоминаний)”, ко-
нечно, малодостоверно. Г. Данилевский отличался склоннос-
тью к измышлениям» [3]. 

Звертає на себе увагу й те, що в радянському виданнi спогадiв 
про М. Гоголя [2] iм’я Г. Данилевського серед мемуаристiв не 
згадано, у спогадах яких мiстяться «достоверные фактичес-
кие сведения» про останнi роки життя М. Гоголя (I. Тургенєв, 
М. Щепкiн, М. Берг, О. Бодянський, Д. Оболенський). До того 
ж можна спостерегти випадки купюр, коли епiзод дiалогу Г. Бо-
дянського з М. Гоголем щодо Т. Шевченка в спогадах Г. Дани-
левського вилучений цензурою або з iнiцiативи видавцiв, якi, 
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очевидно, сприймали той фрагмент як такий, що викликає 
сумнiви. Не виключено, що тут дiяли й iдеологiчнi мотиви «за-
хисту» народного поета вiд критики, яку мемуарист вкладав 
в уста М. Гоголя. Утiм, застережливе ставлення до мемуарних 
записiв Г. Данилевського, схоже, виявляли ще й дореволюцiйнi 
видавцi. Так, виданий у Москвi 1909 року збiрник «Н. В. Го-
голь в рассказах современников» (де представлено мемуари 
С. Аксакова, П. Аннєнкова, О. Данилевського, О. Смирнової, 
П. Кулiша, I. Тургенєва та iн.) не мiстить жодного посилання на 
розлогi спогади цього плiдного автора. 

До речi, сам О. Бодянський, який уважно фiксував свої 
зустрiчi з М. Гоголем («обладая прекрасной памятью, помнит 
от слова до слова весь разговор свой с М. Гоголем», – як свiдчив 
П. Кулiш), нiде не згадував про свiй спiльний з Г. Данилев-
ським вiзит на квартиру М. Гоголя й таку небуденну бесiду про 
Т. Шевченка, що неодмiнно привернула б увагу й першого ме-
муариста М. Гоголя та приятеля Кобзаревого – П. Кулiша, доб-
ре знайомого й дружнього з О. Бодянським. У цьому зв’язку 
особливе значення надаємо записовi в «Щоденнику» О. Бодян-
ського вiд 6 листопада 1852 року, тобто через рiк пiсля описаної 
Г. Данилевським, аж 1886 року, зустрiчi з М. Гоголем. На цей час 
Григорiй Петрович уже опублiкував свiй нарис про перебуван-
ня на батькiвщинi письменника – у Василiвцi, що, як i розгляду-
ваний нами епiзод, увiйшов до його «Знакомства с Гоголем...», 
проте анi словом не згадував про тi свої спiльнi з Г. Бодянським 
вiдвiдини М. Гоголя в його домiвцi в Москвi. I ось що напи-
сав про згадуваний нарис сам О. Максимович, який ретельно 
вiдстежував усе, що стосувалося М. Гоголя: «Вечером читал с 
П. А. Кулишом статью Г. П. Данилевского, помещенную в № 12 
“Московских ведомостей” под заглавием “Хутор близ Дикань-
ки”. В ней исправил все неверности и промахи, а также по по-
воду ее вошел в некоторые подробности о последнем моем сви-
дании с Гоголем, что все записано было Кулишом со слов моих, 
для составления особой статьи в ответ Данилевскому».

Важко уявити, щоб О. Бодянський, який щедро поста-
чав бiографа М. Гоголя iнформацiєю про свої зустрiчi та 
розмови  з ним, обiйшов би увагою ту, що з такою ретельнiстю 
та продуманiстю через багато рокiв змальовував Г. Данилев-
ський... Якби, звiсно, така зустрiч-дiалог мала мiсце. 
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Звернiмо увагу також i на те, що нiяк не згадує про ту роз-
мову О. Бодянського з М. Гоголем й сам Г. Данилевський у 
своїй статтi, надрукованiй невдовзi пiсля смертi Т. Шевчен-
ка, де мовиться зовсiм iнше, анiж у «Знакомстве с Гоголем...»: 
«Бессмертный Гоголь писал Бульбу и Старосветских помещи-
ков по-русски, однако и он в то же самое время был очарован 
поэтическими песнями Кобзаря и Гайдамаков Шевченко» [9]. 
Як бачимо, «дёгтем» тут i не пахне!

Наводимо цi, так би мовити, голi факти, аби з’ясувати, 
наскiльки ж вiрогiдною була та докладно описана Г. Данилев-
ським зустрiч i розмова М. Гоголя з О. Бодянським про Коб-
заря. Логiка фактiв (а їх можна наводити ще й ще) стверджує: 
опублiкований тiльки через 35 рокiв нарис цього сумнiвного 
епiзоду за участю вже померлого на той час О. Бодянсько-
го є, на нашу думку, зумисною фабрикацiєю, що, як пiдказує 
аналiз, заангажовано з’явилася 1886 року з-пiд пера високого 
посадовця – головного редактора урядової газети, ким був уже 
Григорiй Петрович у часи чергових, пiсля Валуєвського цирку-
ляра й Емського указу, утискiв української мови та лiтератури. 

Ще не дослiдивши всiх досить-таки пiдозрiлих обставин по-
яви «спогадiв» Г. Данилевського, хотiлося вдатися до контент-
аналiзу тексту першого видання «Кобзаря», аби з’ясувати ста-
тистично наявнiсть контенту «дёгтя», який мiг би бути певним 
чином заявленим у «простонароднiй» лексицi та стилiстицi 
шевченкiвської поезiї, що могла тодi бути вiдомою М. Гоголю. 
Подiлився цим намiром пiд час ювiлейної наукової конференцiї 
в Москвi з вiдомим київським гоголе знавцем В. Звиняцьков-
ським i був ним пiдтриманий. Вiдкрив «Кобзар» 1840 року, що 
його в передмовi до перевидання 1990 року Д. Павличко спра-
ведливо назвав «Новим завiтом українського народу», i швидко 
доходжу висновку: «Не туди б’єш, Iване...», чи то пак Григорiю 
Петровичу Данилевський... Та й ви, пане А. Воронцов, з Мос-
ковського лiтературного iнституту, укупi з московською «Лите-
ратурной газетой»... Немає ж бо в тих шевченкiвських текстах 
нiякого «дьогтю», а є спов ненi поетичної чарiвностi i мовних 
перлiв, нiжностi i спiвчуття, туги за волею i жадання  правди 
«Думи мої, думи мої», «Перебендя», поеми «Катери на» (з по-
святою В. Жуковському, старшому товаришевi й покровителевi 
М. Гоголя!), «Тополя», а ще – пiсенно наснаженi «Думка», 
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героїч но пафоснi «До Основ’яненка» («Б’ють пороги...»), «Та-
расова нiч»... I стiльки ж тут правдивих перелунювань з по-
етичними повiстями самого М. Гоголя. Бо ж i тут, i там, кажучи 
його словами, – «народная история, живая, яркая, исполнен-
ная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа».  I хiба ж 
не те саме – уся поезiя Шевченкова, що змiстом i духом своїм  
пере гукується з наведеним висловом М. Гоголя про україн-
ську пiсню. А, власне, i про той спiльний для обох ґрунт, з яко-
го починався пiднебесний злет гоголiвської поетичної прози 
(українськi повiстi), на якому формувалася поетика «Кобзаря».

I хiба вже тiльки це не спростовує просякнутi iржавою 
«олжею» мемуари «тайного советника»? Чи таки вдатися до 
контент-аналiзу: вишикувати в колонки епiтети, метафори, 
порiвняння, проанатомувати красу i силу шевченкiвського 
слова – i дiйти до серцевинного нурту «Гайдамакiв», i, нiби  
вiдслонивши око Вiя, злинути в правдиве у своїй фантасма-
горичностi марево поеми «Сон», i зазирнути в безодню «Вели-
кого льоху»... 

«А сльоз, а кровi...»? 
Так, було й того немало в поезiї Т. Шевченка. Однак чи 

мiг М. Гоголь, навiть знаючи невiдомi ще на той час читаць-
кому загаловi названi твори (з-помiж них далеко не всi були 
надрукованi), принизливо означити драматизм i небувалий 
доти демократизм його поезiї тавруючим «дёготь»? До речi, за 
свiдченням того ж Г. Данилевського в «Северной пчеле», М. Го-
голь був-таки зачарований «поэтическими песнями Кобзаря», 
i те ж саме стосувалося сповнених трагiзму «Гайдамаков Шев-
ченко». I ось, уявiть собi, знову повертаючись до спогадiв через 
чверть сторiччя, тепер аж 1886 року, автор мемуарiв змушує 
М. Гоголя, мало не цитуючи сумнозвiсний шевченкофобiчний 
заспiв В. Бєлiнського, твердити щось цiлком протилежне влас-
ним свiдченням: «дёгтю много» i т. п.

Звiсно ж, кiнцi з кiнцями не в’яжуться.
I як тут не нагадати опонентам ще одне авторитетне iм’я – Нiну 

Євгенiвну Крутiкову, яка в капiтальнiй своїй монографiї так 
розмiрковувала про пiдкинуту Данилевським фальсифiкацiю: 
«Протягом усього свого творчого шляху росiйський сатирик 
багато вислухав докорiв саме за наявнiсть “дьогтю” в його тво-
рах. Противники Гоголя звичайно приписували йому надмiрну 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



283

пристрасть до “брудних” i “низьких” об’єктiв розповiдi, копан-
ня в “смiттi” життя, закидали йому грубiсть мови i вiдсутнiсть 
“хорошого тону”. Письменниковi, який так смiливо i новатор-
ськи вводив у росiйську прозу широке зображення народного 
життя i сприяв рiшучiй демократизацiї лiтературної мови, не 
випадало зневажливо третирувати творчiсть українського на-
родного поета на тiй пiдставi, що в нiй “багато дьогтю” i мало 
високої “нетлiнної поезiї”» [5, с. 160].

Можливо, когось логiка таких доказiв не переконує до кiнця. 
Тим бiльше, що й у сучасному українському гоголезнавствi й 
шевченкознавствi маємо посилання на згаданий епiзод мемуа-
рiв Г. Данилевського (вiдвiдання ним восени 1851 р. М. Гоголя 
на його квартирi разом з О. Бодянським) як на документальне 
джерело. 

Довiряючи тексту Г. Данилевського, вiдомi дослiдники й не 
вельми сумлiннi публiцисти шукають i продовжують шукати 
в тих сумнiвних спогадах пiдтвердження власних лiтературо-
знавчих гiпотез чи то, навiть, i полiтично забарвлених тез. Тодi 
як, на наш погляд, пiдстав, аби засумнiватися в об’єктивностi 
мемуариста, бiльш, анiж досить. 

Звернiмося до спогадiв сина письменника – Миколи Гри-
горовича Данилевського – «Г. П. Данилевский по личным 
его письмам и литературной переписке», що побачили свiт у 
Харковi 1898 року. Автор наводить рядки з батькового листа, 
у якому однозначно засвiдчено, що Григорiй Петрович восе-
ни 1851 року познайомився з М. Гоголем у Москвi, але сталося 
це «у Аксаковых и О. Бодянского». Себто, за свiдченням само-
го Г. Данилевського, що подано ним услiд подiї в листi до сина, 
вiн познайомився з М. Гоголем не на квартирi письменника на 
Нiкiтському бульварi, де начебто вiдбулася згадана в мемуа рах 
Г. Данилевського зустрiч. Про те ж свiдчить i щоденник само-
го О. Бодянського 1849–1852 рокiв, у запису про 31 вересня 
1851 року читаємо: «Вечер у Аксакова с г. Погорецким, штаб-
лекарем в 6-м пехотном корпусе (родом из-под Василькова, 
Киевской губернии и моим старым знакомым) и Г. П. Дани-
левским, тоже малороссом (из Екатеринославской губернии), 
 служащим чиновником при товарише министра народного 
про свещения (Норове); пение разных малороссийских песен, 
к чему приглашены были Гоголем, с коим я познакомил Дани-
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левского» [8, с. 9]. Отже, епiзод з М. Гоголем i О. Бодянським та 
запис їхньої розмови нiчим, окрiм самого запису, явленого авто-
ром 1886 року, не пiдтверджений. Адже не можна сприймати за 
аргумент хвалькувате (як не згадати гоголевського Хлєстакова!) 
повiдомлення двадцятидвохрiчного амбiтного юнака в листi до 
матерi вiд 5 листопада 1851 року: «Гоголь изъявил желание ви-
деть меня. Меня представили ему [себто, ось воно – перше зна-
йомство. Але ж iдеться зовсiм про iнший випадок, що стався в 
iнший день, за iнших обставин. – В. К.]. Он меня принял доволь-
но оригинально. Говорил мне, что читал мои сказки, хвалил их, 
расспрашивал о моих трудах и, наконец, попросил меня спеть 
украинские песни... Я спел. Гоголь был в восторге и до того заин-
тересовался, что тут же положил устроить украинский вечер».

Звернiмо увагу, у листi – жодної згадки про О. Бодянсько-
го, котрий, як мав би засвiдчувати текст спогаду, i був тим, хто 
познайомив Г. Данилевського з М. Гоголем. Тим бiльше – жод-
ного натяку на «проблемну» розмову помiж ними. У наведе-
ному листi до своєї матерi Г. Данилевський пише про зустрiч, 
згадувану й iншими мемуаристами, щоправда, вiдбулася вона в 
iнший день – 5 листопада 1851 року: «3-го числа [тут Г. Дани-
левський, як-то часто трапляється i в iнших його текстах про 
М. Гоголя, припустився помилки. – В. К.] я был у Гоголя на ве-
чере, где были еще Тургенев и здешние актеры, Щепкин, Са-
довский и директор театра Верстовский. Гоголь нам сам читал 
своего “Ревизора”».

Цiкаво, що в спогадах I. Тургенєва про той вечiр мiститься 
згадка й про Г. Данилевського, щоправда, побiжна, а втiм, вираз-
на i, до того ж, показово критична. «Читал Гоголь превосходно... 
Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня 
настоящий пир и праздник. К сожалению, он про должался не-
долго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как 
вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и ки-
вая головою, промчался через всю комнату один еще очень мо-
лодой, но уже необыкновенно назойливый литератор [i це був 
саме Г. Данилевський! – В. К.] – и, не сказав никому ни слова, 
поспешил занять место в углу. Гоголь  остановился; с размаху 
ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камер-
динеру: “Ведь я велел тебе никого не впускать!”. Молодой ли-
тератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смутился 
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нисколько. Гоголь отпил немного воды – и снова принялся чи-
тать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать 
себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые 
фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление лите-
ратора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали 
малейшего толчка. ...Вообще говоря, чтение “Ревизора” в тот 
день было – как Гоголь сам выразился – не более, как намек, 
эскиз; и все по милости непрошенного литератора, который 
простер свою нецеремонность до того, что остался пос ле всех у 
побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет». 

Таке безстороннє свiдчення, звiсно, аж нiяк не пiдтверджує 
дещо хвалькуватого опису тiєї ж зустрiчi, залишеної в спогадах 
лiтературного неофiта Г. Данилевського, який, на додаток до 
всього, стверджував у згадуваному листi до матерi: «Когда все 
ушли, в 10 часов, он увел меня к себе в кабинет, и там мы проч-
ли написанную мною здесь “Запорожскую думу” в стихах с 
рифмою [у спогадах: «Я передал содержание написанной мною 
перед тем сказки “Снегурка”». – В. К.]. Мы сидели до 2 часов. 
Он мне давал много советов, говорил о своих трудах, попросил 
мою пьесу и отпустил с благословением на труды».

Така ось iдилiя у викладi «безцеремонного», «необыкно-
венно назойливого литератора» 

«Кому вiрити?» – запитаємо.
Численнi свiдчення сучасникiв Г. Данилевського хоча сто-

суються вже й iнших епiзодiв його розлогих споминiв про 
М. Гоголя, усе ж – не на користь мемуариста. Неабияка ж 
схильнiсть Г. Данилевського до вигадок у спогадах про М. Го-
голя, опублiкованих ще в 1850-х роках, неодноразово була 
пiдмiчена i досить дошкульно критикувалася сучасниками, 
 зокрема П. Кулiшем, М. Чернишевським. 

Вiдомий критик на сторiнках журналу «Современник» 
(1856) рiзко охарактеризував Г. Данилевського як знаного ав-
тора «сплетен, недосмотров, обмолвок и анахронизмов». I нiби 
передбачаючи появу наступних мемуарних фантазiй цього ав-
тора, М. Чернишевський застерiг: «После этого нам кажется, 
что и новым рассказам г. Данилевского может верить только 
желающий... Каждая фраза его показывает, что он не поза-
ботился порядочно ознакомиться хотя с самыми главными 
факта ми нашей литературы, о которой пишет...». 
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«Новый рассказ» Г. Данилевського про М. Гоголя (одiозний 
дiалог з О. Бодянським) забарився бiльш нiж на чверть столiття. 
Пояснень цьому можна, звичайно, шукати i в дражливостi 
пiднятої теми: персона та творчiсть Т. Шевченка в 50-тi роки 
ХIХ ст. перебували пiд забороною. Однак Г. Данилевський не 
друкує тi свої записи й пiсля повернення Т. Шевченка iз заслан-
ня, i в шiстдесятi, сiмдесятi... Ще живий був О. Бодянський, i, 
звичайно, така публiкацiя не могла пройти повз його увагу. Г. Да-
нилевський удався до опублiкування проблемного сюжету саме 
тодi, коли вже не стало жодного свiдка тiєї гiпотетичної зустрiчi. 
Проте зауважимо, на вiдмiну од попереднiх мемуарних записiв, 
опублiкованих у 1850-х роках та 1861 року, що за всiх своїх вад 
описово-документальних, позбавлених, так би мовити, якихось 
концептуальних пiдходiв та оцiнок, епiзод бесiди М. Гоголя з 
Г. Данилевським про Т. Шевченка має вже виразно iдеологiчний 
характер, i прописаний автором вельми продумано, iз залучен-
ням багатьох цитат… Ретельний аналiз цього тексту переконує 
нас, що розповiдь Данилевського – не фактографiчний запис 
«iз пам’ятi» або, як хоче запевнити автор, виклад збережених 
невiдомо ким нотаток 35-рiчної давностi, а побудована за чiтким 
планом лiтературна конструкцiя, де простежуються суб’єктивнi 
намiри мемуариста втулити в Гоголевi уста тенденцiйнi висло-
ви, що цiлковито узгоджуються з офiцiйними пiдходами висо-
копосадових iмперських кiл до українських проблем.

Упадає в око й пiдозрiло масоване залучення до «мемуар-
ної» оповiдi «лiтературних» цитат (це й певнi запозичення 
з уже згаданих спогадiв I. Тургенєва, й очевиднi самоцитати 
М. Гоголя в його розмiрковуваннях про двi душi – українську 
та росiйську…), покликаних, як на наш погляд, компенсувати 
вiдсутнiсть необхiдної для справжнiх мемуарiв первинної кон-
кретики, власне фактографiчностi.

У розглядуваному фрагментi «спогадiв» прочитується 
кiлька актуальних на той час iдеологем, причому акценти в їх 
потрактуваннi цiлком суголоснi iмперському офiцiозу перiоду 
неприхованої антиукраїнської реакцiї, одним з рупорiв якого 
був, безперечно, «Правительственный вестник», редагований 
Г. Данилевським, а iнструментом – Головне управлiння в спра-
вах преси, вищої установи для нагляду за друкованими видан-
нями та за цензурою, членом якого був наш мемуарист. 
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Озвучимо цi iдеологеми. Перша: творча спадщина Т. Шев-
ченка, хоча особиста його доля й варта «всякого участия и со-
жаления», – сама по собi не вартiсна («дёгтю больше, чем самой 
поэзии...») i не може прирiвнюватися до свiтових зразкiв (хiба 
що до провансальця Жасмена). Отже, українська лiтература 
фактично знецiнена в особi її найвидатнiшого представника.

Друга iдеологема (невiд’ємна од першої): українська мова як 
мова художньої лiтератури – недiєздатна, отже, – неперспек-
тивна; українське ж письменство, як i вся нацiональна культура 
вiдповiдно, пiдлягають русифiкацiї («надо писать по-русски... 
стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного 
языка...»). 

Цi двi засадничих тези цiлком кореспондувалися з офiцiй-
ною полiтикою тогочасного царського уряду та оперативною  
дiяльнiстю його Головного управлiння у справах преси, яке 
ставило мiцний заслiн на шляху поширення української 
лiтератури. Безумовно, належать вони не Миколi Васильови-
чу Гоголю, якого перший його бiограф – П. Кулiш – у листi до 
матерi великого письменника назвав «Украинцем» [11] – i саме 
з великої лiтери. 

На наше переконання, якщо й не автором тих iдеологем, то 
їхнiм провiдником, згiдно зi своїм високим службовим станови-
щем iмперського сановника та покладеними на нього державни-
ми обов’язками, виступив член згаданого Головного управлiння, 
головний редактор «Правительственного вестника», таємний 
радник Г. Данилевський. Який, вiддамо належне письменниць-
кому хисту, по-своєму талановито белетризував полiтичну по 
сутi своїй антиукраїнську настанову, не називаючи, звiсно, анi 
циркулярiв, анi указiв, i при цьому робить речником iмперської 
та протиукраїнської настанови самого М. Гоголя. 

Та аби це мало вигляд бiльш переконливий, саме по-
гоголiвськи, головний редактор «Правительственного вестни-
ка» i член Головного управлiння в справах преси доточує до тих 
двох офiцiозних ще й вiдому особисту тезу М. Гоголя: «Русский 
и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую, 
родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение, одной в 
ущерб другой, невозможно». 

Щоправда, помiркувавши над останньою, властиво 
гоголiвською й вiдомою з iнших джерел (лист до О. Смирнової 
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вiд 24 жовтня 1844 р., нотатки в записнiй книжцi 1846–1851 рр.) 
думкою про природу та потребу як близькостi, так i духовної 
паритетностi українськостi та росiйськостi, хiба не помiтимо, 
наскiльки суперечать їй тi двi, попереднi, тези – з їх брутальною 
негацiєю щодо української мови та лiтератури? Адже мова – то, 
власне, i є душа народу, i приниження однiєї з них – «родных и 
одинаково сильных» – iншою, «владычной»... – то все, погодь-
теся, якось не по-Божому, i …хiба-таки по-гоголiвськи? 

Отже, камуфлюючи офiцiознi iдеологеми «пiд Гоголя», ав-
тор його силуваного дiалогу з О. Бодянським того й не помiтив, 
як сам почав спростовувати себе.

Звiсно, ми не маємо намiру пiддавати ревiзiї усталенi 
й нерiдко справедливi висновки гоголезнавцiв, зокрема i 
росiйських, про суперечливу свiтоглядну еволюцiю велико-
го письменника, про його виразний патрiотизм як грома-
дянина Росiйської iмперiї, прояви його державницького та 
iсторiософського мислення, де його можна потрактовувати i як 
централiста, ратоборця росiйської державної iдеї, монархiста й, 
почасти, навiть клерикала.

I можемо навiть пристати на думку опонентiв, якi твердять, 
що теоретично М. Гоголь мiг би говорити щось подiбне i про 
Т. Шевченка, i про небажанiсть для українцiв писати рiдною 
мовою (адже навiщо, мовляв, коли маємо «единую святыню – 
язык Пушкина...»?). Теоретично... 

А насправдi? Якими фактами, панове, пiдтвердите це?
Чи не єдине пряме свiдчення на користь такої вашої гiпотези 

належить Г. Данилевському, однак, як з’ясовується, нiяких ре-
альних пiдтверджень воно не має. 

Навпаки! Сума супротивних фактiв дає пiдстави говорити, 
що його спогад з дiалогом Гоголь–Данилевський – то лише 
лiтературна мiстифiкацiя. 

Знаючи, як трепетно ставився Микола Васильович до 
росiйської мови, що нею творив свої шедеври, ми не знайде-
мо в М. Гоголя проявiв, тим бiльш декларацiй, приписуваної 
йому таємним радником неповаги, приниження мови укра-
їнської, якою змалку володiв, розмовляв, спiвав («упьемся 
песнями нашей Малороссии»!), переписуючи українською ж 
улюбленi пiсеннi тексти, прислiв’я, бувальщини, пiдживлюючи 
рiдномовними джерелами свої генiальнi твори. Не забудемо й 
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того, що батько М. Гоголя був українським письменником, а 
сам Микола Васильович хiба ж випадково називав українську 
в листi до М. Максимовича «языком души»? Вiдомо, що цiєю 
мовою вiн послуговувався в спiлкуваннi iз земляками в Москвi 
й Петербурзi, з польськими письменниками-емiгрантами в 
Парижi, а Б. Залеському й писав українською – один з таких 
листiв зберiгся i вiдомий нам. 

Можна, звичайно, заперечити, що все те українофiльство 
М. Гоголя було тимчасовим i стосувалося здебiльш раннього 
перiоду його творчостi. 

Але ж i пiзнiше, i в останнi роки свого страдницького 
життя вiн не втрачав щирої залюбленостi в рiдне слово. За 
свiдченнями сучасникiв, природно тяжiв до нашої мови та 
пiснi, уживаючи українськi слова та вирази у зверненнях до 
землякiв, «упиваясь» народними пiснями. Ось цiлком кон-
кретне свiдчення про Гоголеве ставлення одразу i до творчостi 
Т. Шевченка, i до мови предкiв, що належить колишньому 
кирило-мефодiєвцю, а згодом чоловiковi письменницi Марка 
Вовчка Опанасовi Васильовичу Марковичу. Згадуючи подо-
рож М. Гоголя до Одеси в жовтнi 1850 року, вiн писав: «Когда 
ему читали переведенные на малороссийский язык “Псалмы 
Давида” [а це ж, либонь, були поширюванi в списках саме 
Шевченковi конгенiальнi переспiви, створенi 1845 року! – 
В. К.], он останавливался на лучших стихах по языку и вер-
ности переложения. Он слушал с видимым наслаждением ма-
лороссийские песни, которые для него пели, и ему особенно 
понравилась:

Да вже третiй вечiр, як дiвчину бачив;
Хожу коло хати – її не видати...». 

Хтозна, можливо, i нащадок слобiдських козакiв Г. Дани-
левський справдi пiдспiвував на московських вечорницях сво-
єму великому земляковi, як писав зворушено, з хлопчачою 
гордiстю, восени 1851 року своїй неньцi; i ми б охоче повiрили 
його тодiшнiм споминам, аби вони були правдивими та щири-
ми, нехай i по-юначому фантазiйними та прикрашеними... 

Але як повiрити «тайному советнику» з 1886 року з лукавим 
його приспiвом «Хожу коло правди – її не видати...»?
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Отже, покладаючись на логiку реальних свiдчень (насправдi, 
маємо їх значно бiльше), доходимо висновку, що «тайному со-
ветнику» Г. Данилевському  не вдалося «посварити» наших 
Миколу Васильовича i Тараса Григоровича. I  його «спогад» з 
вигаданим i сконструйованим з позичених цитат полемiчним 
дiалогом мiж М. Гоголем й О. Бодянським про Т. Шевченка – 
лиш небезталанна, хоча й далеко не бездоганна, лiтературна 
мiстифiкацiя. 
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Вiкторiя Лебович  
(Будапешт, Угорщина)

П’ЯТНАДЦЯТЬ УГОРСЬКИХ ПЕРЕКЛАДIВ 
«ЗАПОВIТУ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Восени 1845 року Тарас Шевченко захворiв. У листi вiд 
23-го жовтня до подружжя Родзянкiв вiн повiдомляє: «Добрые 
мои Аркадий Гаврилович и Надежда Акимовна. Как я теперь 
раскаиваюсь, что оставил ваши места. С того времени, как при-
ехал я в Миргород, ни разу еще не выходил из комнаты, и ко 
всему этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то можно 
бы с ума сойти. Я страшно простудился, едучи с Хорола, и вери-
те ли, что знаменитый Миргород не имеет ни врача, ни аптеки, 
а больница градская красуется на главной улице...» [7, с. 37]. 
А пiзнiше, у листопадi, працюючи в Археографiчнiй комiсiї, 
де його завданням було малювання старовинних будiвель, 
у тому числi церков, монастирiв у рiзних мiстах i селах, по 
дорозi в с. Андрушi Т. Шевченко сильно змок i повернувся до 
с. В’юнища вже зовсiм хворим. Дiзнавшись про це, щирий друг 
Шевченка лiкар Андрiй Козачковський перевiз його до себе в 
Переяслав. Виявилося, що у хворого двостороннє запалення 
легенiв. Хвороба на той час смертельна. Пiд кiнець грудня стан 
здоров’я поета погiршився, а 25 грудня 1845 року на папiр ляг-
ли вiдомi в багатьох перекладах мовами свiту рядки «Як умру, 
то поховайте...».

Д’єрдь Радо, вiдомий угорський лiтературознавець, поет, 
один з популяризаторiв української лiтератури в Угорщинi, пи-
сав про Т. Шевченка: «Навряд чи iснує ще одна така лiтература 
на свiтi, яка настiльки переплелась би з життям, творчим шля-
хом, спадщиною, усiм єством свого єдиного представника, 
як українська лiтература з цим своїм поетом. Тарас Шевчен-
ко символ i центр усiєї української лiтератури: в нього вли-
вається вся стара лiтература i з нього витiкає все те, що в цiй 
лiтературi пiсля нього народилось» [25, о. 137]. Можливо, саме 
таке сприйняття значення творчостi великого українського 
пое та в Угорщинi виявилося причиною появи протягом ХХ ст. 
п’ятнадцяти рiзних перекладiв вiрша «Як умру, то поховай-
те...», який у рiзних списках i виданнях мав назви: «Завiщанiє», 
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«Заповiт», «Думка», «Остання воля», i тiльки з 1867 року за 
ним остаточно закрiпилася назва «Заповiт».

Цю статтю краще було б назвати «Ще раз про угорськi пере-
клади “Заповiту” Тараса Шевченка», адже вже в 1968 роцi Вiра 
Шер частину своєї статтi «Шевченко и его венгерские перевод-
чики» присвятила аналiзу перекладiв «Заповiту». «Спробуємо 
порiвняти найбiльш художнi з них з погляду передачi головної 
думки, художнiх образiв оригiналу» [10, с. 355–359] – писала 
дослiдниця. А в п’ятому числi за 1997 рiк наукового часопису 
Нiредьгазької вищої школи «Studia Ukrainica et Rusinica Nyíre-
gyháziensia» (Угорщина) було надруковано статтю Iвана Меґели 
«“Заповiт” Т. Г. Шевченка угорською мовою», у якiй автор по-
дав вiдомостi про багатьох угорських перекладачiв «Заповiту» 
та розглянув можливостi передачi нацiональної специфiки та 
iдейно-естетичного багатства вiрша у 12 угорських перекла-
дах [5, с. 12–21]. Василина Iванина у 2010 роцi – значною мiрою 
спираючись на статтю Iвана Меґели – у невеличкiй замiтцi 
«Шевченкiв Заповiт угорською мовою. З принагiдних нота-
ток» констатувала: «А на сьогоднi є близько двох десяткiв пе-
рекладацьких iнтерпретацiй цього Шевченкового твору угор-
ською. Автори рiзного рiвня, рiзної творчої манери, рiзного 
часу... Однак бiльшiсть iз них користувалася пiдрядниками» [3]. 
В iнтернетному джерелi «Лiтературний ярмарок» за 2013 рiк 
можна прочитати рецензiю на спiльне видання творiв 
найвизначнiших поетiв України та Угорщини 2006 року «Tarasz 
Sevcsenko. Kobzos: Vаlogatott költemények / Fordította Weöres 
Sandor; Шандор Петефi. Поезiї: Вибранi твори / переклад з угор-
ської: Леонiд Первомайський», у якiй зазначається: «Справжнiм 
феноменом у контекстi навiть свiтової культури став безсмерт-
ний “Заповiт”: на цей час iснує вже 16 угорських перекладiв твору. 
Починаючи вiд першого (1916) перекладу Гiадора Стрипського 
i Балiнта Варги, “Заповiт” доносили до землякiв найвизначнiшi 
лiтератори Угорщини й Закарпаття (Шаролта Ланьї, 1939; Га-
бор Андор, 1948; Геза Кепеш, 1951; Антал Гiдаш, 1951; Шандор 
Вереш, 1953; Тiбор Барабаш, Йожеф Вальдапфель, Єва Грiгашi, 
Дьєрдь Радо – усi – 1961; Ласло Балла, 1968; Дежьо Тандорi, 
Ю. Шкробинець – обидва – 1984 та iн.)» [1].

У цiй статтi йтиметься про iсторiю та умови виникнення 
вiдомих нам угорських перекладiв вiрша в Угорщинi та Українi 
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на пiдставi перевiрених фактiв, не в останню чергу з метою ви-
правлення помилок та неточностей у працях дослiдникiв, адже, 
наприклад, у вищенаведенiй цитатi В. Iванини це стосується не 
тiльки кiлькостi угорських перекладiв «Заповiту», але й того, 
хто з якої мови перекладав вiрш.

Переклад Гiадора Стрипського та Балiнта Варги 1916 року. 
Перший угорський переклад «Заповiту» з’явився в часописi 
«Ukránia. Огляд україно-угорських культурних та економiчних 
зв’язкiв» 1, який проiснував лише протягом 1916 року. «Заповiт» 
разом з вiршем «Минають днi, минають ночi...» був надрукова-
ний у № 3–4 часопису на сторiнцi 74. У статтi «Український 
етнос та угорська лiтература» (№ 19–20), у якiй багато уваги 
придiляється як творчостi Тараса Шевченка, так i перекла-
дам Арпада Земпленi, головний редактор часопису Г. Стрип-
ський пояснив, що переклад «Заповiту» зробив вiн, а худож-
нє оформлення вiрша – це заслуга Балiнта Варги [32, о. 293]. 
У невеличкiй статтi «Тарас Шевченко» Г. Стрипський та 
Б. Варга запевняють: «Найкращi вiршi поета перекладенi всiма 
культурними мовами свiту þ...ÿ. I ми опублiкуємо найкращi тво-
ри великого українського поета угорською мовою» [32, о. 73].

«Протягом усього життя Стрипського супроводжували 
радiсть i страждання, пов’язанi з перекладом», – писав про 
головного редактора часопису «Ukránia» вiдомий угорський 
дослiдник Iштван Удварi [6, с. 465]. Г. Стрипський повiдомляв 
читачам у зв’язку з перекладацькою дiяльнiстю Б. Варги: «Наш 
часопис ще лише розпочав свою кар’єру, коли з власного ба-
жання передав нам уже давно готовий переклад Шевченка пер-
ший угорський українiст серед поетiв: д-р Балiнт Варга» [32, 
о. 293]. Саме в його художньому перекладi широке коло угор-
ських читачiв познайомилося з «Наймичкою» Шевченка, 
яка дiстала високу оцiнку критикiв. Б. Варга – письменник, 
лiтературознавець та перекладач, писав працi з iсторiї угор-
ської i французької лiтератур та стилiстики угорської мови.

Переклад Яноша Анки 1918 року. У 1918 роцi з’являється 
другий угорський переклад Шевченкового «Заповiту», при 
створеннi якого перекладач Я. Анка однозначно користу-
вався перекладом 1916 року 2. Я. Анка народився 1883 року 
на територiї сучасної Трансильванiї в мiстечку Мезетохат. 
Дата смертi поета, письменника, публiциста, редактора та 
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службовця  невiдома. Вiн був спiвробiтником i редактором чис-
ленних перiодичних видань, а з 1918 по 1920 рiк – головним 
редактором часопису «Élet» («Життя»), у 8 номерi якого й було 
надруковано «Заповiт». Творчiсть перекладача характеризу-
ється високою релiгiйнiстю, консерватизмом та зверненням до 
нацiональних цiнностей. Усе це позначилося i на iнтерпретацiї 
його перекладу, як слушно констатував Iван Меґела [5, с. 12]. 
Пiд перекладом «Заповiту» в примiтцi Я. Анка надав коро-
теньку довiдку про Т. Шевченка: «Найбiльший поет в Українi. 
Народився 1814 року в селянськiй халупi, помер у 1861 роцi. 
Найвiдомiший його твiр “Кобзар” (Sic!). Про його життя i 
творчiсть повiдомимо в окремiй статтi» [12, о. 183]. Але обiцяної 
статтi в часописi за цей рiк немає. Натомiсть перекладовi пере-
дує стаття Я. Анки «Українська Iмперiя», у якiй автор ствер-
джував: «Український Петефi жив та боровся не дарма. Украї-
на стала вiльною, незалежною державою. Шевченковi пiснi про 
волю, палкi, жагучi, але сплетенi зi слiз та горя, проголошують 
прийдешнє, щасливе свято нацiонального вiдродження на 
українськiй землi. Утiлилося, сталося диво, яке вiн пророкував 
у своєму заповiтi. Стара київська iмперiя, українська держава 
VIII–IX ст. прокидається на життя у новiй формi. Коли укра-
їнський народ у 1914 роцi хотiв святкувати 100-рiччя з дня на-
родження свого наймогутнiшого поета, у Києвi царський уряд 
канчуками розiгнав десятки тисяч демонстрантiв, а зараз вiльнi 
українцi, “безiменнi герої” Шевченка переймають вiд москов-
ської iмперiї керуючу роль на Сходi.

Великорос-велетень рухнув, мрiя Петра Великого – пан-
слов’янський iдеал – зазнала поразки у всесвiтньоiсторичному 
матчi, i новий свiтовий порядок, великий поворот подiй, пере-
творення Схiдної Європи через столiття пiднiме у височiнь 
синьо- жовте знамено ворога Петра Великого – побореного у 
Полтавськiй битвi гетьмана Мазепи» [12, о. 180]. I закiнчується 
ця багата iнформацiєю, патетична стаття про iсторiю, полiтику, 
економiку України словами: «Мрiя Шевченка випов ни-
лася» [12, о. 182].

Переклад Шаролти Ланьї 1939 року. «На честь 125-ої рiчницi 
з дня народження Великого Кобзаря його iм’я прославляють 
багато нових скульптур, художнiх зображень та бiографiй, 
а новi видання творiв поширюють його духовну спадщину: 
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iз любов’ю бережуть його пам’ять. Друкуємо переклади творiв 
Шевченка: це спроба намалювати картину угорському читачевi 
про великого українського поета» [24, о. 24], – так починається 
у № 4 лiтературного та суспiльного часопису «Új Hang» («Но-
вий голос») за 1939 рiк стаття перекладача третього угорсько-
го варiанта «Заповiту» Шаролти Ланьї. Свою цiкаву, емоцiйно 
насичену розповiдь про життя поета колишня викладачка се-
редньої школи, що в 1920-х роках у рамках обмiну полонених 
виїхала зi своїм чоловiком Ерне Цобелем до Радянського Сою-
зу, а з 1938 року працювала редактором часопису «Új Hang», 
закiнчила такими словами: «Поховали поета неподалiк вiд 
мiсця його народження, вiдповiдно до заповiту. <...> Якщо б вiн 
був живий, великий поет українського народу був би задоволе-
ний: його заповiт втiлився. Багатомовний народ великого Ра-
дянського Союзу, що “У вiльностi воскрес” у багатому Пантеонi 
своїх поетiв i митцiв, забезпечує одне з найповажнiших мiсць 
Тарасовi Шевченку» [24, о. 24]. Ш. Ланьї, яка з 1940 року до 
свого повернення в Угорщину в 1946 роцi була спiвробiтницею 
угорської радiостанцiї «Кошшут» у Москвi i перекладала угор-
ською мовою головним чином твори росiйських та радянських 
письменникiв, у часописi «Új Hang» надрукувала чотири власнi 
переклади вiршiв Тараса Григоровича, серед них – «Заповiт»  
з пiдписом «Переклав Ґ. А.» 3 [24, о. 8].

Ґабор Андор. Пiд iнiцiалами «Ґ. А.» криється Ґабор Андор – 
вiдомий угорський перекладач, який також перекладав твори 
Шевченка угорською мовою.

I. Меґела у своїй вищезгаданiй статтi, подаючи вiдомостi про 
угорськомовнi переклади «Заповiту», зазначив, що переклад  
Ґ. Андора був надрукований 1948 року в № 58 газети «Új Szó» 
(«Нове слово») [5, с. 20]. Але у № 58 (874) часопису Радян-
ської армiї, що видавався для угорського населення, 10 берез-
ня 1948 року на сторiнцi 5 у рубрицi «Наука. Мистецтво. 
Лiтература» знову було надруковано переклад «Заповiту» 
Ш. Ланьї разом зi статтею, яку можна вважати дещо переробле-
ним варiантом статтi 1939 року. А перед «Заповiтом» надруко-
вано першi 16 рядкiв перекладу вiрша «Ой чого ти почорнiло...» 
з пiдписом «у перекладi Ґабора Андора».

Чи переклав Ґ. Андор «Заповiт», наразi невiдомо. Четвер-
тий варiант угорськомовного перекладу «Заповiту», на який 
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посилаються  угорськi та українськi дослiдники, до цього часу 
знайти не вдалося.

Переклад Марселя Колоша 1944 року. Автор вiдомого нам 
четвертого перекладу «Заповiту» Ференц Кемень 1957 року 
оселився в Норвегiї i перетворився з дипломата на перекла-
дача. «Окрема збiрка у мене вийшла у 1944 роцi, причому пiд 
псевдонiмом. Назва збiрки “Марсель Колош. На лютнi Арiона”. 
Причиною використання псевдонiма було те, що я щойно роз-
почав закордонну службу, i дотримувався неписаного правила, 
вiдповiдно до якого дипломат, що виконує дiйсну службу, не 
може видавати твори художньої лiтератури пiд своїм iменем, 
адже це несерйозно. Навiть не знаю, чи таке вiдношення харак-
терне i сьогоднi: зараз, коли я вже зiстарився, воно здається менi 
смiшним. Але тодi я був молодим i безтурботним. Сьогоднi ж, 
коли бiльша половина життя вже поза мною, менi здається, на-
став час видати збiрку i пiд своїм власним iм’ям» [18, о. 137], – 
писав перекладач влiтку 1986 року в Осло в пiслямовi до своєї 
збiрки «Вiд моря до моря».

У вступi ж до збiрки «Марсель Колош. На лютнi Арiона», 
написаному в березнi 1944 року в Будапештi, перекладач пояс-
нював: «Лютня Арiона – символ усiєї європейської лiри, адже 
Арiон був першим європейським поетом-лiриком. Саме це по-
яснює добiр поезiй у збiрцi» [22, о. 5]. Далi автор перераховує 
запитання, з якими до нього нiбито звертатимуться пiсля вихо-
ду збiрки у свiт: «Що тут роблять нiкому не вiдомi поезiї бал-
канських та iнших малих нацiй? Чи не служать iнодi досить 
незначнi дрiбницi, перекладенi з двадцяти п’яти мов, вихвалян-
ню знанням iноземних мов поета?» [22, о. 5]. (А перекладав Мар-
сель Колош alias Ференц Кемень художнi твори iз 40 iноземних 
мов 24-ма мовами i до того ж вiльно спiлкувався 12-ма мовами.) 
Перекладач дає вiдсiч: нi, це не вихваляння; у збiрцi зiбрана в с я 
европейська поезiя, «бракує лише фiнно-угорських» [22, о. 5]. 
Але М. Колош переклав угорською мовою багато такого, чого 
так само до цього часу бракувало в угорськiй лiтературi: «Якщо 
я презентую читачевi хорватську або українську лiтературу, чи ж 
можна менi докоряти за те, що в цих лiтератур немає Китса або 
Валерi? Я хочу показати саме те, що в них є» [22, о. 6]. М. Ко-
лош також констатує, що хоче порвати з угорською традицiєю, 
вiдповiдно до якої перекладати можна лише тiльки з англiйської 
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та французької мов. Вступ до збiрки закiнчується так само, 
як пiслямова пiзнiшого видання: усi переклади створенi з 
оригiналiв, без пiдрядника або перекладу-посередника [22, о. 8].

Переклад 1951 року Антала Гiдаша. У 1951 роцi в Українi у 
видавництвi «Радянська школа» побачила свiт невеличка збiрка 
творiв «T. G. Sevcsenko. Kobzár (Válogatott versei)» («Т. Г. Шев-
ченко. Кобзар (Вибранi поезiї)»), з iлюстрацiями В. Касiана та 
п’ятим угорським перекладом «Заповiту» на сторiнцi 125 пiд 
назвою «Як умру...» [27, с. 125]. Перекладач 28-ми творiв Та-
раса Шевченка угорською мовою, поданих у хронологiчному 
порядку, – Антал Гiдаш – угорський письменник, який творив 
i росiйською мовою. Вступом до збiрки перекладiв Гiдаша «Tá-
rász Hrihorovics Sevcsenko» став угорський переклад критико- 
бiографiчного нарису академiка О. Корнiйчука, що в оригiналi 
був надрукований у «Повнiй збiрцi творiв в трьох томах» 
1949 року [9, с. 5–19].

У найповнiшiй угорськомовнiй антологiї творiв Т. Шевченка,  
у «Кобзарi», виданому 1961 року в серiї видань «Класики все-
свiтньої лiтуратури», упорядник Шара Карiг поряд iз факси-
мiльним рукописним текстом вiрша друкує першi десять угор-
ських перекладiв «Заповiту», до яких було дано лише одну 
примiтку: «Найбiльш вiдомий вiрш поета. Спочатку друкува-
ли без назви. Угорськi переклади подаємо у хронологiчному 
порядку. Дату перекладу друкуємо в дужках поряд iз iм’ям 
перекладача» [28, о. 307]. Пiд перекладом Антала Гiдаша за-
значено 1948 рiк [28, о. 14], а пiд перекладом Гези Кепеша – 
1945 рiк [28, о. 13].

Переклад 1951 року Гези Кепеша. У газетi «Szabad nép» 
(«Вiльний народ») 10 березня 1951 року було надруковано 
шостий переклад вiрша: «Заповiт. Вiрш Тараса Шевченка, який 
вiн написав у 1847 роцi в орському засланнi. (Sic!) Переклад 
Гези Кепеша» [20, с. 7]. Пiд вiршем – невеличка примiтка: «За-
сновник української лiтератури. На честь 90-рiччя з дня смертi 
Тараса Шевченка».

«Iм’я Тараса Шевченка, великого українського поета-рево-
люцiонера та засновника української лiтератури та української 
лiтературної мови поважають не лише на його батькiвщинi, але 
за межами її кордонiв також þ...ÿ Його творчiсть – палкi поезiї,  
щиросердечнi лiричнi вiршi, оповiдання, щоденники (Sic!) – 
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усi зверненi до народу та проймає їх гаряча любов до наро-
ду» [20, о. 7], – такими словами починається стаття, у якiй 
також мiстяться вiдомостi про арешт, власноручний надпис 
царя Миколи, заслання та дружбу Тараса Шевченка з Черни-
шевським, Добролюбовим, Некрасовим. Закiнчується вона 
типовою для тогочасної iдеологiї характеристикою: «Великий 
український поет-революцiонер помер 10 березня 1861 року. 
Але тiльки Велика Жовтнева Революцiя вiдкрила шлях народ-
ним масам до скарбiв шевченкового мистецтва. Багато рокiв 
переслiдувана, заборонена, його поезiя стала доступною для 
читання не лише робiтникам України, а усього Радянського 
Союзу. <...> Пам’ятник Тарасовi Шевченку стоїть у Ленiнградi, 
у тому мiстi-герої, звiдки трiумфально розпочалася Велика 
Жовтнева Соцiалiстична Революцiя» [20, о. 7].

У тому ж 1951 роцi вийшла друком збiрка Г. Кепеша «Вибранi 
переклади». У зверненнi до читача, датованому 7 листопада 
1951 року, Г. Кепеш повiдомив, що у збiрцi вiн умiстив плоди 
своєї двадцятип’ятирiчної перекладацької дiяльностi.

Чому Геза Кепеш почав перекладати твори iноземних 
авторiв? Спочатку для нього це була своєрiдна панацея вiд 
провiнцiйної самотностi, а також бажання знайти вiдповiдi на 
складнi запитання молодостi. Пiзнiше метою перекладу стало 
включення «в ряди тих великих особистостей, яких я вже давно 
доб ре знав та любив, в один ряд iз iталiйським Данте, нiмецьким 
Гете та Гейне, росiйським Пушкiним, шотландським Бернсом, 
англiйським Шеллi та Кiтсом не менш значних, та не менш ви-
датних, але у нас до визволення невiдомих поетiв: болгарського 
Ботева, росiйського Ломоносова, польського Мiцкевiча, румун-
ського Емiнеску, українського Шевченка, росiйського Мая-
ковського, i, крiм того, багато iнших радянських поетiв рiзних 
нацiональностей. Без них цей ряд був би неповним» [21, о. 6–7].

У збiрцi «Вибранi переклади» Г. Кепеш опублiкував близько 
двохсот творiв майже ста поетiв, серед яких – переклади вось-
ми поезiй Т. Шевченка. Пiд перекладом «Заповiту», так само 
як i в газетi «Szabad nép», помилково зазначено дату та мiсце 
написання вiрша: «На засланнi в Оренбурзi, 1847» [21, о. 161]. 
У примiтцi на сторiнцi 371 подано короткi вiдомостi про життя 
поета, а з перекладених восьми творiв окремо згадується лише 
«Кавказ» [21, о. 371].
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Перекладач повiдомив, що зi збiрки вiн вилучив усе, «що 
було лише перекладом, навiть дуже вдалим». Включив до 
збiрки переклади тих творiв, якi вважає частиною свого по-
етичного доробку, тi вiршi, якi значною мiрою позначилися на 
розвит ку його поетичної творчостi [21, о. 7]. Перекладацька 
поетика Г. Кепеша полягає ось у чому: «Найкращим буде пе-
реклад, якщо перекладач володiтиме не лише двома, а трьома 
мовами. По-перше, треба знати мову, якою вiрш був в оригiналi 
написаний, по-друге, ще краще треба володiти мовою, якою 
перекладач перекладає твiр, нарештi, найкраще треба володiти 
тiєю мовою, яка передає своєрiднiсть стилю кожного автора та 
силу його вiрша» [21, о. 8].

Переклад 1951 року Д’єрдя Радо. У своїй книзi «Наш 
сусiд – Україна», яка побачила свiт 1969 року в серiї видань 
«Одна країна – одна книга», Д’єрдь Радо одну з п’яти глав 
присвятив українськiй лiтературi. Третя глава – «З могили 
канiвських берегiв...» – починається з опису подiй 31 травня 
1964 року, коли святкували 150-рiчний ювiлей iз дня наро-
дження Великого Кобзаря.

Ранковий туман розсiявся, i сонце почало пробиватися 
крiзь хмари, коли бiля пам’ятника поетовi вже зiбралися юрби 
шанувальникiв з усього свiту. «Раптом у повiтрi залунала про-
низлива мелодiя. Розпочалася якось невпевнено, як невпевне-
но надходить сама смерть», – згадує Д. Радо i наводить перший 
рядок зi зробленого ним же у 1951 роцi вже сьомого угорського 
перекладу «Заповiту» [25, о. 136].

Переклад 1953 року Шандора Вереша. У збiрцi 1953 року 
«Шевченко. Кобзарь. Вибранi поезiї» надруковано 120 творiв 
поета в перекладi «вiртуоза стилю» [5, с. 17] Шандора Вере-
ша. Вiра Шер назвала цю книгу «шедевром перекладiв того 
часу» [10, с. 44]. Iлюстрацiї до видання виконав вiдомий угор-
ський художник Бенi Ференцi. «Заповiт» – восьмий, найпоши-
ренiший, найвiдомiший угорський варiант – було надруковано 
на 181–182 сторiнках, а на 328 сторiнцi подано примiтку, що 
«Заповiт» – це найвiдомiший вiрш Тараса Шевченка, який пе-
ретворився на нацiональний гiмн українцiв [26, о. 328].

Пiслямова «Про життя та твори Шевченка», пiдписана 
лише iнiцiалами «Л. I.» (пiсля слiв самого Шевченка про те, що 
iсторiя його життя – це частина iсторiї його вiтчизни), мiстить 
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коротенький виклад основних подiй життя поета та аналiз де-
яких його творiв [26, о. 311–315].

Переклади 1961 року Єви Ґрiґашi. У 1961 роцi був створений 
не один переклад «Заповiту» угорською мовою. Єва Ґрiґашi – 
поетеса, перекладач, журналiст – стала автором дев’ятого угор-
ського варiанту вiрша. Переклади Є. Ґрiґашi вiдзначаються 
глибиною передачi змiсту та емоцiйною забарвленiстю, адже 
вона народилася на Закарпаттi i досконало володiла не лише 
угорською, а й українською мовою. Упорядник «Кобзаря» 
1961 року Шара Карiг у своїй промовi пiд час вiдкриття днiв Та-
раса Шевченка в Києвi 9 березня 1962 року розповiдала: «Коли 
видавництво “Európa” залучило твори Шевченка до серiї “Кла-
сики свiтової лiтератури”, i менi доручили добiр та упорядку-
вання цього тому, я була щаслива» [16, о. 147]. Ш. Карiг наго-
лосила, що вона нiколи не забуде тих, хто навчив її української 
мови, познайомив з українською лiтературою та чудовими 
українськими пiснями.

Переклад 1961 року Йожефа Вальдапфеля. Про свою ро бо-
ту – впорядкування «Кобзаря» угорською мовою в 1961 роцi – 
Шара Карiг писала: «Угорський “Кобзар” починаєть ся з факси-
мiльної копiї “Заповiту”, за яким надрукованi десять угорських 
перекладiв; останнiй був написаний у 1961 роцi в сторiчну 
роковину смертi Шевченка на могилi поета у Каневi» [16, 
о. 147]. А Вiра Шер у своїй працi «Шевченко та його угорськi 
перекладачi», написанiй у 1968 роцi, зауважила, що десятий 
угорський переклад був створений «академiком Йожефом 
Вальдапфелем вiсiм рокiв тому в Киє вi пiд час урочистос-
тей, присвячених сторiччю з дня смертi Т. Г. Шевченка» [10, 
с. 355]. Роботу лiтературознавця, професора та академiка 
Йожефа Вальдапфеля I. Меґела назвав «яскравим зразком 
фiлологiчного, лiнгво-стилiстичного пiдходу в перекладаннi 
поетичних творiв» [5, с. 14].

Переклад 1968 року Ласло Балла. В органi Закарпат-
ського обкому Комунiстичної партiї України i обласної Ради 
депутатiв трудящих, Ужгородського мiському КП України i 
мiської Ради депутатiв трудящих «Kárpáti Igaz Szó» («Кар-
патське правдиве слово») 11 лютого 1968 року в рубрицi 
«Угорсько-українськi освiтянськi контакти» було надруковано 
невеличку статтю Ласло Балла «Новi перeклади вiршiв», у якiй 
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автор- перекладач пiдкреслив, що в Угорщинi останнiм часом 
пожвавлюється  iнтерес до української лiтератури: «Як спiльна 
праця перекладачiв Угорщини та Закарпаття незабаром у буда-
пештському видавництвi вийде у свiт репрезентативний том 
української новелiстики “Український декамерон”. Спiльними 
зусиллями перекладається також українська поезiя. Iз нижче-
наведених двох нових перекладiв один зроблено в Угорщинi, 
а другий – на Закарпаттi. На сьогоднi iснує декiлька угор-
ських перекладiв “Заповiту” Шевченка (найвiдомiшого, 
найпопулярнiшого  вiрша великого українського поета), се-
ред них найширше вiдомi переклади Антала Гiдаша та Шан-
дора Вереша. Як автор на друкованого тут нового перекла-
ду вiрша, я намагався точнiше передати окремi формальнi 
характеристики тексту на вiдмiну вiд уже iснуючих угорських 
перекладiв. Переклад вiрша Iвана Франка “Чого являєшся 
менi у снi” угорською мовою зробив вiдомий будапештський 
перекладач Д’єрдь Радо» [14, о. 3]. Отже, завдяки бажанню 
вдосконалити попереднi переклади було створено одинадця-
тий угорський переклад «Заповiту». Олена Зимомря писала 
про перекладача: «Ласло Балла є знав цем як угорської, так i 
української мов, проте мовою творення вiд 1944 року слугує 
угорська мова, яка є для нього рiдною. Поза всяким сумнiвом, 
упродовж 1950–2009 рокiв ним створений цiлiсний мiкросвiт 
української лiтератури в угорськомовних iнтерпретацiях та 
оцiнках» [2, с. 14].

У 2005 роцi видавництво «Карпати» опублiкувало збiрку 
угорськомовних поезiй Т. Шевченка в перекладi А. Гiдаша та 
Л. Балла. I саме «Заповiт» в перекладi Л. Балла вiдкриває книгу, 
що налiчує 33 вiршi поета [15, с. 10]. Прирiвнюючи Шевченка 
до нiмецького Гете, iталiйського Данте, англiйського Шекспiра, 
росiйського Пушкiна та угорського Петефi, Л. Балла наголосив, 
що поряд з iснуючими збiрками угорських перекладiв великого 
Тараса Шевченка вже настав час видати нову, адже пiсля прого-
лошення незалежностi України духовнi та економiчнi контакти 
мiж двома країнами жвавiшають [15, с. 5–8].

Переклади 1983 року Д’єзє Чорби i Деже Тандорi. Двана-
дцятий та тринадцятий переклади «Заповiту», створенi Д’єзє 
Чорбою та Деже Тандорi 1983 року, побачили свiт у третьому 
номерi часопису «Szovjet Irodalom» («Радянська лiтература») 
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за 1984 рiк, у якому цiлий роздiл було присвячено пам’ятi Тара-
са Шевченка. Щоправда, на жаль, у «Заповiтi» було зроблено 
помилку в назвi («Заповит») та у словi «синээ».

Унизу сторiнки в примiтцi подано iнформацiю про те, що Та-
рас Шевченко народився 170 рокiв тому. Поряд з оригiналом 
«Заповiту» надруковано росiйський переклад вiрша, виконаний 
Олександром Твардовським, i 4 угорськi переклади (Гiадора 
Стрипського та Балiнта Варги 1916 року, Шандора Вереша 
1953 року [31, о. 131] та два новi переклади Д’єзє Чорби i Деже 
Тандорi 1983 року [31, с. 132]). А далi – автобiографiя поета 
1860 року в перекладi Шари Карiг [3, с. 133–135], iншi поезiї 
Шевченка в перекладi Д’єзє Чорби, Деже Тандорi та Арпада 
Земпленi [31, о. 136–138], уривок дослiдження Iвана Франка 
пiд назвою «Накiнець справжнiй поет» [31, о. 139–141], стаття 
Максима Рильського «Шевченко-новатор» також у перекладi 
Шари Карiг [31, о. 141–146] i на завершення – промова Шари 
Карiг 1962 року [31, о. 147–148].

У тому ж 1984 роцi у видавництвi «Európa» побачила свiт 
збiрка вiршiв Тараса Шевченка, упорядником якої був Пал 
Мiшлеї. Вiн включив до неї 11 перекладiв «Заповiту», якi май-
же повнiстю збiгаються з перекладами, надрукованими в збiрцi 
1961 року, за винятком роботи Антала Гiдаша. П. Мiшлеї на-
друкував 136 вiршiв та два новi переклади «Заповiту» – робо-
ти Д. Чорби та Д. Тандорi [29, о. 44–45]. A через п’ять рокiв, 
у 1989-му знову вийшла збiрка творiв поета «Тарас Шевченко. 
Гiмн чернечий» – як спiльне видання угорського видавництва 
«Európa» та українського «Карпати» (упорядник Пал Мiшлеї; 
до збiрки вiн включив разом iз iншими 52 вiршами лише пере-
клад «Заповiту» в iнтерпретацiї Д. Чорби) [30, о. 19].

Переклад 1984 року Юрiя Шкробинця. 1 квiтня 1984 року в 
газетi «Kárpáti Igaz Szó» було опублiковано чотирнадцяту угор-
ську iнтерпретацiю «Заповiту» – переклад Юрiя Шкробинця. 
«Юрiй Васильович Шкробинець – письменник, що здобув неа-
биякий авторитет перш за все завдяки перекладацькiй дiяльностi. 
За успiхи на цих теренах його називали зодчим мостiв дружби, 
будiвничим мостiв єднання, а угорцi назвали так: “посол нашої 
лiтератури в Українi”», – писала про нього вчителька з м. Бе-
регового, Василина Кордонець [3]. У замiтцi «Вiр шi Шевчен-
ка в угорському перекладi українського поета»  редактор газети 
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зауважила,  що вiдомий популяризатор угорської  лiтератури в 
Українi, поет та перекладач Ю. Шкробинець вже й ранiше пи-
сав та друкував свої вiршi не тiльки українською, а й угорською 
мовами (у тому числi на сторiнках газети «Kárpáti Igaz Szó»). 
Але зараз вiн вирiшив створити переклад в «iншому напрям-
ку»: перекласти вiршi Тараса Шевченка угорською. «На жаль, 
редакцiя, – додає автор, – трошки запiзно отримала цi переклади 
i не включила їх у ювiлейний, присвячений Шевченковi номер 
газети. Але зараз друкується, наскiльки нам вiдомо, це вже оди-
надцятий (Sic!) угорський переклад “Заповiту”, сподiваємося, 
що вiн збагатить кiлькома новими рiшеннями кредо великого 
українського поета угорською мовою» [17, о. 4].

Переклад 1997 року Кароя Чали. Незазначений автор 
статтi «Наближення до класикiв. Два переклади одного вiр-
ша Шевченка» часопису «Ezredvég» («Кiнець тисячолiття») 
розмiрковував над долею художнiх перекладiв, адже, на його 
думку, не iснує остаточного iншомовного перекладу жодного 
лiтературного твору. Це тому, що, з одного боку, переклади з 
часом стають застарiлими, а з другого – навiть вдалi переклади 
мiстять у собi безлiч формальних та змiстових невiдповiдностей 
оригiналовi. Причиною цього може бути i пiдрядник, яким 
перекладачi iнодi користуються.

Щодо спадщини класика української культури Т. Шевченка 
автор переконаний, що угорськi читачi можуть ознайомитися з 
його вибраними творами лише зi збiрки перекладiв Ш. Вереша, 
яка вийшла друком 1953 року. Про збiрку Г. Кепеша 1951 року 
(упорядником якої 1961 року була Ш. Карiг) та збiрки 1984 i 
1989 рокiв в упорядкуваннi П. Мiшлеї автор статтi чомусь не 
згадує. Далi автор повiдомляє, що хоча зi збiрки однозначно не 
простежується, але цiлком очевидно, що «Шандор Вереш пере-
клав угорською вiршi Шевченка з допомогою пiдрядника, при-
чому створеного мовою-посередником – росiйською» [23]. На 
думку автора, навiть незважаючи на все вищевикладене, варто 
знову й знову перекладати твори великого українського пое-
та, адже кожна спроба буде доцiльною, якщо її метою стане 
наближення творiв письменника до сучасного читача. Автор 
статтi називає вiрш найкращим проявом поєднання лiризму 
та патрiотизму в усiй європейськiй поезiї. Закiнчується 
стаття  таким реченням: «Без подальших коментарiв друкуємо 
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вiдомий варiант перекладу Шандора Вереша та перекладений 
з оригiналу новий переклад Кароя Чала» [23]. Ось так з’явився 
ще один – п’ятнадцятий – угорський переклад «Заповiту».

Тому сьогоднi ми можемо аналiзувати та зiставляти 
15 вiдомих нам угорських вiршiв-перекладiв «Заповiту» 
Т. Шевченка, що насправдi є унiкальним явищем у свiтовiй 
перекладацькiй практицi [5, с. 20].

1 Про часопис детальнiше дивись: Лебович В. Угорський часопис Ukránia 
(1916 рiк) / Вiкторiя Лебович // Michael Moser – András Zoltán (Hrsg.) Die 
Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und 
Kulturleben im Blickfeldfon Wien und Budapest. Slavische Sprachgeschihte 
herausgegeben von Michael Moser. – Berlin, 2008. – Band 4.– С. 272.

2 Доказом цього можна вважати, наприклад, той факт, що в обох вiршах є 
згадки про русалок Днiпра, чого немає в оригiналi. А рядки «Заповiту»: «А до 
того, я не знаю бога» у Стрипського та Варги звучать так: «А до того навiть не 
думаю про бога», варiант Яноша Анки ж: «Але до того я не можу думати тут 
в цiй землi навiть про рай...».

3 Такий самий пiдпис мали ще три перекладенi вiршi.

1. Два поетичнi генiї – Тарас Шевченко й Шандор Петефi. Tarasz Sev-
csenko. Kobzos: Vаlogatott költemények / Forditotta Weöres Sandor; Шандор 
Петефi. Поезiї: Вибранi твори [Електронний ресурс] / перекл. з угор. Л. Пер-
вомайський. – Київ : Модус Колорiс, 2006. – 400 с. + 334 с. – Режим доступу : 
http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=
432&Itemid=39&limit=1&limitstart=1.

2. Зимомря О. Концепцiйнiсть iмагологiчної позицiї на рiвнi iнтерпретацiї 
тексту [Електронний ресурс] / Олена Зимомря // Науковi записки. Серiя : 
Фiлологiчнi науки. Серiя 85. – 2009. – Режим доступу : http://archive.nbuv.
gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_85/statty/19.pdf.

3. Iванина В. Шевченкiв Заповiт угорською мовою. З принагiдних нотаток 
[Електронний ресурс] / Василина Iванина. – 2010. – Режим доступу : http://
www.proza.ru/2010/03/09/1472.

4. Кордонець В. Юрiй Шкробинець – поет i перекладач [Електронний ре-
сурс] / Василина Кордонець // Берегово. – 2008. – Режим доступу : http://
beregovo.info/2008/index_65.htm.
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В’ячеслав Левицький 
(Київ)

ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ТЕКСТ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛIСТИКИ:  

ТАРАС ШЕВЧЕНКО I ЧАСОПИС «ОСНОВА»

Бачення столицi в рiзних етнiчних спiльнотах, якi належали 
до Росiйської iмперiї, досi становить iнтерес для дослiдникiв.  
Зокрема, Ю. Барабаш наголошує на потребi ретельно ви-
вчити «поєднання <...> особистiсного, нацiонального й 
iнонацiональ ного ракурсiв» у петербурзькому текстi (автор-
ський курсив  зберiгаємо) [1, с. 108]. При цьому згадане утво-
рення, найтрадицiйнiше серед схожих семiотичних феноменiв, 
могло здобувати не цiлком узвичаєнi вияви. Iдеться про ко-
релювання моделi простору з культурними текстами iнакшої 
органiзацiї. Зразком окресленої взаємодiї видається семiозис 
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Петербурга  в українськiй лiтературi й журналiстицi ХIХ ст. 
Наприкiнцi 1850-х – у 1860-х роках його перебiг накла-
дався на розгортання прик метного iменного тексту, а саме 
шевченкiвського. Очевидно, столичний перiод життя Т. Шев-
ченка iстотно впливав на самоусвiдомлення багатьох українцiв 
у Петербурзi. У картинi свiту такої групи городян митець – ша-
нований письменник i художник – спiввiдносився з потужним 
центром, чинником, кот рий забезпечував урiвноваження своєї 
культури з iншою. Понад те, мiсто досить чiтко асоцiювалося з 
особистiстю Т. Шевченка в рештi етнiчних версiй петербурзь-
кого тексту. За добре знаними споминами Л. Пантелєєва [22, 
с. 338] й нотатками О. Штакеншнейдер [22, с. 341], на виступi 
в Пасажi 1860 року було продемонстровано успiх лiтератора в 
широкої публiки. Так само М. Микешин  згадував про активне 
розповсюдження поетових творiв серед молодi Петербурга [22, 
с. 387]. Наступним поштовхом до популяризацiї письменника 
та його доробку була смерть митця. М. Лєсков, не уникаючи 
перебiльшення, прирiвняв виступи над Шевченковою домови-
ною  до присвоєння «громадянського права» українському сло-
ву [22, с. 432]. Тож, згiдно з загальноприйнятим категорiйним 
апаратом, основ ним мiфом у тогочасному українському проектi 
петербурзького тексту ставав мiф Т. Шевченка. Симптома-
тично, що така особливiсть значною мiрою зумовлювалася 
дiяльнiстю журналу «Основа». 

Мета запропонованої статтi – розгляд побудови шевчен-
кiвського тексту як вiдповiдника петербурзького тексту україн-
ської культури на матерiалi дописiв до журналу «Основа». 

Варто уточнити: семiотична модель мiста має низку 
складникiв, сутнiсно вiдмiнних мiж собою. Вона охоплює знаки, 
образи, первиннi (загальновiдомi) i вториннi (iндивiдуально-
авторськi) мiфи простору. Iменний текст, навпаки, ґрунтується 
на однорiдних компонентах – вторинних мiфах, спрямованих 
на поступове поширення в масовiй свiдомостi. Тому, вiрогiдно, 
мiфологiзацiя постатi Т. Шевченка в перiодицi розгортається 
радше не через спiввiднесення «образу автора» iз реальною осо-
бою митця [21, с. 273] або об’єктивованого образу-персонажа з 
суб’єктом викладу [21, с. 275]. При такому видi семiозису вра-
ховується персонажний статус, який надається самому поетовi 
в баченнi редакторiв i дописувачiв.
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Українськi журнали ХIХ – початку ХХ ст. тiсно взаємодiяли 
з певною регiональною культурою. Цьому сприяли й загальнi 
органiзацiйнi умови (вихiд у конкретному мiстi як вияв 
пiдпорядкованостi свiтосприйняттю городян), i редакцiйна 
полiтика. Примiром, у рецензiях В. Ястребова на «Южный 
сборник в пользу пострадавших от неурожая» (Одеса, 1892) та 
В. Н[аумен]ка на «Киевский сборник в помощь пострадавшим 
от неурожая» (Київ, 1892; обидвi статтi – у «Киевской стари-
не», 1892 р., № 7) наголошуються категорiї «местный интерес», 
«местный характер и сотрудников, и тем» тощо. Вiдповiдну 
тенденцiю не можна не пов’язувати iз часописом «Основа». 

Як вiдомо, «Основа» – перший український щомiсячний 
лiтературно-науковий журнал. Вiн виходив у Санкт-
Петербурзi протягом 1861 – початку 1863 рокiв: цензурний 
дозвiл на № 1 за 1861 рiк видано 10 сiчня 1861 року [пор.: 6, 
с. 156; 7, с. 11], а останнiй, № 10 за 1862 рiк, надруковано з 
запiзненням [див.: 2, с. 196]. Провiдну групу спiвробiтникiв 
становили члени Петер бурзької української громади, якi про-
тягом функцiонування журналу утворили окремий салон [5, 
с. 11; 11, с. 123]. У цьому можна вбачати суттєву рису петер-
бурзької культури – впливовiсть гурткiв та iнших громадських 
iнституцiй [19, с. 21]. 

Цiлiсний шевченкiвський текст «Основи», згiдно з апро-
бованою концепцiєю [17], пропонується розглядати на трьох 
рiвнях. Iдеться про самоiдентифiкацiю Т. Шевченка; культур-
ну репрезентацiю (Т. Шевченка / сучасникiв Т. Шевченка у 
зв’язку з ним); теоретичне пiзнання Шевченкової спадщини. 
Вирiзненi другий i третiй рiвнi спiввiдносяться з тематичними 
групами матерiалiв, оприлюднених у журналi.

Для спостережень за Шевченковою самоiдентифiкацiєю ва-
жить активна участь митця в започаткуваннi й налагодженнi 
дiяльностi «Основи». Узвичаєним є уявлення про те, що вiн 
пiдтримував видання й вiдвiдував редакцiйнi наради, але не на-
лежав до керiвництва журналу [2, с. 30–31]. На думку деяких 
дослiдникiв, письменник разом з В. Бiлозерським, П. Кулiшем 
i М. Костомаровим увiйшов до кола не лише органiзаторiв, 
а й редакторiв часопису [див.: 20, с. 141]. У всякому разi, ба-
чення Шевченка-«основ’янина» певною мiрою вподiбнюється 
до центрального – аполлонiчного – мiфу Петербурга. Маєть-
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ся на увазi посилена зорiєнтованiсть на культуру [25, с. 244] 
i просвiтительство в широкому розумiннi [пор.: 25, с. 120–121], 
яка походить вiд уявлень про грецького бога свiтла й гармонiї. 
Саме в ХIХ ст. готувалося пiдґрунтя для реалiзацiї перелiчених 
начал у програмах журналiв (часопис Срiбного вiку «Апол-
лон» i т. д.) [25, с. 150]. Iмовiрно, сумiрнi процеси позначилися 
на «Основi». Завдяки залученню Т. Шевченка до роботи над 
виданням максимально унаочнювалося прагнення «Основи» 
до спiвпрацi з першорядними митцями. Небезстороннiсть по-
пулярної творчої постатi була й гарантiєю успiху часопису. 
При цьому, сприяючи упорядкуванню середовища читачiв i 
авторiв, письменник утiлював iще одну аполлонiчну цiннiсть – 
тяжiння до «найдосконалiшої органiзацiї» [25, с. 119]. Справдi, 
пiдготовку до друку та популяризацiю «Основи» доволi де-
тально вiдображено в поетовому листуваннi. При вивченнi 
епiстолярiю складається враження, що Т. Шевченко виконував 
функцiї ланки, об’єднавчої стосовно українцiв у Петербурзi та 
поза межами столицi. Iдеться, зокрема, про листи Т. Шевченка 
до М. Маркович вiд 25 травня 1859 року, до Я. Кухаренка вiд 
25 березня 1860 року; до В. Шевченка вiд 15 травня 1860 року, 
вiд 22 i 29 сiчня 1861 року; записку Т. Шевченка до М. Лазарев-
ського на зворотi передплатного оголошення, котре становило 
доповнення до «Основи» (1861 р., № 1) [пор.: 7, с. 10, 11–12; 30, 
с. 218, 528]; лист Ф. Лебединцева до Т. Шевченка вiд 7 липня 
1860 року. 

Стосовно культурної репрезентацiї (Т. Шевченка / сучасникiв 
Т. Шевченка  у зв’язку з ним), привертають увагу публiкацiї 
в «Основi» доробку митця, а також документiв, пов’язаних 
iз життям i творчiстю; дописи про популяризацiю спадщи-
ни та вшанування Т. Шевченка; шевченкiвськi матерiали в 
лiтературному дискурсi. У першiй iз груп доречно виокреми-
ти двi пiдрупи: подача художнього доробку та лiтератури осо-
бистого документа поета [див.: 27, с. 400–401]. Тексти, належнi 
до обох рiзновидiв, перебували в розпорядженнi редакцiї ще 
до появи № 1. Як констатувалося в другому передплатному 
оголошеннi, до вiддiлу словесностi журналу надiйшов «зна-
чительный запас» Шевченкових творiв [26, с. 93]. Пiзнiше 
в некролозi (1861 р., № 2) стверджувалося, що редакцiя 
володiла зiбранням неопублiкованих вiршiв, котрi свого часу 
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передав сам поет, i його Щоденником, який було одержано вiд 
 близького друга автора (очевидно, М. Лазаревського) [див.:  3, 
с. 129; 9, с. 180]. 

У цiлому ж регулярне оприлюднення доробку письменника 
мало на метi «дозовано» заохочувати цiкавiсть читачiв до жур-
налу [9, с. 174]. У низцi номерiв надруковано сiмдесят Шевчен-
кових поетичних творiв (деякi скорочено, означено редактор-
ським втручанням) i драму «Назар Стодоля» (1862 р., № 10). 
Вiршi митця вмiщувалися пiд заголовком «Кобзарь», причому 
доречно вести мову про формування в «Основi» однойменної 
рубрики.  Починаючи з № 5 за 1861 рiк, фiгурувала й пiдназва 
роздiлу – «Предсмертнi думи». 

Завдяки наданню Шевченковим творам прiоритетного ста-
тусу в петербурзькому журналi вони чiткiше взаємодiяли з 
культурою цього мiста. З одного боку, семiосфера столицi зба-
гачувалася посиланнями на український, часто сiльський, по-
бут. Iдеться про спрямованiсть до максимального зближення  
позицiй автора, реципiєнта, предметної сфери та їхнiх часо-
просторiв, переважну в кожному локальному текстi. Примiром, 
у № 7 «Основи» за 1861 рiк друкувалися винятково  поезiї з 
етнiчно маркованим образним рядом: «Ой чого ти почорнiло...», 
«Якби менi, мамо, намисто...», «Ой умер старий  батько...», 
«Навгородi коло броду...» (iз прочитанням «На городi коло бро-
ду...»). У результатi вияскравлювалася iпостась Петербурга – 
«роздробленої» мiсцевостi. Цiлком урбанiзованi, «ансамблевi», 
центральнi райони в столицi завжди доповнювалися околиця-
ми з патрiархальним укладом (Коломна та iн.) [див.: 10, с. 306, 
308; 19, с. 13–14]. Така дискретнiсть простору iнколи посилю-
валася за рахунок сумiрних принципiв публiкацiї митцевого 
доробку. Зокрема, уривок iз послання «I мертвим, i живим...», 
«подражанiя» «Iсаiя. Глава 35» (пiд назвою «Прочитавши гла-
ву 35 – у Iсаiї»), вiршi «За сонцем хмаронька пливе...», «Як маю 
я журитися...» i уривок з поеми «Петрусь», фрагмент з мiстерiї 
«Великий льох», поезiї «В неволi, в самотi немає...», «Гоголю» 
були надрукованi, вiдповiдно, у № 11/12 за 1861 рiк та № 7 за 
1862 рiк пiд загальним заголовком «Частки».

Єдиною виразно урбанiстичною поезiєю Т. Шевченка, 
умiщеною в «Основi», виявилася медитацiя «О люди! люди не-
бораки!..» (подано зi скороченнями та виправленнями; 1861 р., 
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№ 5). У результатi читач не мiг скласти вичерпного враження 
про поетове розумiння  Петербурга. Редакцiя унаочнила тiльки 
ототожнення столицi з чiтко органiзованим, компактним, 
мобiльним простором. Справдi, у поезiї згадано, як Нева безпе-
решкодно «кудись несла / Тоненьку кригу попiд мостом». Синх-
ронно з таким рухом розгортається i прогулянка лiричного 
суб’єкта, i описувана хода «сердешного iнвалiда» з дiвчатами 
[29, с. 363]. Замовчувалося антитетичне трактування [пор.: 25, 
с. 39, 41], як-от засвiдчене в локусах примарного й заплутано-
го «Петрополiського лабiринту» у вiршi «Кума моя i я...» [29, 
с. 371]. У свою чергу види облаштованої транспортної i власне 
iнформацiйної комунiкацiї Петербурга нерiдко зiставлялися 
мiж собою в ХIХ ст. Наприклад, у повiстi Є. Гребiнки «Сеня» 
нараторовi набридає спостерiгати за читачами в кондитерськiй 
i вiн вирiшує покинути Невський проспект. Завдяки цьому 
iнтерес пересiчної спiльноти до преси iронiчно спiввiднесено 
з висновком розповiдача: «В Петербурге пути сообщения 
чрезвы чайно упрощены и усовершенствованы» [4, с. 348].

З другого боку, окремi особливостi «зовнiшньої» петербурзь-
кої культури чи деталi петербурзького перiоду в Шевченковiй 
бiографiї впливають на сприйняття внутрiшнього свiту вiршiв 
i п’єси. Справдi, до № 5 «Основи» за 1862 рiк включено елегiю 
«Барвiнок цвiв i зеленiв...» (пiд назвою «Н. Я. Макарову»). 
Сам факт оприлюднення в столичному часопису вiрша з та-
ким центральним образом видається почасти викличним. Пе-
тербург постiйно вирiзнявся увагою фахiвцiв до вирощування 
екзотичних рослин i диктування аналогiчної моди для iнших 
регiонiв [див.: 16, с. 26–27, 30]. Прикметно також, що згаданий 
Шевченкiв твiр було первiсно присвячено Л. Полусмак [29, 
с. 746]. Поет познайомився з дiвчиною в Стрєльнi [28, с. 628]. 
Там, в оранжереях Великого князя Дмитра Костянтиновича, 
розпочав дiяльнiсть вiдомий садiвник В. Степанов. Наприкiнцi 
ХIХ ст. вiн радикаль но оновлював росiйський i європейський 
квiтковий ринок, поширюючи найнезвичайнiшi види фло-
ри [16, с. 31, 34, 36–37]. Тож шевченкiвський вiрш, навiяний 
стрєльнiнським епiзодом, може прочитуватися як вияв есте-
тичного протесту, певне загострення опозицiї свiй – чужий. Об-
раз барвiнку в елегiї, притаманний українському традицiйному 
свiтобаченню, протиставлено iконiцi зарубiжних рослин, 
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 популяризування котрих щойно означувалося в iсторичнiй 
реальностi.

Стосовно оприлюднення лiтератури особистого документа, 
в «Основi» з купюрами та частковими переробками надруко-
вано Щоденник поета (вiд № 5 за 1861 р. до № 8 за 1862 р.). 
У виданнi було вмiщено понад сорок листiв Т. Шевчен-
ка, наприклад до Я. Кухаренка вiд 1, 10, 16 квiтня 1854 року, 
22 квiтня 1857 року, 5 червня 1857 року, 16 лютого 1858 року; до 
М. Щепкiна вiд 12 листопада 1857 року, 4–5 грудня 1857 року, 
3 лютого 1858 року, 13 листопада 1858 року (усi – 1861 р., 
№ 10); до А. Козачковського вiд 16 липня 1852 року, 30 черв-
ня 1853 року, 14 квiтня 1854 року; до М. Осипова вiд 20 трав-
ня 1856 року, 23 грудня 1857 року (усi – 1862 р., № 4; листи, 
адресованi М. Осипову, разом зi вступним словом передрукова-
но з газети «Московские ведомости») та iн. У циклi публiкацiй 
«Материалы для биографии Т. Гр. Шевченко» (починаючи з 
№ 5 за 1862 р., – «(Новые) материалы для биографии Т. Г. Шев-
ченко») О. Лазаревський подав iнформацiю про дитинство 
митця (1862 р., № 3); М. Чалий (за пiдписом Сава Ч.) виклав 
життєпис поета зi слiв I. Сошенка (1862 р., № 5). Цей же автор 
навiв з власними коментарями листи лiтератора до В. Шевчен-
ка (весь епiстолярiй, вiдомий нинi: вiд 13 липня 1859 року до 
29 сiчня 1861 року, – за винятком листа вiд 24 сiчня 1860 р.) i до 
нього (М. Чалого) вiд 11 серпня, 6 листопада 1860 року, 4 сiчня, 
12 сiчня 1861 року (1862 р., № 6). У згаданих публiкацiях теж 
траплялися цензурнi купюри, редакцiйнi кон’єктури та про-
пуски, неточне датування [3, с. 139]. У всякому разi, розголос 
фактiв приватного життя загалом вiдповiдав специфiцi культу-
ри Петербурга. По-перше, вiдкритiсть – норма побутування сто-
личного митця, надто автора – «обличчя» журналу. По-друге, 
низцi складникiв петербурзького тексту властива безмежна 
видимiсть [25, с. 36]. Iмовiрно, їй мала пiдпорядковуватися й 
бiографiя дiяльних городян. 

Помiж дописiв про популяризацiю доробку та вшанування 
Т. Шевченка вирiзняються вiдгуки про пам’ятнi заходи, анон-
си публiкацiй на шевченкiвську тематику та рекламнi оголо-
шення. Кожна з перелiчених груп так чи iнакше забезпечува-
ла мiфологiзацiю особи митця пiсля смертi. Щодо вiдгукiв, 
А.-В. Побратим (очевидно, псевдонiм О. Марковича) у статтi 
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«Концерт 27 апреля (сбор с которого был предназначен на по-
купку земли для родственников Т. Гр. Шевченко)» (1861 р., 
№ 6) розповiв про вечiр у петербурзькому будинку Дворян-
ського зiбрання. Автор констатував невдоволення публiки у 
зв’язку з браком українських народних пiсень i ненатхненни-
ми виступами виконавцiв, а також подав огляди цього заходу 
в перiодицi. У статтi П. Кулiша «Роковини по Шевченковi, 
мiсяця лютого, 26-го дня, 1862 року» (надрукована анонiмно) 
[див.: 20, с. 186] (1862 р., № 3) iшлося про вшанування поета 
петербурзькою громадою й наведено тексти промов П. Кулiша 
та В. Коховського. У цьому ж матерiалi вмiщено iнформацiю 
Полтавської громади про проведенi урочистостi та згада-
но про заходи в Харковi, Києвi, Чернiговi, Катеринославi. 
В анонiмному «Известии об обеде, 5 марта 1862 года, в Петер-
бурге, по случаю годовщины смерти Т. Гр. Шевченко» (1862 р., 
№ 3) висвiтлено перебiг зiбрання в Шаховому клубi й умiщено 
виступ П. Кулiша.

При розбудовi шевченкiвського тексту iстотний статус на-
давався рекламi продукцiї, пов’язаної з ушануванням поета. 
Зокрема, у рубрицi «Библиографическое известие» повiдом-
лялося про розповсюдження «Букваря южнорусского» i 
«Кобзаря» (С.Пб., 1861 р.) (1861 р., № 1). До рубрики «Изве-
щения» (1861 р., № 2) було включено оголошення про надхо-
дження в продаж портрета Т. Шевченка, пiдготованого в меж-
ах серiї «Портрети українських письменникiв» А. Мульєрона. 
У рубрицi «От редакции» охочим пропонувалося придбати 
гравюри, малюнки та малярське приладдя, що залишилося 
пiсля смертi митця (1861 р., № 5). В анонiмному «Извещении 
о прозаи ческих сочинениях Т. Гр. Шевченко на великорусском 
языке» (1862 р., № 3) iшлося про вiднайдення та продаж рукопи-
сiв Шевченкових повiстей i драм. За iнформацiєю з рубрики 
«Биб лиографические и музыкальные известия», у книзi 2 «Би-
блиотеки для детского чтения» за 1861 рiк мовилося про смерть 
Т. Шевченка, а до самого рекламованого журналу додавався 
портрет письменника, вигравiюваний на каменi (1861 р., № 5). 
До популяризацiї Шевченкового доробку був дотичний i допис  
О. Переходовця  (псевдонiм О. Кониського) «Из Полтавы 
(Март 1861)» (1861 р., № 5). Наводячи статистичнi данi, автор 
зазначав, що протягом 1860 року полтавцi активно купували 
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«Кобзар», але задоволенню читацького попиту часто пере-
шкоджала висока цiна збiрки. Певний вид почестей становила 
серiя офортiв Л. Жемчужникова «Живописная Украина» (роз-
повсюджувалася помiж передплатникiв «Основи» упродовж 
квiтня 1861–1862 рокiв; синхронно друкувалися «Объяснения 
к рисункам “Живописной Украины”»: 1861 рiк (№ 8, 10, 11/12), 
1862 рiк (№ 3, 7). Згiдно з автокоментарем (1861 р., № 4), 
первiсну назву («Украинский альбом») художник змiнив задля 
пiдкреслення своєї спадкоємностi щодо однойменного циклу 
офортiв Шевченка [див.: 7, с. 15–16]. 

Шевченкiвськi матерiали в лiтературному дискурсi «Осно-
ви» було представлено художньою шевченкiаною та поси-
ланнями на Шевченковi твори в рiзножанрових дописах. 
Здебiль шого всi такi публiкацiї постали у зв’язку з вiдходом 
романтика. Поетичнi медитацiї О. Афанасьєва-Чужбинського 
та П. Таволги- Мокрицького, виголошенi на похованнi митця, 
подано в матерiалi Л. Жемчужникова «Воспоминание о Шев-
ченко; его смерть и погребение» (1861 р., № 3). Вiршi на смерть 
Шевченка, зокрема написанi В. Куликом, М. Максимовичем, 
О. Нав роцьким, умiщено в редакцiйнiй статтi «Значение Шев-
ченко для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга» 
(пiдготована В. Бiлозерським) [див.: 20, с. 183] (1861 р., № 6). 
Кiлька матерiалiв публiкувалося з присвятами Шевченковi: 
повiсть Марка Вовчка «Iнститутка» (1862 р., № 3), оповiдання 
В. Гнилосирова «П’ять день з життя Х[аркiвського]го студен-
та» (за пiдписом А. Гавриш; 1862 р., № 10). 

Послiдовно закрiплювалася залежнiсть культурного тек-
сту Т. Шевченка вiд лiтературного тексту поетових творiв. 
Примiром, у матерiалi «Объяснение неудобопонятных южно-
русских слов, содержащихся во 2-й книжке “Основы”. Письмо 
к редактору» (1861 р., № 2) П. Кулiш з огляду на слововжиток 
у Шевченковiй поемi «Наймичка» розкритикував тлумачен-
ня слова «габа», запропоноване в журналi. В. Кулик у листi до 
редакцiї «Дещо з Полтави» (1861 р., № 9) увiв цитату з Шевчен-
кової «Думки – Тяжко-важко в свiтi жити...» у мiркування про 
побут полтавських хлiборобiв. Уривок iз Шевченкового вiрша 
«Доля» умiщено в другий коментар до Щоденника (1862 р., 
№ 8). У примiтцi редактора до статтi П. Житецького «Русский 
патриотизм (Ответ “Дню”)» (1862 р., № 3) процитовано вступ 
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до поеми «Гайдамаки». Сам допис також мiстив цитати з назва-
ного твору i «Подражанiє 11 псалму» у рефлексiї про зв’язок 
слова митця з життям. Тобто серед авторiв другої половини 
ХIХ ст. поступово вироблявся своєрiдний «шевченкiвський 
словник», що ґрунтувався на винятковiй повазi до померлого 
лiтератора.

Теоретичне пiзнання Шевченкової спадщини розгорталося 
в дописах з дослiдженням доробку письменника i про постать 
митця в колективнiй свiдомостi. Прикметно, що бiльшiсть 
матерiалiв з обох пiдгруп спрямовувалася на простеження 
виявiв духу народу в лiтературi. Така настанова вiдповiдала не 
лише центральним поняттям романтичного фiлософування. 
У столицi поряд з поширенням свiтських цiнностей i тяжiнням 
до всебiчного оновлення зберiгалася потреба в утвердженнi iдеї 
про спадкоємнiсть Петербурга стосовно народної культури. 
Нерiдко йшлося про очуднення мiської минувшини. Справдi, 
М. Чулков вiдкривав «Повесть о Силославе» патетичним за-
чином: «Во времена древних наших князей, до времен еще 
великого Кия, на том месте, где ныне Санкт-Петербург, был 
великолепный, славный и многолюдный город именем Винета; 
в нем обитали славяне, храбрый и сильный народ» [23, с. 11]. 
Вiдстоювання в «Основi» осiбностi української культури, воче-
видь, потрапляло в резонанс зi спостереженим мiфотворенням 
у середовищi росiян. Проте шевченкiвську народнiсть петер-
буржцi ототожнювали не лише з фольклорнiстю, але й з належ-
нiстю до контркультури. У спогадах М. Микешина Т. Шевчен-
ко уособлював «редкий и цельный тип чисто народного поэта» 
[22, с. 387] також через побутування вiршiв у списках iще до 
повернення їх автора iз заслання. 

Поезiя Шевченка часто розглядалася в публiкацiях П. Кулi-
ша. Чи не найприкметнiшою з огляду на просторовi домiнанти 
шевченкiвського тексту була вступна стаття «Несколько 
предварительных слов» (1861 р., № 11/12) до оперети Я. Куха-
ренка «Чорноморський побит». У нiй наголошено на суттєвiй 
ролi митця в оригiнальному осмисленнi фольклору. За словами 
критика, «явился в Петербурге Шевченко и начал свое дело не-
посредственно с того, на чем <...> покончила чисто народная 
наша муза» [13, с. 2]. Тобто столиця iмперiї уподiбнювалася 
до точки перетину фольклору й лiтератури, уснопоетичного i 
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книжного начал, а певною мiрою – колективної й iндивiдуальної 
свiдомостi.

Шевченкова спадщина активно iнтерпретувалася також 
у циклi статей П. Кулiша «Обзор украинской словесности». 
У лiтературному портретi «Котляревский» (1861 р., № 1) 
автор протиставив майстернiсть Т. Шевченка та Г. Квiтки-
Основ’яненка хаотичнiй художнiй дiйсностi їхнього поперед-
ника. Прикметно, що через таку противагу до безладу [див.: 25, 
с. 119] почасти увиразнювалася аполлонiчна сутнiсть Шевчен-
кового мiфу. Але критик убачав мiж усiма згаданими письмен-
никами й тiсний зв’язок (в оновленнi словесностi, поглибленнi 
розумiння народної культури). У статтi «Артемовский-Гулак» 
(1861 р., № 3) окреслено опозицiю мiж книжним вiршуванням 
П. Гулака-Артемовського i структурою поезiй Шевченка, ближ-
чих до фольклору. Згiдно з лiтературним портретом «Гоголь как 
автор повестей из украинской жизни» (частини 2, 4 – пiд на-
звою «Гоголь как автор повестей из украинской жизни и исто-
рии») (1861 р., № 4–5, 9, 11/12), роль М. Гоголя в репрезентацiї 
українського духу була спiввiдносною з Шевченковою попри 
походження митцiв iз рiзних суспiльних прошаркiв i послу-
говування у творчостi рiзними мовами. У статтi «Характер и 
задача украинской критики» (1861 р., № 2) Кулiш указав на 
вiдповiднiсть шевченкiвського послання «До Основ’яненка», 
«Думки – Нащо менi чорнi брови...» i поеми «Катерина» на-
родному свiтовiдчуттю. Про iпостась Т. Шевченка – симво-
лу української культури зазначено в статтi «Простонарод-
ность в украинской словесности» (1862 р., № 1). Цiкаво, що в 
розвiдцi поетову роль у суспiльствi осмислено за сумiжнiстю з 
категорiями простору. На переконання П. Кулiша, «никогда не 
слыхавший об украинской словесности выходец из Украины 
в Саратовской губернии и сельский житель между Львовом и 
Черновицем одинаково сочувствуют задушевному стиху Шев-
ченко» [14, с. 9]. Тож статус митця, по сутi, прирiвнювався до 
функцiй, покладених на столицю. У Кулiшевiй рецензiї (1862 р., 
№ 1) на книжку Придрiпрянця «Казки i байки з сусiдової хат-
ки» пiдкреслено високу ерудицiю i творчий потенцiал Шев-
ченка. Водночас автор не оминув iмплiцитної опозицiї «Київ – 
Петербург». Аналiзовану збiрку, що одержала низку зауважень 
вiд дописувача, було надруковано в Києвi (1859, ч. 1; 1860, 
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ч. 2). Через це стаття розпочинається iз сатиричних роздумiв 
про український «чудний <...> город» [15, с. 57]. Шевченко 
як узiрець протилежних цiнностей, «головатий <...> чоловiк», 
асоцiювався в рецензiї все ж iз iмперською столицею. Усупе-
реч давнiшому нарису «Чого стόїть Шевченко яко поет народ-
ний» iз циклу «Листи з хутора» (надруковано пiд псевдонiмом 
Хуторянин; 1861 р., № 3) наголошувалася школа, котру ми-
тець пройшов помiж «столичними людьми» [15, с. 60]. Петер-
бурзькою видається й самоiдентифiкацiя оглядача. За власним 
зiзнанням, П. Кулiш обрав книжку Придрiпрянця для рецен-
зування через повiльне надходження до Петербурга новинок 
iз Києва. Однак iнтерпретована збiрка дала пiдстави для уза-
гальнених суджень про несформованiсть «чистого українсько-
го смаку» серед киян [15, с. 57]. 

Семiотизацiя особистостi Т. Шевченка поглиблювалася за-
вдяки увазi до спадщини романтика з боку iнших критикiв, на-
самперед розгорнутiй у компаративних ракурсах. Так, осмис-
лення фольклору в доробках Ю.-Б. Залеського i Шевченка 
зiставлено в реплiцi М. Костомарова «Ответ на выходки га-
зеты (краковской) “Czas” и журнала “Revue Contemporaine”» 
(1861 р., № 2). Г. Тарновський у статтi «Несколько слов о народ-
ности в религиозной жизни (по поводу смерти Шевченко)» (за 
пiдписом Г. Т.; 1861 р., № 4) узагалi зауважив статус Шевченка – 
мiфiчного героя, котрий утвердив українську народнiсть. Про-
блему релiгiї як складника народного життя автор порушив на 
матерiалi Шевченкових творiв (вiрш «Перебендя», пое ми «Гай-
дамаки» i «Наймичка»), визнавши виразнiсть такого елемента 
в спадщинi митця. Марка Вовчка потрактовано як спадкоємця 
Шевченка в указаному матерiалi «Од редакцiї» (1861 р., № 4). 

У дискусiйнiй статтi А. Пестержецького «Заметка о народ-
ном языке» (1861 р., № 4; щодо розшифровки пiдпису див.: [8, 
с. 40–41]) популярнiсть Шевченкового доробку серед рiзних 
етнiчних груп Росiйської iмперiї зараховано до свiдчень його 
народностi. М. Костомаров у статтi «О преподавании на южно-
русском языке» iз циклу «Мысли южнорусса» (1862 р., № 5) 
вiднiс твори Т. Шевченка до здобуткiв української спiльноти i 
виявiв збагачення народної культури художньою лiтературою. 
Чи не єдиним «основ’янським» дописом, у якому, хай i не 
надто радикально, висловлювався осуд Шевченка, був огляд 
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«Наськi граматки» (1862 р., № 1). У ньому, зокрема, пiддано 
критицi текстовий матерiал «Букваря южнорусского» як за-
надто складний для дитячого сприйняття.  Прикметно, що 
цей матерiал, вiрогiдно, не суголосний редакцiйнiй полiтицi, 
пiдписано тiльки астронiмом (***).

Щодо рецепцiї постатi Т. Шевченка в колективнiй свiдомостi, 
у редакцiйному некролозi (1861 р., № 2) вiдзначено велич i 
патрiотизм автора, а також передбачено сакральний статус мо-
гили митця. Iстотне мiсце в «Основi» посiдала публiкацiя про-
мов, виголошених (призначених для озвучення) на похованнi та 
спогадiв про поета. У згаданому дописi Л. Жемчужникова «Вос-
поминание о Шевченко; его смерть и погребение» (1861 р., № 3) 
пiдкреслено тiснi духовнi зв’язки лiтератора з батькiвщиною 
та простим народом, високо поцiновано здобутки Шевченка-
худож ника й у стислiй формi викладено його бiографiю. У цьо-
му ж журнальному матерiалi подано надгробнi слова П. Кулiша, 
В. Бiлозерського, М. Костомарова, В. Хорошевського та iн. за 
порядком озвучення на жалобнiй церемонiї. Далi Л. Жемчуж-
ников навiв виступи Ф. Хартахая, М. Курочкiна, Є. Южакова, 
П. Чубинського пiсля запаювання труни у свинцевий ящик 
(останнi два не були зачитанi), а також текст «голосiння украї-
нок». М. Костомаров у статтi «Воспоминание о двух малярах» 
(1861 р., № 4) акцентував такi особистi риси Т. Шевченка, як 
довiрливiсть, «железная натура» [12, с. 50], тяжiння до iпостасi 
народного поета. В аналiзованiй редакцiйнiй статтi «Значе-
ние Шевченко для Украины. Проводы тела его в Украину из 
Петер бурга» (1861 р., № 6) митця засоцiйовано, окрiм народ-
ного духу, з антропоцентризмом i пожвавленням громадського 
життя українцiв. До цього матерiалу було включено промову 
П. Кулiша на перепохованнi поета, жалобнi телеграми й листи 
тощо. В. Антонович у листi до редакцiї «Что об этом думать?» 
(1861 р., № 7) висловив обурення з приводу неправдивих 
повiдомлень у польських газетах про вiдспiвування Т. Шевчен-
ка в унiатських церквах. В. Коховський у «Листi до “основ’ян” 
(4 грудня 1861)» (1862 р., № 1) повiдомив про популяризацiю 
Шевченкового доробку на Харкiвщинi. Прикметними були 
й окремi прижиттєвi повiдомлення про письменника. На-
приклад, про сприяння Т. Шевченка в роботi згадано в статтi 
П. Кулiша «Об издании украинского словаря» (1861 р., № 1). 
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Водночас популяризацiя митця пiсля його смертi не становила 
самоцiлi. У згаданiй статтi М. Костомарова «О преподавании 
на южнорусском языке» (1862 р., № 5) засуджено поверхову 
моду на Шевченковi твори. 

Отже, робота над журналом «Основа» сприяла увиразнен-
ню зв’язкiв Т. Шевченка з рiзними рiвнями урбанiзму. Iдеться 
як про факти безпосередньої участi митця в пiдготовцi петер-
бурзького часопису, так i про спiввiднесення друкованої спад-
щини лiтератора з моделлю простору шляхом культурної 
репрезентацiї й теоретичного пiзнання. У дописах до видання 
окреслювався потужний шевченкiвський мiф, а в подальшому 
цiлiсна мiфосистема (про народного, хоча також мiського пое-
та; столичного естета й носiя українського духу i т. д.). Завдяки 
цьому вияви iменного семiозису прирiвнювалися до складно-
го компонента регiонального, петербурзького, тексту 1850-х – 
1860-х рокiв. 
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Ольга Меленчук 
(Чернiвцi)

ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО  
ПЕРШИХ ДЕСЯТИРIЧ ХХ СТОЛIТТЯ:  

РОЛЬ АКАДЕМIКА СЕРГIЯ ЄФРЕМОВА 

Станом на початок ХХ ст. шевченкознавча наука не тiльки 
утверджується в лiтературознавствi, але й вiдзначається своїми 
традицiями та новаторськими пошуками. До когорти авторiв, 
якi прилучилися до осмислення феномену Т. Шевченка в 
лiтературi i мистецтвi перших десятирiч ХХ ст., належать працi 
I. Айзенштока, Д. Антоновича, Д. Багалiя, В. Доманицького, 
О. Дорошкевича, С. Єфремова, П. Зайцева, В. Мiяковського, 
М. Могилянського, Б. Навроцького, В. Науменка, М. Новицько-
го, О. Новицького, М. Плевака, П. Рулiна, С. Смаль-Стоцького, 
П. Филиповича, I. Франка, А. Шамрая, Б. Якубського та iн. 

Найвидатнiшим шевченкознавцем цього перiоду вважаєть-
ся академiк С. Єфремов, чиє iм’я та тексти упродовж панування 
радянського тоталiтарного режиму були викресленi з науково-
го вжитку, як i численнi працi iнших лiтературознавцiв ХХ ст. 
(М. Грушевського, Ю. Шевельова, Л. Бiлецького, О. Огло-
бина та iн.). Культивування радянською системою суцiльної 
заангажованостi, фальсифiкацiї фактiв, iдеалiзацiї певних 
стереотипiв та схем, загальновживаних штампiв у пiдсумку 
спотворювало справжнє значення та змiст iсторичних подiй. 
В епоху незалежної України творчi здобутки С. Єфремова, як 
i багатьох iнших, постають у новому свiтлi несправедливо за-
бутої багатостраждальної iсторiї. 

У сучасному лiтературознавствi аспектовi шевченкознав-
ства С. Єфремова надається виняткове значення в лiтературно-
критичнiй дiяльностi вченого. Примiром, у передмовi до 
видання праць С. Єфремова (2002) сучасна дослiдниця Е. Со-
ловей пише: «Деякi шевченкознавчi працi Єфремова й понинi 
залишаються неперевершеними “маленькими шедеврами”, як 
есе 1912 року “Поезiя всепрощення”, темою якого є “надзви-
чайно яскрава етичнiсть Шевченкового свiтогляду”, або стаття 
“На переломi”, що аналiзує вiрш “Три лiта” як етапний твiр у 
свiтогляднiй еволюцiї поета (на час написання статтi порiвняно 
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недавно вiднайдений в архiвах департаменту полiцiї)» [10, 
с. 9–10]. Кожна шевченкознавча праця С. Єфремова – це 
своєрiдний ключ до осягнення еволюцiї поглядiв науковця, 
його принципiв оцiнки творiв iнших класикiв лiтератури. 

Нинi усталена модель шевченкознавчої дiяльностi С. Єфре-
мова за класифiкацiєю П. Одарченка вкладається у два яскраво 
вираженi перiоди. Перший охоплює 1899–1919 роки [7]. У цей 
час написанi численнi статтi, рецензiї, нотатки, огляди, якi дру-
кувалися в багатьох перiодичних виданнях: «ЛНВ», «Книгарь», 
«ЗНТШ», «Рада», «Нова Рада», «Русское богатство», «Голос 
минувшего» тощо. Другий етап припадає на 1919–1929 роки – 
аж до арешту вченого, його називають академiчним шевченко-
знавством С. Єфремова [7]. Безумовно, академiчна дiяльнiсть 
ученого в галузi шевченкознавства, яка наприкiнцi 20-х рокiв 
ХХ ст. (1927–1929) увiнчалася повним академiчним видан-
ням «Щоденника» (т. 4) та «Листування» (т. 3) Т. Шевченка 
з коментарями та примiтками, вважається вершиною шев-
ченкознавчого доробку академiка С. Єфремова. Лiтературно-
критична спадщина вченого, присвячена творчостi Т. Шевчен-
ка, налiчує понад сотню дослiдницьких матерiалiв [7]. З огляду 
на такий багатий шевченкознавчий спадок, його склад i харак-
тер, С. Єфремов i досi вважається одним з найбiльших знавцiв 
творчостi Т. Шевченка.

Доакадемiчний перiод шевченкознавчої дiяльностi С. Єф-
ремова представлений бiльше виявленням громадської позицiї 
щодо особи Т. Шевченка та його творчостi, нiж позицiї суто на-
укової, яка дiстає чiтке вираження вже в роки спiвпрацi з Все-
українською академiєю наук. С. Єфремов – один з небагатьох 
дiячiв Надднiпрянської України, хто в кiнцi ХIХ – на початку 
ХХ ст. порушував питання про доцiльнiсть i важливiсть засто-
сування Шевченкових iдей у процесi формування української 
державностi, про поширення й популяризацiю творчостi поета, 
якiсне та кiлькiсне збiльшення видань його творiв. Як свiдомий 
громадянин, С. Єфремов щорiчно долучався до святкування 
роковин Т. Шевченка, переймався долею могили та пам’ятника 
поетовi. Вiн докладав усiх зусиль, аби iм’я Т. Шевченка не за-
губилося пiд тиском численних заборон та переслiдувань, щоб 
його твори продовжували виховувати в народi український 
дух та переконану потребу власної державностi i щоб нарештi 
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 постать Т. Шевченка назавжди утвердилася в українськiй 
iсторiї як постать нацiонального генiя.

Фактичною датою початку шевченкiвської теми в доробку 
С. Єфремова можна вважати 1899 рiк, коли вперше у «ЛНВ» 
з’явилася друком його замiтка пiд назвою «Шевченковi роко-
вини в Петербурзi». Вона свiдчить про увагу автора до того, 
як святкують роковини Т. Шевченка не тiльки в Українi, а й 
поза її межами. Крiм того, упродовж своєї творчої дiяльностi 
шевченкiвським роковинам С. Єфремов присвятив чимало ста-
тей, замiток, рецензiй, коротких оглядiв: «Шевченковi роковини 
в Петербурзi» (1899), «Шевченковi роковини в Києвi» (1900), 
«40-вi роковини» (1901), «Шевченковi роковини в Києвi» 
(1901), «Шевченковi роковини i росiйська преса: 40-вi рокови-
ни смертi Шевченка» (1901), «Сорок першi роковини смерти 
Шевченка» (1902), «Шевченковi днi та “безпреривнi танцi”» 
(1908), «Апостол правды» («К 50-летию смерти Т. Г. Шев-
ченка») (1911), «Живе слово» (1911), «Шевченкове свято 
1861–1911» (1911), «Шевченкове свято в Ростовi-на-Дону» 
(1911), «Великi роковини» («Шевченкiвське свято») (1912), 
«Михайло Лозинський. Духовенство i нацiональна культура. 
Матерiали й уваги з приводу ювiлейних обходiв 50-лiття смер-
ти Тараса Шевченка i 100-лiття уродження Маркiяна Шашке-
вича» (1912), «На спомин 50-х роковин смерти Т. Шевченка. 
1861–1911» (1912), «Накануне. К Шевченковскому юбилею» 
(1913), «Нечуваний ювiлей» (1914), «Шевченковi роковини й 
духовенство» (1914), «Безмолвная годовщина» (1917), «Сон – 
не сон (З приводу останнiх Шевченкових роковин)» (1917).

Дехто iз сучасникiв-скептикiв С. Єфремова перед вiдзна-
ченням 50-лiття з дня смертi Т. Шевченка висловлювався 
про те, що в галузi шевченкознавства протягом пiвстолiття 
взагалi нiчого нового не було сказано. Та варто хоча б згадати 
найпомiтнiшi працi М. Чалого, О. Кониського, I. Франка (у до-
робку якого налiчується близько 60), монографiю С. Єфремо-
ва «Т. Шевченко. Життя його та дiла» (уперше надрукована в 
Києвi товариством «Просвiта» у 1908 роцi й витримала три ви-
дання) тощо. Справдi, коли вiдзначалися 50-i роковини вiд дня 
смертi поета, то 1911 рiк не був представлений жодною належ-
ною науковою студiєю про творчiсть Т. Шевченка, натомiсть у 
100-лiтнiй ювiлей з’явилася окремою книжкою збiрка матерiалiв 
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С. Єфремова про Т. Шевченка пiд назвою «Шевченко. Збiрка» 
(1914). У нiй зiбранi окремi статтi, ювiлейнi огляди про Шевчен-
ка, написанi автором протягом 1899–1914 рокiв. Це було видан-
ня, яке, попри всiлякi «цензурно-полiцейсько-попiвськi заборо-
ни» [6, с. 52], таки побачило свiт. Вiдгукнулася на це видання i 
тогочасна критика в особi лiтературознавця i письменника Iвана 
Стешенка. У рецензiї на збiрку статей С. Єфремова критик I. Сте-
шенко зауважував, що книжка має здебiльшого публiцистичний 
характер, анiж науковий. Крiм того, головними недолiками 
збiрки вважав «пiдвищену температуру в оцiнюваннi Шевченка 
i деякий брак iсторичної перспективи. <...> Є в нiй i iншi хиби, – 
пише автор, – вiдносно розумiння Шевченка i його творiв, єсть 
i просто неясностi, що шкодять виясненню справи [8]». На дум-
ку дописувача, справдi цiнними для науки є статтi: «Поет i жан-
дарм», «Шевченко в свiтлi офiцiальної критики», «Шевченкове 
посланiє», «Шевченко за ґратами», «Шевченко про себе само-
го». Попри численнi зауваження до змiсту збiрки С. Єфремова, 
I. Стешенко все ж правдиво виснує, що вона таки має безперечну 
вагу для українського шевченкознавства. 

Iсторiї видання й популяризацiї «Кобзаря» С. Єфремов 
окремо вiдводить мiсце в ювiлейнiй статтi «Судьба одной кни-
ги. К столетней годовщине рождения Т. Г. Шевченка» (1908–
1914), яка в iншiй редакцiї з’явилася друком у журналi «Голос 
минувшего» (перша редакцiя статтi припадає на 1908 рiк i на-
друкована українською мовою в газетi «Рада»). Долi «Кобзаря» 
Т. Шевченка С. Єфремов присвячує цiлу серiю невеликих за 
обсягом однотипних статей, зокрема «Пропала книга» в газетi 
«Рада» (1912). Ця ж таки стаття пiд дещо змiненою назвою 
«Знов “пропала книга”» була вмiщена у виданнi «Шевченко. 
Збiрка» (1914), сюди ж увiйшла стаття «Пропала книга – книга 
знайшлася» (1914) – своєрiдне продовження попередньої. Для 
кожної з них характерно, що С. Єфремов звертається до подiй, 
пов’язаних iз забороною та вилученням «Кобзаря» у ювiлейнi 
для Т. Шевченка днi – п’ятдесятирiччя вiд дня смертi поета, 
а також 100-лiття вiд дня народження. Роковини були саме 
тим слушним часом, коли поновлювалися зусилля з вилучен-
ня та викорiнення творiв Т. Шевченка з громадської свiдомостi. 
Принаймнi урядова полiтика була на це спрямована. У 1914 роцi 
в Києвi у видавництвi «Криниця» було здiйснено перевидання 
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«Кобзаря» Т. Шевченка за редакцiєю В. Доманицького накла-
дом 10 тисяч примiрникiв. У зв’язку з ювiлеєм того ж року Київ-
ським тимчасовим комiтетом у справах друку було накладено 
арешт на це видання, вiдповiдно київському полiцмейстеру цим 
же комiтетом було надiслано розпорядження про конфiскацiю 
видання у видавця, у друкарнi та книгарнях. Заборона «Коб-
заря» сколихнула громадськiсть, яка усвiдомлювала зв’язок 
подiбних заходiв iз забороною Шевченкового ювiлею.

Столiтнiм роковинам Т. Шевченка С. Єфремов присвятив 
статтю пiд назвою «Нечуваний ювiлей», яка увiйшла до видання 
«Шевченко. Збiрка» (1914). Їй передувала цiла серiя матерiалiв 
Єфремова в багатьох перiодичних виданнях («Рада», «Русское 
богатство», «Голос минувшего» та iн.). З особливим переконан-
ням С. Єфремов доводить, що навiть нестерпнi умови, у яких 
доводилося вшановувати пам’ять поета, несли в собi й певний 
позитив, позаяк «справдi – нiкого так не шанували й не шану-
ватимуть, як Шевченка, бо це шанування не отруєно анiтрохи 
отрутою офицiяльщини i йде виразно наперекiр їй; нi проти 
кого не здiймала такого скаженого ґвалту розгнуздана юрба 
книжникiв i фарисеїв, тупиць i просто придуркуватих, мораль-
них i полiтичних мертвих душ, як проти Шевченка. Що ж, – це 
також шанування…» [3, с. 240]. Причетними до справи заборо-
ни святкування ювiлею Шевченка С. Єфремов вважає таких 
собi «потвор нацiоналiзму» [3, с. 247], вкладаючи в це поняття 
полiтику великодержавного, iмперського шовiнiзму, або по-
iншому – «великоруського нацiоналiзму». Спiльниками були й 
представники духовенства, особливо тi, хто сповiду вав iдеї «кле-
рикального полiтиканства», бо в тогочасному полiтичному життi 
релiгiя i полiтика не раз зросталися воєдино. Iз Шевченка зро-
били великого «грiшника», «богохульника», «вiровiдступника», 
«ритуалiста» й просто «неморального» та «полiтично крамоль-
ного» чоловiка. Показовим є звернення в 1905 роцi священика зi 
Львова Й. Кобилянського до українських священикiв у Схiднiй 
Галичинi «iз закликом засудити Т. Г. Шевченка як богохуль-
ника» [11, с. 146], у якому автор вiдверто закликає перестати 
«славити» Т. Шевченка за його «безчеснi» писання «на Господа 
i Пресвяту Матiр у поемi “Марiя”» та «проти церкви христової 
католицької в поемi “Iван Гус”» [11, с. 146]. Усе це, на думку свя-
щеника, було прикладом «крайньо негiдного богохульства» й 
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принагiдно порушує питання, чи є насправдi Шевченко «правди-
вим народолюбцем, коли для руського народу лишив на завсiди 
своє цiлковите заперечення вiри християнської..? » [11, с. 146]. 
Служителi церкви, слухняно виконуючи розпорядження уряду, 
вiдмовлялися правити панахиди за «грiшником» Шевченком. 
У розумiннi С. Єфремова подiбнi вчинки суперечили «моралi 
Євангелiї», яка для багатьох церковних служителiв витiснялася 
полiтичними циркулярами. 

Роздуми С. Єфремова над могилою поета вивершилися 
цiнним дослiдженням пiд назвою «Шевченкова могила», яке по-
бачило свiт у 1919 роцi й надруковано було окремою брошурою. 
У брошурi охоплено подiї вiд початку обрання Т. Шевченком 
мiсця на Чернечiй горi над Днiпром, де поет планував збудувати 
собi оселю й, створивши сiм’ю, остаточно й назавжди оселитися 
в рiднiй Українi, – й закiнчуючи подiями 1914 року. Вивершив 
автор свою розповiдь визначенням ролi i значення Шевченкової 
могили для українського суспiльства в цiлому. Подiливши пра-
цю «Шевченкова могила» на дев’ять основних роздiлiв, С. Єф-
ремов спробував дати цiлiсну оцiнку феноменовi Шевченкової 
могили в iсторiї формування української державностi.

Багатолiтня праця С. Єфремова в галузi українського 
лiтературознавства, критики та публiцистики переросла на по-
чатку 20-х рокiв ХХ ст. у суто наукову роботу. Особливо плiдна 
наукова дiяльнiсть С. Єфремова розпочинається в перiод спiв-
працi iз Всеукраїнською академiєю наук (1919–1929). У цей час 
С. Єфремов пише взiрцевi монографiї, присвяченi творчостi 
багатьох українських письменникiв, однак безумовної прiори-
тетностi набуває шевченкознавча дiяльнiсть, яка продовжує за-
ймати чiльне мiсце в творчостi лiтературознавця. Початки цiєї 
роботи, як ми бачили, належать до кiнця 1890-х рокiв i мають 
попервах характер популяризацiї творчостi Т. Шевченка в ко-
ротких замiтках, рецензiях, оглядах преси. Далi вiдбувається 
перехiд до серйозної i вдумливої роботи над текстами поета, 
дослiдження його бiографiї, «оточення, творчої iсторiї окремих 
поезiй та iсторiї окремих видань»; виступає С. Єфремов i «як 
коментатор творiв, як текстолог i лiтописець святкування Шев-
ченкових роковин, як першопрохiдець у дослiдженнi Шевчен-
кового свiтогляду» [9, с. 12]. Цi два виразно вiдмiннi та водночас 
тiсно пов’язанi мiж собою перiоди в шевченкознавчiй дiяльностi 
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С. Єфремова – доакадемiчний i академiчний – принесли укра-
їнському шевченкознавству понад сто праць, присвячених жит-
тєво-творчому шляху Т. Шевченка. З них 70 – написанi протя-
гом 1899–1919, решта – з 1919 по 1929 роки. 

Академiчна наукова шевченкiана С. Єфремова представле-
на кiлькома яскравими ґрунтовними статтями: «Поет i план-
татор» (1925), «Спадщина Кобзаря Дармограя» (1925), «Лiте-
ратурний автопортрет Шевченка» (1927), «Шевченко в своєму 
листуваннi» (1929), а також копiткою роботою над коментаря-
ми до «Повного зiбрання творiв Тараса Шевченка», зокрема 
третього тому («Листування») i четвертого («Щоденнi запис-
ки (Журнал)»). 

В академiчний перiод дiяльностi С. Єфремов пiдходить до 
вивчення життєво-творчого шляху Шевченка на той час з чи-
малим багажем знань та бiльше як пiвсотнею публiкацiй про 
поета. Уже увiнчаний званням академiка, С. Єфремов значно 
посилює роботу над дослiдженням життя та творчостi Т. Шев-
ченка. Примiром, це засвiдчують його ґрунтовна стаття «Поет 
i плантатор» (присвячена взаємостосункам кирилiвського 
помiщика В. Флiорковського з Т. Шевченком та його родичами-
крiпаками) й розвiдка «Спадщина Кобзаря Дармограя» (про 
долю росiйськомовних повiстей Т. Шевченка). 

У 1923 роцi був затверджений план роботи над академiчним 
виданням творiв Т. Шевченка в десяти томах (т. 1–2 – поезiї; 
т. 3 – листування; т. 4 – щоденнi записки; т. 5/6 – росiйськi 
повiстi та поеми; т. 7 – малюнки; т. 8/9 – матерiали до бiографiї 
та творчостi Т. Шевченка). Однак заплановане вдалося вико-
нати лише частково. З десяти томiв свiт побачили лише два 
томи «Повного зiбрання творiв Тараса Шевченка» пiд загаль-
ною редакцiєю С. Єфремова: «Щоденнi записки (Журнал)» 
(1927 р., т. 4) та «Листування» (1929 р., т. 3). Особливу цiннiсть 
обох томiв складає науково-довiдковий апарат, що включає на-
самперед примiтки та розгорнутi коментарi. Окрiм С. Єфремо-
ва, у складаннi коментарiв брали участь: академiк А. Лобода, 
В. Мiяковський, Д. Ревуцький, академiк О. Новицький, М. Но-
вицький, П. Филипович та П. Рулiн. Першочергова робота над 
Щоденником та листуванням Т. Шевченка мотивувалася тим, 
що це був найменш вiдомий, освоєний та вивiрений матерiал в 
українському шевченкознавствi початку 20-х рокiв ХХ ст. 
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Скорочена публiкацiя Щоденника Т. Шевченка в журналi 
«Основа» (1861–1862), з численними вимушеними купюрами 
та iншими втручаннями в текст через цензурнi умови, уперше 
привернула увагу до цього виняткової ваги документа з Шев-
ченкового життєпису. Повнiше видання «Дневника» Т. Шев-
ченка здiйснив у 1911 роцi В. Яковенко, однак i воно було далеко 
не досконалим. У 1925 роцi в Харковi за редакцiєю, зi вступ-
ним словом та з примiтками I. Айзенштока вийшло повне на-
уково-критичне видання пiд назвою «Дневник», у той час коли 
спiвробiтниками ВУАН уже провадилася активна пiдготовка 
«Щоденних записок» Т. Шевченка до видання. У вступнiй 
статтi четвертого тому «Повного зiбрання творiв Тараса Шев-
ченка» С. Єфремов зазначає особливостi академiчного видан-
ня: «Наше видання подає текст Шевченкового журналу без 
тих не мотивованих i часто довiльних переробок i виправок, 
на якi багатi були всi попереднi видання журналу, аж до остан-
нього, що вже пiд час цiєї роботи вийшло пiд редакцiєю I. Ай-
зенштока (Харкiв, 1925). Правда, i в нашому виданнi можливi 
деякi огрiхи, що залежать од характеру самого оригiналу» [14, 
с. 6]. Пiзнiше одну з найкращих оцiнок академiчному виданню 
творiв Т. Шевченка за редакцiєю С. Єфремова дасть П. Зайцев, 
який зазначив, що «видання це треба вважати за взiрець видань 
науково-академiчного типу. Докладнi коментарi, що їх додали до 
тексту сам редактор i сiм його спiвробiтникiв, зробленi так, щоб 
по змозi не лишити жадного мiсця без пояснення» [13, с. 328]. 

Редакторська робота для С. Єфремова була важлива з огля-
ду не тiльки на те, що її йому доручили, а й з тих мiркувань, що 
нарештi творчiсть Т. Шевченка мала дiйти до читача у своєму 
первинному виглядi, без допущених попереднiми видавцями 
помилок та недоглядiв. Присвятивши бiльшу частину своєї на-
укової дiяльностi вивченню та дослiдженню творчої спадщини 
Т. Шевченка, С. Єфремов вважав за святий обов’язок предста-
вити творчiсть Т. Шевченка науково та критично перевiреною, 
докладно вiдкоментованою, не залишивши поза увагою жодно-
го «темного» мiсця.

Щоденник та листування Т. Шевченка цiкавили С. Єфре-
мова як дослiдника здавна й неодноразово ставали предметом 
окремих студiй. Примiром, у доакадемiчний перiод з-пiд його 
пера з’являється кiлька статей про «Щоденник» Т. Шевчен-
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ка: «Шевченко про себе самого» (1913) та «Шевченко в своем 
дневнике» (1914). Згодом вони переросли у велику ґрунтов-
ну статтю «Лiтературний автопортрет Шевченка», яка була 
вмiщена на початку четвертого тому «Повного зiбрання творiв 
Тараса Шевченка» ([К.], 1927). 

За всiма ознаками й цiльовим призначенням видання «Жур-
налу» та «Листування» Т. Шевченка вiдповiдало науковому 
(академiчному) типовi видань. Залучення потужного науково-
го апарату ВУАН у складi близько десятка спiвробiтникiв цiєї 
установи сприяло комплексному дослiдженню текстiв Т. Шев-
ченка. Зокрема йдеться про джерелознавчий, текстологiчний, 
лiнгвiстичний, iсторичний, археографiчний аспекти вивчення 
творiв Т. Шевченка. Структурна частина Щоденника i листу-
вання вiдповiдала також критерiям видань наукового класу. 
Пiдтвердженням є наявнiсть у третьому та четвертому томах 
пояснювальної записки «Од редактора», розлогих передмов до 
тексту листiв та до Щоденника. В обох томах наукову цiннiсть 
становить широкий науково-довiдковий апарат – коментарi 
та примiтки, iменний, географiчний, хронологiчний та пред-
метно-тематичний покажчики, що свiдчать про ґрунтовне 
опрацювання рукописних матерiалiв. Зокрема, ВУАНiвське 
видання творiв Т. Шевченка, завдяки присутностi ґрунтовно-
го довiдкового та пояснювального апарату, свiдчить про його 
академiчнiсть. Пiд час пiдготовки до видання упорядники та 
видавцi Шевченкових текстiв дбали, щоби тексти максимально 
були наближеними до оригiналу. 

Збиранням та упорядкуванням листування Т. Шевченка за-
ймався науковий спiвробiтник ВУАН М. Новицький. Всього 
до видання було залучено 225 листiв Т. Шевченка i 198 – до 
нього, що охоплюють перiод 1839–1861 роки. Причому знач-
на частина епiстолярiю припадає на останнi роки життя поета 
(1857–1861). Це була найповнiша на той час збiрка Шевченко-
вих листiв за всю iсторiю їх публiкування. 

Серед написаного про Шевченка як художника, найбiльш 
яскравими дослiдженнями С. Єфремов вважає публiкацiї 
В. Горленка, О. Русова, Є. Кузьмина, Н. Лишина, К. Широцько-
го, О. Новицького. У третьому та четвертому томах «Повного 
зiбрання творiв Тараса Шевченка» тематику малярства комен-
тували Олексiй i частково Михайло Новицькi.
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Коментарi до третього та четвертого томiв залишають-
ся досi взiрцевими для iнших коментаторiв-дослiдникiв, 
оскiльки мають науково-дослiдницький характер. Вони вво-
дять читача в епоху Шевченка, дають ключ до розумiння його 
творчостi, розповiдають про обставини та спосiб життя пое-
та, його зв’язки iз сучасниками. Вони цiкавi не лише з погляду 
лiтературознавства, але й iсторiї, культури, психологiї тощо. 
Прикметно, що на коментарi С. Єфремова посилався вiдомий 
шевченкознавець П. Зайцев, – тодi, коли в радянськiй державi 
iм’я академiка Єфремова було вже поскрибоване. Здiйснюючи 
пiдготовку «Пов ного зiбрання творiв Тараса Шевченка» у 16 то-
мах, що вийшло протягом 1934–1939 рокiв у Польщi пiд гри-
фом Українського наукового iнституту, П. Зайцев як редактор 
2–11-го томiв, особливо при написаннi коментарiв до 10-го тому 
(«Журнал») та 11-го томiв («Листи») орiєнтувався на матерiал 
С. Єфремова. Коментарi П. Зайцева багато в чому поступають-
ся коментованому матерiалу «Повного зiбрання творiв Тараса 
Шевченка» за редакцiю С. Єфремова: вони не є настiльки пов-
ними й науково довершеними, як у С. Єфремова, вiдчувається 
брак бiблiографiчних джерел переважно через те, що видання 
було жорстко обмежено в обсязi. Однак П. Зайцев, попри часте 
посилання на коментарi С. Єфремова, не всюди погоджувався з 
думками академiка, iнколи вдавався до виправлення неточнос-
тей (або вiдомостей, якi вiн вважав неточностями), допущених 
С. Єфремовим при коментуваннi шевченкiвських текстiв. С. Єф-
ремов передбачав можливi неточностi, якi можуть з рiзних при-
чин трапитися в коментарях, про що зазначав у пояснювальнiй 
записцi «Од редактора» до четвертого тому («Журнал»).

Пiсля появи «Щоденних записок (Журнал)» (т. 4) та «Лис-
тування» (т. 3) наприкiнцi 20-х рокiв ХХ ст. у тогочаснiй 
перiодицi з’явилося чимало вiдгукiв на академiчне видання 
творiв Т. Шевченка. Загалом на видання «Журналу» В. Доро-
шенко зареєстрував 16 рецензiй [2, с. 30]. До найбiльш вiдомих 
зараховують публiкацiї I. Айзенштока «Академiчний Шев-
ченко» («Червоний шлях», 1928 р.), О. Дорошкевича «Новий 
Шевченко (Академiчне видання Шевченкового “Журналу”)» 
(«Пролетарська правда», 1927 р.), Ю. Оксмана «Українська 
академiя наук. Твори Тараса Шевченка. Т. 4. Щоденнi записки 
(журнал)» («Життя й революцiя», 1928 р.).
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I. Айзеншток вважає i має рацiю, що редактору не вдалося з 
текстологiчного боку iдеально пiдготувати видання четвертого 
тому так, щоб воно у свою чергу заслуговувало на канонiчнiсть. 
Свого часу i редактор видання «Дневника» (1925) Т. Шевченка 
I. Айзеншток не зумiв вiднайти методологiчно правильну сис-
тему в орфографiї та синтаксисi Т. Шевченка. Досить повну ха-
рактеристику виданню Щоденника Т. Шевченка за редакцiєю 
I. Айзенштока подав М. Могилянський у журналi «Червоний 
шлях» (1925). До речi, М. Могилянський теж робив деякi спро-
би в пiдготовцi повного видання Щоденника Т. Шевченка, але 
вони були безуспiшними, про що вiн сам повiдомляє в одному з 
листiв до I. Айзенштока [1, c. 125]. Тому, коли М. Могилянський 
довiдався про заходи I. Айзенштока щодо публiкацiї Щоденни-
ка, привiтав їх [1, c. 125]. Однак згодом, оцiнюючи редакторську 
роботу I. Айзенштока, М. Могилянський доходить не зовсiм 
втiшних висновкiв. Рецензент вказує про випадки спотворен-
ня тексту Щоденника Т. Шевченка й стверджує, «що уважно 
переглянувши звiру тексту Айзенштокiвського видання з текс-
том оригiналу, пророблену акад. С. О. Єфремовим, можемо 
твердити, що в основi працi Айзенштока лежить використання 
Яковенкiвського видання + тексту цензурних купюр, поданого 
П. I. Зайцевим. Принаймнi дуже значну частину “пропусков i 
погрiшностей” Яковенкiвського видання старанно збережено 
й у Айзенштокiвському…» [5, с. 235]. «Було-б читачевi, – про-
довжує М. Могилянський, – нудним i втомним перелiчування 
всiх помилок i калiчень тексту (не лише окремих слiв, а й цiлих 
речень), що повторив Айзеншток слiдом за Яковенком, – про-
симо на слово повiрити, що їх таки не мало. Не будемо важити 
їх значiння (може там не знайдеться чогось подiбного до “чур-
банов” замiсть “бурбонiв”, – помилка, яку виправив у Яковенка 
Айзеншток), але сама їх кiлькiсть у кожному разi не дозволяє 
визнати текст видання за редакцiєю Айзенштока за “повний та 
справний!”» [5, с. 235]. I. Айзенштоку так i не вдалося усунути 
текстологiчнi недогляди попереднiх видавцiв, натомiсть i сам 
вiн припустився цiлої низки помилок, що значно понижувало 
вартiсть його видання. Акцентує автор рецензiї i на дещо спро-
щеному пiдходi I. Айзенштока до написання примiток, зокре-
ма наголошує, що їх «подано без добре обмiркованого плану, 
в них не збережено вiдповiдних пропорцiй i часто про те, що 
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найближче стосується до розумiння щоденника, як першоряд-
ного джерела для бiографiї та iсторiї творчости поета, сказано 
дуже коротко, а на теми досить далекi шевченкознавству, є пев-
ний коментаторський надмiр» [5, с. 235]. I. Айзеншток читав 
рецензiю М. Могилянського ще до початку її публiкацiї й сто-
совно неї мав свої мiркування, якi висловив у листi до рецен-
зента вiд 2 серпня 1925 року. «Зазначенi хиби й помилки (менi 
писав про їх С. О. Єфремiв) я цiлком визнаю, – пише в листi 
I. Айзеншток, – хоч гадаю, що вони “псують” текст значно мен-
ше, як Яковенкiвське видання. Чому тiльки Ви не зупинили-
ся бiльше на примiтках, якi мають дiйсно наукову вартiсть, якi 
зберегуть моє видання навiть пiсля виходу академичного? Хiба 
тому, що у Вас не було матерiяла охаять їх? Мене не дуже вра-
зили Ваши закиди що до текста та вступної статтi: неприємно 
менi було почути в Вашiй рецензiї якесь вороже вiдношення до 
моєї роботи, вiдношення, якого я, здається, не заслужив. Але це 
все “пустяки”!» [1, c. 32–33]. На думку рецензента, єдина пере-
вага Айзенштокiвського видання полягає в тому, що воно було 
першим повним виданням тексту Щоденника Т. Шевченка мо-
вою оригiналу. А якiсно наукове опрацювання та дослiдження 
цього документа все ж таки залишається за виданням пiд 
редакцiєю С. Єфремова. 

С. Єфремов та його колеги-спiвробiтники ВУАН, якi, маючи 
за плечима багатолiтнiй досвiд наукової дiяльностi, працюва-
ли над листуванням та Щоденником Т. Шевченка з великою 
вiдповiдальнiстю. Причому, рецензентами вiдзначався ви-
сокий рiвень знань коментаторiв з багатьох галузей  науки – 
лiтератури, iсторiї, культури тощо. Це визначалося насамперед 
тим, що коментатори добиралися з урахуванням насамперед 
фахових знань та рiвня компетентностi в тiй чи iншiй галузi 
(П. Филипович коментував матерiали про росiйських та 
захiдноєвропейських письменникiв, у якого вже були чималi 
напрацювання в цьому напрямi; П. Рулiн висвiтлював питання 
драматургiї, театрального життя; за В. Мiяковським закрiплена 
польська тематика; за Д. Ревуцьким – музика та фольклор тощо). 
С. Єфремову при пiдготовцi коментарiв до третього та четвер-
того томiв стала в пригодi вся його багатолiтня дослiдницька 
праця в галузi шевченкознавства. Енциклопедичнiсть знань 
головного редактора сприяла створенню справдi наукових 

http://www.mau-nau.org.ua
http://www.etnolog.org.ua



333

коментарiв, виконаних на фаховому рiвнi. Проте в радянську 
добу, у час фальсифiкацiй та безпiдставних звинувачень укра-
їнських вчених в антидержавнiй дiяльностi, «саме за коментарi 
до листування Шевченка видання 1929 року було оголошене 
радянською критикою антинауковим i шкiдливим» [4, с. 81]. 
Офiцiйна критика була надто необ’єктивною, упередженою, 
прямолiнiйною та жорстокою щодо дiяльностi С. Єфремова 
та його соратникiв. Та й з числа останнiх змiнювали свої по-
гляди й переконання вiдповiдно до умов часу, як це, напри-
клад, спостерiгаємо в П. Филиповича. Сучасний дослiдник 
В. Полiщук резюмує: «“Людина академiчного типу”, вiд при-
роди м’який вдачею, не маючи вродженої сили волi, Филипо-
вич одним iз перших став моральною, а невдовзi i фiзичною 
жертвою режиму» [12, с. 6]. Вiн, на жаль, пiсля гучних арештiв 
 наукової елiти в 1929 роцi, як зазначає В. Дорошенко, змуше-
ний був «мiняти свої позицiї й приставати до купки компартiй-
них шевченкознавцiв, що будь-якими засобами намагалися 
спаплю жити науковий доробок С. Єфремова» [12, с. 212]. Та-
ким чином, П. Филипович, «виконуючи “соцiальне замовлен-
ня” в рядi наукових студiях вульгарно ярликує С. Єфремова, 
викриває його “за буржуазно-реставраторську iдеологiю”, як 
це, примiром, у статтi “Шевченко в боротьбi з українською 
дворянсько-помiщицькою лiтературою (передмова до “Друго-
го Кобзаря”)». Подiбне спрямування має стаття «Шевченко i 
Платон Симиренко (з поля боротьби за Шевченка)», надруко-
вана в «Життi i революцiї» за 1933 рiк, у якiй П. Филипович 
вiдверто критикує змiст коментарiв С. Єфремова до третього 
та четвертого томiв «Повного зiбрання творiв Тараса Шевчен-
ка», притiм, що автором багатьох iз них був сам, зокрема зазна-
чає: «Часто можемо зустрiти спроби витлумачити Шевченковi 
лiтературнi й малярськi твори або певнi подiї його життя в 
буржуазно-нацiоналiстичному дусi. В галузi Шевченкової 
бiографiї така ворожа пролетарiатовi скерованiсть виявляєть-
ся у намаганнi поставити Т. Шевченка в один ряд з сучасними 
йому помiщицько-буржуазними дiячами, затираючи класову 
рiзницю помiж ними i речником селянської революцiї. В цьому 
iдеологiчному планi побудованi численнi коментарi фашист-
ського проводиря СВУ С. Єфремова» [12, с. 140]. Прикро, але 
автор статтi переконливо доводить, що коментарi Єфремова 
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подають «невiрне й шкiдливе уявлення про Шевченка, спотво-
рюють обличчя поета-революцiонера» [12, с. 140] i т. д.

Зрозумiло, що Филипович, як i бiльшiсть його сучасникiв 
(О. Дорошкевич, Б. Навроцький, Є. Шаблiовський, Є. Кири-
люк), керувався тими псевдоiстинами, якi були виробленi 
полiтикою радянської влади. У шевченкознавствi вже 30–
40-х ро кiв ХХ ст. «основний наголос все-таки робився на 
народностi й революцiйному демократизмовi, як провiдних 
засадах творчостi Шевченка» [15]. Проблема притлумлення 
нацiональної свiдомостi iснувала впродовж шiстьох десятилiть. 

Нинi не виникає сумнiвiв у доцiльностi i важливостi зби-
рання та поглибленого вивчення шевченкiани С. Єфремова, бо 
лише на цiй основi можливе створення подальших аналiтичних 
студiй, що узагальнили б не тiльки шевченкознавчий доробок 
академiка С. Єфремова, але i його внесок у становлення науко-
вого шевченкознавства взагалi. 
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